
DIALOOGAVOND HERENTALS 29.04.2019 

 

DOEL VAN DE DIALOOGAVOND 

o Bestuursakkoord is niet af. Het nieuwe bestuur vraagt deelnemers écht om mee na te denken over de invulling van concrete keuzen om de ambitie 

van de stad waar te maken 

o In een latere fase kan participatie verder gaan dan enkel mee-denken; Het bestuur vindt participatie belangrijk – het kan ook gaan over mee-doen, 

mee-uitvoeren en soms ook wel: mee-beslissen. 

o Onlineplatform [link] heeft al veel rijke en constructieve ideeën opgeleverd 

o Op de dialoogavond vullen we die ideeën aan, en versterken, verbeteren, verdiepen we de ideeën van het online platform 

o Na de dialoogavond verwerkt het bestuur de input en koppelt op 11 juni terug aan de burger wat ze met de resultaten gedaan heeft, hoe ze ermee 

omgegaan is, welke ideeën al dan niet zijn meegenomen en waarom 

 

INLEIDING - ??? samenvatting inleiding Mien VO? 

 

 

      



 



WERKWIJZE 

Tijdens de tweede dialoogavond ligt de focus op mensen. Er wordt verder nagedacht over vier werkvelden: 

1. Zorgen 

2. Buurten 

3. Verenigen 

4. Ontspannen en beleven 

Alle deelnemers kiezen voor één werkveld en verdelen zich in groepjes van ongeveer 7 personen. De groepen verdiepen het werkveld en noteren alles op 

een template. Op de templates staan telkens het werkveld en een aantal kernwoorden die daarbij horen om het werkveld te verduidelijken en te kaderen. 

We werken in 2 ronden, waarbij telkens één vraag beantwoord wordt: 

Ronde 1 (noteren in blauwe stift): Deelnemers verdiepen het thema. Wat kan het zijn? Wat werkt wel/niet? Welke ideeën zijn er om problemen op 

te lossen? Wat komen we tekort?  

Ronde 2 (noteren in rode stift): Wat is er nodig van de stad? Wat verwachten we van de stad? Wat kan de stad doen en wat moet ze niet meer 

doen? Waar moet de stad écht op inzetten? 

Na afloop delen de aanwezigen in een pitch van 2 minuten de essentie is uit de dialoog. 

 

OPBOUW VERSLAG 

Dit verslag is de weergave van wat er in de verschillende groepen werd besproken. Voor elke groep is er een beeld van de ingevulde templates, een 

beknopte samenvatting, een weergave van de kernwoorden die bij het werkveld horen en een gestructureerde vertaling van wat op templates genoteerd 

werd. 



WERKVELD: ZORGEN 

 

 

 

 

 

 

armoede eenzaamheid warme stad 

dienstencentrum drugs senioren 

nieuwkomers kinderarmoede  jongeren 



ZORGEN 1.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Een zorgcoördinator in 1 loket die laagdrempelig is, met degelijke doorverwijsfunctie 

• Aansturen van straathoekwerking 

• Belangrijk voor jongeren, daklozen, … 

o Zorgen dat mensen automatisch rechten toegekend worden 

• Mensen hebben rechten (vb studietoelage, mantelzorg, …), maar ze moeten makkelijker kunnen toegepast worden 

• Rechten bestaan allemaal, maar men moet teveel moeite doen om eraan te geraken 

• Hier ligt grote verantwoordelijkheid voor stad: zorgen dat mensen automatisch die rechten hebben 

• Kan bijvoorbeeld via de kruispuntbank  

o Wijkgezondheidscentrum moet zeker blijven bestaan 

o De stad moet mee zorgen voor diversiteit in woningvormen: aparte en gezamenlijke cellen waar bewoners gemengd kunnen wonen 

o Bij al die diensten moet de stad ervoor zorgen dat de informatie over waar men terecht kan en hoe men geholpen kan worden heel toegankelijk is 

• Bijvoorbeeld de website van stad is niet toegankelijk genoeg 

o Respect voor alle vrijwilligers! 

o Over politieke partijgrenzen heen gaan samenwerken 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Anderstalige nieuwkomers:  
- mensen die nieuwkomers rechtstreeks begeleiden 
- peter- / meterschap 

Vrijwilligers 

Diverse woonvormen 
- gemengd wonen 
- jonge gezinnen, éénoudergezinnen, bejaarden, mensen met beperking 
- kinderopvang 
- Site Sint-Anna 

Opnemen in sociale bouwmaatschappijen 
Rolstoelaangepast 

Onderhoudsplicht voor bejaarden MOET behouden blijven 

Minstens 1 woonzorgcentrum niet privé, maar openbaar  

Eenvoudige communicatie van de stad naar de burgers, voor iedereen, 
zeker naar anderstaligen 

 

Website van Herentals toegankelijker maken voor iedereen 
> werken met testgroep 

ICT heeft hier een duidelijke opdracht 

Buurtgerichte zorg 
- wijkverantwoordelijke 
- zorgvraag/zorgaanbod 

 

Daklozen 
- winteropvang 
- bed en douche 
- straathoekwerker 

 

Straathoekwerker = aanspreekpunt 
> jongeren 
> drugs 

 

Zorgambtenaar in 1 loket 
- laagdrempelig 
- doorverwijsfunctie 

Heel belangrijk !! 

Sociale dienst moet AUTOMATISCH (!!) rechten toekennen en toepassen 
- mantelzorgpremie 
- verhoogde tegemoetkoming 
- studietoelage 

Via kruispuntbank 
> meer informatie 
> niet verschuilen achter privacy 

Bestaande diensten beter bekend maken, bijvoorbeeld:  



- CAW 
- jeugddienst 

 Respect voor alle vrijwilligers !! 

 Over politieke partijgrenzen heen samenwerken 

 Wijkgezondheidscentrum moet blijven bestaan! 

 

 



ZORGEN 2.  

      

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Senioren: 

• woonzorgcentra meer in het centrum 

• meer openbaar vervoer of belbussen 

• aangepaste activiteiten zoals petanque in parken 

o Kinderarmoede: 

• scholen sensibiliseren om te signaleren 

• solidariteitskas 

o Sociale contacten: 

• drempel verlagen 

• niet alles met computer 

o Armoede: 

• sociaal restaurant inrichten 

o Drugs: 

• controleren en winkeliers sensibiliseren (aansteekgas) 



o Essentie: stad waar iedereen zich welkom voelt, niet geïsoleerd is 

• samenhorigheid stimuleren 

• nieuwkomers omarmen 

o Hoe kunnen we een warme stad bekomen: 

• stad nodig van doeners 

• beleidsmakers met visie 

• mensen op de eerste plaats 

• stad moet zich empathisch opstellen tov mensen.  

➢ anders koude stad 

o Drempelverlaging: modern zijn mag maar mag nooit ten koste gaan van sociale contacten 

 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Babyborrel voor pasgeborenen 
> 1 keer per jaar 

Taak voor de stad 

Huisbezoek bij jubilarissen Taak voor de stad 

Warme stad: 
- veilig gevoel 
- iedereen welkom, ook nieuwkomers 
- samenhorigheid  steun voor verenigingen 
- buurtadviezen 
- open parken 

Samenhorigheid stimuleren door steun aan verenigingen 

Namiddagvoorstellingen in cultuurcentrum ‘t Schaliken Taak voor de stad 

Armoedetoets Taak voor de stad 

Drugs: 
- Peilen of winkels gasflesjes verkopen 
- Sensibiliseren 

 

Kinderarmoede:  
- kunnen sporten 
- OCMW bijpassen voor ouders: schoolreizen 
- bij scholen peilen naar kinderen die geen brooddoos bij hebben  
> gezonde maaltijd 

Zorgen dat kinderen kunnen sporten 

Markt: 
- dansnamiddag voor senioren 
- ’s avonds voor jongeren 

Taak voor de stad 

Armoede: vrijetijdspas uitbreiden, bijvoorbeeld uitpas 
> niet stigmatiserend 

 

Postproject kaart dank u Taak voor de stad 

Ontmoetingsplaatse 
> meer zitbanken en vuilbakken 
> petanquebanen in parken 

 

Betaalbare multifunctionele zalen in woonkernen  

Dienstencentrum convent is OK, maar er is een sociaal restaurant nodig  

Woonzorgcentra en seniorenflats in het centrum  



Meer belbussen 
Meer openbaar vervoer 

 

Vrijwilligers proberen aantrekken voor de bestaande vzw’s  

Maatschappelijke dienstverlening drempelverlagend 
- bijvoorbeeld ook zonder afspraak 
- ziekenfondsen 
- gemeentelijke diensten 
- niet alles via de computer 

 

 Meer winkeltaks leegstand 

 Daling van belastingen 

 DOENERS 

 Een zorgwinkel in de pop-up in de Zandstraat 

 Terug een cinema 

 Terug een frietkraam met frietjes in een zakje of bakje 

 Niet té veel afschaffen: 
- kermissen 
- receptie na huwelijk 
- sportviering 

 VISIE 
- mens op de eerste plaats 
- een stad die geen empathie heeft, is een koude stad 

 Geld vrijmaken 

 

 



WERKVELD: BUURTEN 

 

 

 

 

 

 

 

feesten  zorgen voor elkaar proper 

sociaal contact  mensen 

veilig ontmoeten 



BUURTEN 1.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Essentie: publieke ruimte zo inrichten dat er plaats is om te kunnen buurten 

o Bij inrichting en verdichting in de stad ook de open ruimte behouden 

• Open ruimte is zuurstof voor de buurten 

o Veilige omgeving die toegankelijk is voor iedereen en  

o Iedereen (alle nationaliteiten, minder mobielen, kinderen, …) kunnen betrekken 

• Straatfeesten blijven stimuleren 

• Speelstraten 

o Om te kunnen buurten, moeten we beginnen met de vraag aan je buren: hoe is het? 

 

 

 

 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Online platform 
- bijvoorbeeld HOPLR per buurt 
> samen iets doen 
> delen 

Licentie aangaan 

Toegankelijkheid rolstoelen minder mobielen - Geen kasseien meer 
- Lage stoepen 
- Toegankelijkheidstoets 
- Voor jong en oud 

Inclusie: andere nationaliteiten 
> wel écht werkpunt 

1 op 1 inburgering via buddy’s 

Vrijwillig de straat proper houden Materiaal ter beschikking stellen  

Kinderen moeten buiten kunnen spelen Visie op de kindernorm ontwikkelen 

Open ruimte in de buurt (stad) voorzien Verdichtingsruimte creëren om te buurten bij nieuwe projecten 

Veilige wandelverbindingen tussen de parken 
Open (speel)ruimten 

 

Buurtfeest in de straat Belangrijk! 
Subsidies blijven bekendmaken en stimuleren 

Speelstraten  

Sociale cohesie 
- alleenstaanden betrekken 
- binnenspringen bij buren 
- “Hoe is’t?” 

Stickers voor burennetwerken 

Cohousing 
> gemeenschappelijke ruimte om te ontmoeten 

Promoten en opleggen bij nieuwe verkavelingen 

(on)veiligheid 
- lawaaioverlast 
- stationsbuurt: onveilig gevoel 
- stadspark: alcohol, drugs 
- GB/Carrefour 
- Vandalisme aan café Barbier 

- Meer toezicht  camera’s 
- Goede fietsinfrastructuur 

Gevelbanken 
> buren samenbrengen 

Opschalen naar bankenplan 



Banken en tafels in de parken Banken en tafels plaatsen 
Bankenplan 

- Buurthuis 
- Deelgebruiken 
- Repair (café) 

Stimuleren 

 

 



BUURTEN 2.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Ontmoetingsplaatsen 

o Open buurthuizen 

o Materialen delen 

o Adviesraden 

o Volkstuinen, straatfeesten, babbelhoekjes, bankjes 

o Samen alles proper maken, met hulp van de stad 

o Sportmanifestaties cfr sportlopen in Noorderwijk 

o Wijkagenten kennen 

 

 

 

 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Strijd tussen wijken 
> bijvoorbeeld Ronde van Noorderwijk 

 

Wijkbabysitters  

Wijkcomités 
> Advies aan bestuur 
> Activiteiten organiseren 

- Opnieuw opstarten 
- Buurt betrekken in projecten 

- Zitbanken 
- Schaaktafels 
- Petanque 
- Gevelbanken in woonbuurten 

Maak ontmoetingsplekken gezellig en proper 
> bijvoorbeeld schoonste plek van Herentals = Kapelleke Wuytsbergen 
MAAR te weinig gezellig gemaakt 

Cafés in de wijken  

Straatfeesten logistiek ondersteund door de stad  

- Buurthuizen met activiteiten voor doelgroepen 
- Ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld ‘t Schaliken 

- Mag ook chalet zijn 
- In kerken 

Veilige en propere wijken (probleem Engelse wijk) 
- terug vuilbakken 
- wijkagent kan hier rol spelen: kent iedereen zijn wijkagent? 

Wij kennen onze wijkagent niet 
> goed communiceren via bijvoorbeeld artikel in de stadskrant 
> meer tijd vrijgeven aan wijkagent voor het vervullen van zijn sociale 
functie 

Materialen delen onder buren 
> bijvoorbeeld kettingzaag, grasmachine, … 

 

Groen in de straat Stad organiseert, buren onderhouden 
> bijvoorbeeld Holle Weg: lege bloembakken zijn zonde 
> straten goed onderhouden 
> propere straten haalt mensen buiten 

- Gezamenlijke volkstuintjes 
- Samen composteren 

Ruimte voorzien 

 



BUURTEN 3.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o De buurt is een middel om de gemeenschap samen te brengen. Dit moet stapsgewijs aangepakt worden: 

1. Wat zijn buurten 

2. Breng ze samen 

3. Detecteer noden en behoeften en breng demografie van de buurt in kaart 

4. Acties plannen en voortduren terugkoppelen 

o In nieuwe verkavelingen is het essentieel dat er een goede mix behouden wordt. Zo vermaatschappelijk je de zorgfunctie. Beloon eventueel mensen 

die daar initiatief toe nemen. 

o Elke buurt zou een eigen groene warme plek moeten hebben 

• kan op restruimtes 

• onderhoud kan door buurt 

o Buddy’s per buurt = vrijwilligersnetwerken 

• buurtcoördinatoren aanstellen door de stad 

• mensen die focus leggen op hoe mensen met elkaar in contact komen 

o Essentie:  



• vertrouwen in burger 

• goede samenwerking tussen stad en burger 

• durf dingen uit handen geven en  overdragen aan burgers. Op die manier krijg je groepen die zorgzaam en warm met elkaar omgaan. 

• Faciliteer kleine dingen om grote dingen te bereiken 

 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

- Stap 1: Definieer en baken buurten af 
- Stap 2: Breng buurt samen en zoek “trekkers” en “verbinders”  
(buurt zelf + buurt vs stad) 
- Stap 3: Detectie van noden en behoeften 
- Stap 4: Acties plannen en voortdurend terugkoppelen en evalueren 

 

Wie zijn buurt kent, ontwikkelt fierheid over zijn leefgemeenschap  

Proper / Netheid:  
- verantwoordelijke die properheid van “restruimtes” opvolgt en aanpakt 
- sensibilisering: hou de buurt net 
     > mensen mogen fier zijn over hun buurt 
- inwoners zijn verantwoordelijk en accountable 
- buurt collecteert afval 
     > kids  wedstrijd 
- “mooiste gevel” / “mooiste woonhuis” uitbreiden 

Stad voorziet materiaal en communicatie over wie wat waar doet 

Ontmoeten: 
- Geef elke buurt een warme groene gezellige ontmoetingsplek 
- Volkstuintjes 
- Petanquebanen 

Bankjes vormen hoekjes tegenover elkaar = contact ! 

Breng demografie van de stad in detail in kaart 
> Wie situeert zich waar? 
> Om noden te definiëren 

 

Thematische buurtwedstrijdjes: 
- beste kerstversiering 
- leukste gevel 

 

Voor de ouderen/eenzamen/mensen met specifieke noden: ontwikkel een 
symbool sticker voor op een raam. Zo weet de buurt dat iemand daar af en 
toe gezelschap, hulp, babbel, … kan gebruiken 

Gemeenschapszorg stimuleren 

Kamermuziek: muziek in huiskamers toegankelijk voor heel de buurt  

Zorg in nieuwe verkavelingen 
- sociale mix garanderen door aangepast bouwen 
- oud/jong/beperking/student/gezinsleven 

 

Zorggemeenschap creëren  vermaatschappelijking  



- cfr buddy-werk 
- gezelschapsnetwerk 
- mobiliteitspool (shopping, dokter, …) 
- volkstuintjes 

Restruimtes inzetten als ontmoetingsruimtes 
- paar bomen en planten 
- onderhoud door de buurt 
- INTERACTIE 

 

Vrijwilligersplatform per buurt: welke vrijwilliger wil wanneer welke taak 
opnemen? 

 

Veiligheid: 
- BIM’s uitbreiden 
- buurtwacht 
- wijkagent: ken uw buurt! 
- camera’s? 
- beperken van donkere hoeken 

 

Communicatie: 
- duidelijke communicatie over buddy-werking: lijst met buddy’s 
- hoe buddy’s bereiken? 
- centrale telefoonlijn per wijk? (grote sticker voor senioren) 

 

Investeren in opwaarderen van lokale sportterreintjes  heropleven van 
buurt 
- petanque 
- basketbalveldje 
- volleybalnet 

 

Feesten: 
- straatfeesten steunen en toelaten 
- traditionele Vlaamse feesten: volksspelen voor jong en oud 
- vertelavonden over “vroeger” (verbinden van jong en oud) 
- interbuurtfeesten 
- onderlinge voetbalwedstrijdjes, loopwedstrijdjes, bijvoorbeeld de ronde 
van Noorderwijk) 
- Vlaamse kermis 

Gefaciliteerd door de stad 



 Vanuit de stad een buurtcoördinator aanstellen 
> volgt op 
> detecteert noden 
> organiseert overleg 

 Inclusie volgt uit interactie ! 

 Breng de eigenheid van verschillende culturen naar buurten 
> schep mogelijkheden 
> bijvoorbeeld multiculturele workshops: eten (markt), kledij (show) 

 Wat is nodig? 
1. Vertrouwen in burgers 
2. Respect voor elkaar (zowel burger als overheid) 
3. Loslaten ! 
4. Faciliteren: maak kleine dingen mogelijk om het grote te bereiken 

 

 



WERKVELD: ONTSPANNEN 

 

 

 

 

 

 

 

erfgoed  openlucht sport 

greesbos netepark kerstmarkt 

’t schaliken stadsfeestzaal 



ONTSPANNEN 1.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Breed thema, vooral ouderen aan tafel, dus jeugditems wat onderbelicht  

o Veel moet blijven bestaan, het gaat vooral over terug opwaarderen van een aantal zaken 

o Enkele ideeën: 

• meer groen in centrum, mini parkjes en bestaande parkjes onderhouden 

• samenwerkingen met stad verder uitbouwen 

• mogelijkheid om eens te komen proberen en deel te nemen in academies 

• sportmanifestaties 

• … 

o Accommodatie, promotie en financiële steun moet komen van de stad  

o Er moet een aanbod zijn voor elke generatie 

 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Sport manifestaties - Terreinen 
- Kantines 
- Materialen 

Verenigingen 
Markten 

 

Kennismaking 
- Academie beeldende kunst 
- Academie muziek, woord, dans 
- Workshops 
- Crea-ateliers 

- Meer toegankelijk 
- Opendeurdag promoten 
- Mensen laten kennis maken met tekenen, schilderen, beeldhouwen 
- Materialen voorzien 
- Locatie, budget, accommodatie 

Le Paige tentoonstellingsruimte 
- Art center Hugo Voeten 
- De kunstkamer 

- Park Le Paige opknappen 
- Deftig beleid uitwerken voor tentoonstellingsruimte 
- Samenwerking met stad opzetten 

Monumenten in de kijker 
- Kruisberg: kapel kruisweg 

Heropwaardering 

Speelpleinen Kruisberg terug open 
Wandelpaden 

Heropwaardering 

Kermis x6 Behouden!! 

Meer groen in centrum - Miniparkjes 
- Bestaande beter onderhouden, bijvoorbeeld Park Le Paige opknappen 

- Montmartre 
- E.A. projecten 
     > stormloop 
     > Herentals fietst + feest 
- Ronde van Noorderwijk 
- Kinderkunstendag 

Ondersteuning 

BIB zondag open  

Praatcafé, leescafé op meerdere locaties Leegstand gebruiken 

Kaarthuisjes 
> wijkhuisjes 

Stad, OCMW 

Donderse dagen x8 
> Markt gebruiken 

 



Snoezelruimtes - sportkampen 
- vakanties 
- uren voor opvang uitbreiden 

Boke Herentals Blijven bestaan 

Folklore opwaarderen Volksdansen 

 Promotie door stad 
- website 
- stadskrant 

 - Accommodatie 
- Promotie 
- Financiële steun 

 Aanbod voor elke leeftijd 

 



WERKVELD: VERENIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

reglement € strak kader? 

vrijwilligerswerk netwerken locaties 

goesting om mee aan de stad te bouwen 



VERENIGEN 1.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o We moeten iets doen rond ontmoeten 

• ontmoetingen organiseren voor alle mensen in de stad 

• bijvoorbeeld activiteiten in parken die openstaan voor iedereen, en mee gesteund worden vanuit verenigingen 

o Ook kijken naar multiculturele samenwerking, door bijvoorbeeld de communicatie aan te passen met pictogrammen 

o Vrijwilligers: 

• vrijwilligersavonden met taakgerichte toelichtingen: tonen welk aanbod er is en waar mensen zich kunnen opgeven 

• best practices verzamelen 

• vrijwilligers waarderen, bijvoorbeeld door jaarlijks ontbijt 

o Stad moet lokalen ter beschikking stellen 

o Vraaggestuurd beleid voeren (bottom-up) 

o Iedereen moet zijn zeg kunnen doen, bijvoorbeeld via adviesraden 

o “Vrijetijdscheques” 

o Het is vooral belangrijk dat het bestuur luistert 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Groot project waarin diverse verenigingen participeren Bijvoorbeeld stormloop 

Aangepaste sportlocaties 
- hockeyveld 
- tentoonstellingsruimte 

 

Subsidiereglementen 
- transparant 
- verstaanbaar 
- makkelijk vind- en raadpleegbaar 

Niet alleen laten schrijven door ambtenaren, maar ook voorleggen aan de 
mensen: begrijpen ze het? 

Adviesverlening per sector, bijvoorbeeld sport-cultuur Hierop inzetten 

Vraaggestuurd 
> Beleid past zich aan aan de noden 
> Bottom-up, niet top-down 

Bereikbaar en aanspreekbaar CBS 

Speciale tarieven voor verenigingen (laag!)  

Vrijetijdscheques in plaats van enkel cheques voor de handelaars Verkopen via vrijetijdsdiensten en online 

Laagdrempelige initiatieven - ‘Start to’ initiatieven 
- Proeven van … 
- Vrijetijdsdienst samen met een club 

Projectmatig vrijwilligerswerk - Vrijwilligerscoach coördineert 
- Je hoeft niet jarenlang dezelfde taak te doen, maar kunt afwisselen 
- Werken via vrijwilligersbank 

Waarderen van vrijwilligers 1x per jaar alle vrijwilligers samenbrengen met bijvoorbeeld een ontbijt 

Vrijwilligersavonden (4x/jaar) of -markt (1x/jaar) 
> organiseren met ruimte voor opleiding 
> good practices 
> ontmoeting 
> werving 

 

Goede communicatie - Duidelijkheid scheppen 
- In stadskrant 
- Digitaal oplijsten van taken voor vrijwilligers 

Bereikbaar en toegankelijk Alle gebouwen 

Lokalen ter beschikking stellen In buurten en wijken 



Sterke logistieke steun Bijvoorbeeld tribunes 
Zaken die een vereniging weinig nodig heeft en zelf niet kan voorzien 

Inspraak in reglementen  

Ontmoetingen, bijvoorbeeld recepties !!!  

Activiteiten organiseren in de parken die openstaan voor iedereen Cel aanbod 

Multiculturele samenwerking Speciale communicatie in verschillende talen / pictogrammen 

 Een bestuur dat luistert en niet in een hoekje kruipt ! 
> Nooit iets afschaffen zonder overleg 

 Hart voor Herentalsenaren 

 



VERENIGEN 2.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Burgerschap en vrijwilligerswerk stimuleren en erkenning geven 

o Evenementenloket waar je alle info voor vrijwilligers verzamelt 

• Afstemming van aanbod en vraag 

o Wie verenigen?  

• heterogeen 

• toegankelijkheid 

• erkennen dat er drempels zijn 

o Zorgzaam met taal omgaan als het over verschillende deelgemeenten gaat 

o Erkenning geven 

• week van de vrijwilliger in stadskrant mag duidelijker in beeld 

• bijvoorbeeld vrijwilliger van het jaar 

o Ook kleine verenigingen aanmoedigen 

o Los van levensbeschouwing vanalles organiseren 

o Dorpshuizen: gluren bij de buren om van elkaar te leren 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Vrijwilligers 
- vraag en aanbod in contact brengen 
- info vertrekken 
- vrijwilliger van de maand 
- mensen ondersteunen om vrijwilliger te worden 
- drempels wegwerken 

Vrijwilligers in beeld brengen 
- los van alle levensbeschouwelijke overtuigingen 
- beurtrol in 3 deelgemeenten 

Sluikstort opruimen het hele jaar ondersteunen  

Infrastructuur 
- scholen ondersteunen voor verenigingen 
- zalen multifunctioneel onder één beheerder 
- dorpshuis voor kleine verenigingen 
- intercultureel huis 

Ondersteuning 

Mensen kansen geven om zichzelf te verenigen 
- informatie defragmenteren 
- draaiboek met data 
- tafels, stoelen, tenten 
- deadlines? 
- vaste contactpersoon  evenementenloket 

- Ondersteuning evenementenloket ! 
     > info, hulp, infrastructuur 
- Wetgeving 

Subsidies 
- huur zalen verlagen 
- huurprijs zaal afhankelijk van activiteit ?? 

 

Goesting 
- burgerschap stimuleren 
- jongeren bewust maken 
- erkenning geven 

Burgerschap en vrijwilligerswerk stimuleren en erkenning geven 

Betere informatie geven 
Actief informeren 

 

Erkenning voor verenigingen die geen lid zijn van de klassieke raden of 
klassieke verenigingen 

 

Gelijke behandeling in 3 deelgemeenten - Zorgzaam omgaan met taalgebruik 
- Herentals = 3 deelgemeenten 
- (zoals tijdens verkiezingen) 



Wie? 
- Vereniging 1 + 2 
- Jong en oud 
- Inwijkeling/Nieuwkomer + Herentalsenaar 
- Rijk en arm 

- Heterogeen verenigen: toegankelijk, inclusief, … 
- Dorpshuizen 
- Gluren bij de buren 

Netwerken: Platform om kennis te delen tussen de verenigingen - Dorpshuizen 
- Gluren bij de buren 

 



VERENIGEN 3.  

 

BEKNOPTE SAMENVATTING: 

o Openheid van info voor zij die initiatief willen nemen 

o Flexibiliteit in HOE mensen zich willen verenigen 

• losse manier van samenwerken  

• bijvoorbeeld op basis van talenten 

• geen vaste structuren opleggen zoals vroeger 

o Informatie over ondersteuningsmaatregelen toegankelijk en laagdrempelig maken (ook online) 

o Openheid in de werking 

• iedereen moet zich welkom voelen 

• eenvoudig info over welke verenigingen actief zijn 

o Samenwerking faciliteren tussen initiatieven en verenigingen: samen voor iets gaan in plaats van ieder apart 

 

 



 



IDEEËN VERZAMELEN EN VERDIEPEN ADVIES AAN BESTUUR 

Kennismaking faciliteren tussen verenigingen en andere initiatieven - Leuke methodiek 
- Geen standenmarkt 
- Interactief 

Leegstand als potentiële ontmoetingsruimtes 
- Betrek de buurt 
- Zorg voor een signalisatiepunt 

Taak voor de stad 

- Aantal vaste vrijwilligers 
- Aantal occasionele vrijwilligers op basis van talenten en op maat 
- Elk engagement wordt gewaardeerd 

Waardering van alle vrijwilligers, dus niet enkel die van de stad 

Visie op vrijwilligerswerk makkelijk online terug te vinden Taak voor de stad 

Werking cultuurraad mag hedendaagser - Afgestemd op meer flexibiliteit 
- Geen vaste structuur meer in verenigingen 
- Werken op basis van team met gedeelde verantwoordelijkheid 

Elke vereniging de kans geven zich online voor te stellen  
(kort en hedendaags) 

Taak voor de stad 

Gericht mensen aanspreken 
(niet enkel op eigen activiteiten) 

 

Veilige context om deel te nemen 
> persoonlijk onthaal 
> oog voor aankleding  
> groepsmoment 

 

Iedere stem telt 
Deelnemers mee betrekken in werking 

 

Kunnen genieten van het moment  

Meer promotiemogelijkheden (drukwerk / flyers) 
Meer artikels in stadskrant over initiatieven en verenigingen 

Taak voor de stad 

Nieuwe inwoners op een leuke manier informeren via verschillende 
kanalen 

- Folder 
- Ontmoetingsmoment 
- Online 
- Kortingscoupons voor verenigingen 

Duidelijk overzicht van betaalbare locaties  
- niet enkel van stad 

Cfr zaalzoeker van de stad Antwerpen 



- gratis vergaderruimte 

Meer subsidies, ook voor burgerinitiatieven en niet erkende verenigingen - Laagdrempelige info 
- cfr stadsmakers (Antwerpen) 
- Toegankelijke website met aanspreekpunt 

Meer mogelijkheden voor startende organisaties - Aanspreekpunt 
- Meer faciliteren 

Kernwaarden 
- evenwaardigheid 
- respect 
- openheid 

 

Samenwerking faciliteren tussen verenigingen - Verbinding, niet ieder voor zich 
- Kansen zien in samenwerking 
- Niet enkel op cultuurraad 

Laagdrempeligheid 
- verschillende origines 
- kansarmen 
- verschillende leeftijden 
- verschillende talenten 

Kansarmen korting voor activiteiten verlenen via de stad  
Cfr uitpas 

Flexibiliteit: 
geen vaste structuur of vrijwilligers 
<-> contract met voorwaarden, ook voor cultuurraad 

Open oproep 

Duidelijke missie van de verenigingen of andere initiatieven  

Voor meer info neem contact op met de nieuwe groep FEMMA mix in 
Herentals: femma.mixinherentals@gmail.com 

 

 

 


