
Verslag lokaal kernteam  - communicatiewerkgroep 14/05/2014 

 

Aanwezig: Hannelore Zoetardt, Catherine Christiaens, Nathalie De Temmerman, Herman Wenes, , 

Wim Depuydt, Peter d’Aubioul, Maja Mampaey, Jan Vincke, Vanessa , Jozef Bousse, Bjorn Grouwet, 

Filip Verfaillie, Bram Wenes 

Verontschuldigd: Luc Waignain, Maarten Tavernier,  

Agenda:  

1) Evaluatie van het startmoment 
a. Ervaringen van de kernteamleden en de leden van de communicatiewerkgroep 
b. Evaluatie vanuit de deelnemers 
c. Ervaringen vanuit Vlaanderen 

2) Resultaten van de werkgroepen 
3) Voorbereiding van het 2de moment in juni 

 

TO DO:  

 Verslagen van het kernteam worden openbaar gemaakt via website  

 Vast agendapunt op milieuraad 

 Bjorn en Peter gaan haalbaarheid van trajectpagina na op website stad Menen 

 Er wordt een debriefing met schepen voorzien 

 Peter organiseert overleg over meldpunt (eerste week juni) 

 Test opzetten voor mailing uitnodiging 

 Elk lid van kernteam/communicatiewerkgroep denkt na over welk van de 4 thema’s 

hij of zij wil opnemen 

 Communicatiewerkgroep werkt uitnodiging uit 

 Jan zorgt voor agenda en kort tekstje voor uitnodiging 

 

1) Evaluatie van het startmoment 

a. Ervaringen van de kernteamleden en de leden van de communicatiewerkgroep 
o Over het algemeen een positief gevoel bij het verloop van de avond 
o Locatie: toffe locatie, wel problemen met akoestiek, neutraal terrein, locatie 

bevindt zich dicht bij problematiek 
o Opkomst: dubbel gevoel, voor sommigen was er veel volk, voor anderen 

misschien wat weinig 
o Uitnodiging: er werden op het startmoment een aantal opmerkingen 

geformuleerd waar rekening mee moet worden gehouden 
o Moderatie: was ok, aanpak was verschillend, maar wel goed 
o Rol in de groep: soms onduidelijk, hoe moet je omgaan met opmerkingen 

van mensen, tussenkomen of niet 
o Netwerkmoment: als zeer positief ervaren 
o Werkgroepen: groep over communicatie was niet concreet genoeg 
o Voorbereiding: tijd voor voorbereiding was te kort 
o Aanwezigen: te weinig aanwezigheid vanuit industrie, aanwezigheid van 

Galloo werd als zeer positief ervaren 
o Volgend moment moet concreter zijn 



o Opletten voor het feit dat we niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen 
o Tijdsbewaking 
o Er werden vragen gesteld over de functie van de milieuraad 
o Er is nog geen verslag van het startmoment 
o Idee dat burgerparticipatie een “zoethoudertje” is 
 

b. Evaluatie vanuit de deelnemers 
Zie bijlage 1 

c. Ervaringen vanuit Vlaanderen 
o Komt overeen met wat het kernteam en de communicatiewerkgroep hebben 

ervaren 

 

2) Resultaten van de werkgroepen 

Zie bijlage 2 

Bespreking: acties werden ingedeeld in 4 klassen (onderzoek rond gezondheid, onderzoek rond 
milieu, maatregelen en communicatie) 
 
3) Voorbereiding van het 2de moment in juni 

 
Is een moment in juni niet te snel? Enerzijds wel, maar wachten tot na het verlof is te lang. 
Misschien een idee om te werken rond een aantal “quick wins”. 
Misschien werken met een soort ambassadeurschap per straat/wijk. 
We mogen niet met dezelfde vragen komen als op startmoment. 
Voorstellen:  

o klachtenmeldpunt (Peter werkt dit uit samen met de 
communicatiewerkgroep) 

o projectwebsite 
o hoe gezond telen/eten, hoe gezond voeding kweken 
o toestand van het milieu 
o hoe kunnen meer mensen aanwezig zijn 

Wat te doen? 
- Communiceren over wat we al gedaan hebben (starten met inventarisatie van de vragen en 

wat er al mee gebeurt) 
- Info geven over meldpunt 
- Prioritering van mogelijk acties: gezond voeding telen in Menen, wat is de huidige toestand 

van het milieu, projectwebsite 
- Ambassadeurschap, kan eventueel al getest worden met mensen die dit al zelf voorgesteld 

hebben 
We moeten er wel rekening mee houden dat er mogelijk mensen aanwezig zijn die er de vorige 

keer niet waren. 

“we kunnen het verleden niet vergeten, maar moeten naar de toekomst kijken” 

“we mogen niet blind zijn voor wat er boven ons gebeurd” 
 
Te bespreken volgende kernteam: 

 Financiering volgende momenten (Filip vraagt na wat de mogelijkheden zijn in 

Koekuit) 


