agenda:
- proces op grote lijnen

dag van de
Dilbeekenaar:
alle
verenigingen
nemen deel

welk project in Dilbeek had
voor jou een goede
participatieve aanpak? Wat
maakte het sterk op dat vlak?

- participatiebeleid:
- selectie projecten naar shortlist
- meer info over de cases ophalen
adviesfunctie
- stand van zaken adviesraden
- communicatie naar adviesraden

Bart: Katchoe,
Westrand en
jeugddienst samen
naar de scholen,
voorzet gegeven om
er iets mee te doen

Soﬁe: denkoefening
masterplan Keperenberg
en Karenberg: van alle
verschillende soorten
mensen bereikt, veel
verschillende belangen
(Levuur, Geertrui)

Steven: Kaart
van Dilbeek op
de grond: wijk
op aanduiden?

Bert: eva vzw sport
en gezondheid: veel
vrijwilligers, veel
kunnen bijdragen
aan het sportbeleid

Sen: MJP op
verder
bouwen op
termijn

Willy: opstellen
MJP naar
individuele
burgers,
verschillende
methodieken

- verkennen kick-oﬀ 6 maart

Rol van de kerngroep:
- proces bewaken en
bijsturen

burgerparticipatie

samenstelling
klankbord en
kerngroep

september

oktober

kern
groep

november

oproep
leercases

klankbord
groep
opstart met
politiek en
admin

model
advies
verlening

selectie
leercases +

kern samenstelling
groep

intake
per
leercase

januari

december

ontwerp
sessie per
leercase

kick-oﬀ
leercases

februari

coaching
per
leercase

coaching intervisie
overheen
per
cases
leercase

maart

april

coaching
per
leercase

intervisie
overheen
cases

juni

mei

klankbord
groep

klankbord
groep

opstart met
vrijwilligers

coaching
per
leercase
kern
groep

bevraging
raden,
MAT, CBS

inspiratie- en
dialoogsessies

kern
groep

juli

augustus

september

oktober

ontwerp
workshop:
blauwdruk
nieuw model

november

ontwerp procesarchitectuur
advies en
participatie
beleid

integratiesessie
met bredere
groep politici en
administratie

klankbord
groep

december

slotevent:
voorstelling
participatiebel
eid en
adviesmodel

slotmoment
adviesraden

Rol van de klankbordgroep:
- reﬂectie over leercases
- ontwerpen van de adviesstructuur
- participatiebeleid mee vormgeven op basis van de
leercases, voorstel aan GR

New grid

Inrichting
speelplekken

Trajecten herontwikkeling kernen

Participatietraject RUP Stationsomgeving
Langlopend traject waarbij de volledige
herontwikkeling van de stationsbuurt
Dilbeek op tafel ligt. Heel wat
participatiemomenten reeds doorlopen
(infovergadering, workshops met
buurtbewoners (+ 200 aanwezigen),
infomarkt, charette met uitgelote
deelnemers (uit kandidaturen)).

Participatietraject kern Schepdaal
Vertrekt vanuit herinrichting
marktplein in centrum Schepdaal +
heraanleg wegenis centrum (en
herdenken mobiliteit door
centrum).

Inbreidingsproject kern
Itterbeek

Inrichting speelterrein
Groot-Bijgaarden (achter
sporthal Ten Gaerde)

Beleidsplan

Inrichting natuur- en
bosplek hoek
Koeivijverstraat – Hof Ter
Mullenstraat

Neem plaats, geef ruimte:
proefproject vanuit team
jongeren (experiment met
software treecompany)

Vorm geven van tijdelijke
zomerspeelplekken

externe
begeleiding
door
Levuur/DBP

Opmaak klimaatactieplan
2030

1e lijn

Dienstverlening

Buurt- en wijkwerking:
traject transversale aanpak
buurt- en wijkwerking, met
aandacht voor
nieuwkomers

Projecten Vrije Tijd

nood van ouderen om
langer thuis te kunnen
wonen

Ondersteuning organisatoren
evenementen +
evenementenloket (incl.
samenwerking gemeente en
vereniging, vb vijverfestival)

(combinatie
vrijetijdsdossier
meenemen als
aandachtspunt)

Podiumaanbod

van kunstparticipatie naar
participatiekunst (ook
cocreatie van kunstaanbod
en -creatie)

Adviesverlening

Fase 2 noodfonds corona:
gesprek tussen teams en
verengingen ifv detecteren
noden bij heropstart na
corona

Zaalhuur: verdere noden
gebruikers en zaalhuur als
ondersteuning van
verenigingen en gebruikers

1e lijn

cases samen zijn een mix van:
* controversieel / complex vs. eenvoudig
* harde en zachte projecten
* verschillende doelgroepen

externe begeleiding
door studie- of
communicatiebure
au (= niet als
leercase opnemen)

zichtbaar
binnen en
buiten bestuur

naam van deze adviesraad

Doorontwikkeling van het
adviesmodel

coaching

is deze raad
(decretaal)
verplicht?

kwam deze groep voor de
coronapauze op regelmatige
basis samen?

heeft deze raad de laatste jaren
nog adviezen verleend?

coaching

doet deze raad iets meer of
anders dan advies verlenen?

coaching

coaching

welke ambtenaar begeleidt
deze raad?

Muziek, woord en dans

wat hebben we
op korte termijn
te doen?

Cultuur
Milieu

website
opgenomen in gecoro
en lokale economie

Lokaal overleg kinderopvang

kerngroep
inplannen

leercases
kerngroep
samenstellen en
intakegesprek
inplannen

wat communiceren we
naar de huidige
adviesraadvoorzitters
en -leden?

vanuit deze
klankbordgroep
naar raden
communiceren

slapende
adviesraden:
voorlopig geen
communicatie

de online kick-oﬀ van 6
maart:
10u tot 12u?
13u tot 15u?

we gaan voor
een avondsessie
van 2u in de
eerste weken
van maart

Mobiliteit
Internationale samenwerking
Sport
Lokale economie
Jeugd

in werkgroepen

Welzijn

?

andere vormen van
beleidswerk,
projectmatig betrokken

ordenen
per
stroom

Senioren
Gecoro
expertiseverslagen bij
schade

Landbouw
School

per school

Jeugdraad, wel
alle
jeugdvereniging
en + loslopend
wild contacteren

