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nieuwsbrief van de Schendelbeekse Dorpsraad - nummer 19 (januari 2023) 

 

 

 

 

 

Beste Lezer, 
 
Voorbije zomer kregen we een nieuwe voorzitter : Jan Thienpont 
De Coster die de taak overnam van Guido De Pelsemaeker. 
Voorzitters worden bij ons gevraagd, en daar zijn we alleen maar 
mee welgevaren.  Beiden : geen grote ego's maar eersten onder 
hun gelijken,  gespecialiseerd in democratische besluitvorming. 
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Bij onze start in 2014 lieten we het stadsbestuur weten dat Guido – na aandringen – onze 
voorzitter wilde zijn.  En dat is hij omzeggens 8 jaar gebleven. Guido's persoonlijkheid wordt 
onder meer gekenmerkt door bescheidenheid en een grote mate van trouw.  Het is van daar-
uit dat hij het nodig vond dat iemand anders na deze periode de fakkel overnam.  En dat hij 
lid blijft van de ploeg. Guido was een beschikbare, warme voorzitter die voor verbinding 
zorgde binnen de DR. Waar we nu staan hebben we grotendeels aan hem te danken.  Tijdens 
een etentje in september toonden we op feestelijke wijze onze grote dankbaarheid. 
 
Jan is ook al sinds jaar en dag lid van de dorpsraad.  We kennen hem als een zeer gewetens-
volle collega waar je kunt op rekenen.  Maar die ook voor de vrolijk noot zorgt: als Jan “in 
form” is, ligt de dorpsraad plat van het lachen. Onze voorzitter wordt dit jaar 60 jaar.  Hij kan 
nu reeds terugblikken op  een lange carrière als leidinggevende in hetzelfde bedrijf.  Zijn er-
varing – ook met IT – zal ons goed van pas komen.  De beamer heeft al een vaste  plaats 
gekregen tijdens de maandelijkse vergaderingen. 
 
Het gaat goed met de ploeg. De leden zijn “blijvers”. Dit jaar mochten we twee nieuwe leden 
verwelkomen.  De ganse coronaperiode zijn we maandelijks blijven vergaderen, met  
continuïteit tot gevolg.  Het afgelopen jaar zijn we geleidelijk aan terug naar buiten gekomen.  
Het enthousiasme is er om er dit jaar stevig in te vliegen. 
 
We wensen u voor 2023 een gezond, gelukkig en hoopvol nieuwjaar! 
 
Van harte, 
Anja, Ann, Bernard, Cindy, Dieter, Dimitri, Guido, Jan, Lieve, Lydia, 
Marc, Mark, Rudi, Sonia. 
 

 
Sfeerbeeld van onze geslaagde BINGO-avond 
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Ons verhaal over 2022…. 

 
De eerste activiteit die we veilig konden organiseren was de lentedrink op 20 maart.  Het 
buurthuis was niet beschikbaar en we moesten uitwijken naar het kerkgebouw.  Het was daar 
dat een delegatie van het bestuur ons voor het eerst uitleg gaf over de kandidatuurstelling 
voor het Kwartier van de toekomst.  
 
Eindelijk konden we – succesvol overigens – op 29 april de Nederlandse avond laten 
doorgaan, gevolgd door een garageverkoop op 15 mei. Ook de kermisBBQ was er terug en 
mocht rekenen op een goede opkomst.  Het ganse weekend door was er een  breed aanbod 
van activiteiten georganiseerd door het feestcomité van Den Toren. Op 19 november klopten 
we af voor onze eerste bingo-avond.  De week daarop organiseerden we de info-avond over 
het PRUP. 
 
Op beleidsvlak ging onze aandacht vooral naar participatie, het project 'Geef kleur aan je stad' 
(PRUP), het Kwartier van de Toekomst. We namen deel aan de maandelijkse vergadering van 
alle dorpsraden van Geraardsbergen. Ook Schendelbeke kreeg zijn openbare boekenkast door 
toedoen van een aantal gedreven dorpsraadsleden.  De zitbank voor ernaast is besteld. 
 

…en dit van 2023 
 

De beloofde komst van een AED-toestel zette er ons toe aan om aan de inwoners de kans te 
bieden om een basiscursus reanimatie aan te bieden. Over het hoe en wanneer leest u verder 
in deze gazette. Geen lentedrink dit jaar, wel een echte nieuwjaarsreceptie en dit op 15 
januari tussen 11 en 13 uur. 
 
Op zondag 26 februari mag Walmkebrand terug doorgaan.  Wij zorgen voor de fakkeltocht 
en dat is lang geleden.... Vlak voor (op 18 maart) het begin van de lente organiseren we een 
lenteschoonmaak mét uw medewerking. Doe je graag mee? Schrijf je dan in via volgende 
link: https://forms.gle/Jy9nzWaED2scieX19 
 
We roepen ook op om het ganse jaar door sluikstort te signaleren via: 
www.geraardsbergen.be/sluikstort-melden Daar vindt u het formulier.  Men heeft ons 
verzekerd dat elke zak gecontroleerd wordt op bewijzen om de dader te vinden. 
 
Op zaterdag 29 april organiseren we twee dingen tegelijk.  We geven de kans aan de dienst 
Samenleving van de stad om zich aan u voor te stellen. We omkaderen dit met een aanbod 
van eetkraampjes uit de wereldkeuken.  En zo is de titel samen integreren met een hapje 
meteen uitgelegd. In mei voorzien we een herneming van de gegidste wandeling Gaandeweg 
Skanjbeek.  Onder meer voor nieuwkomers. 

https://forms.gle/Jy9nzWaED2scieX19
http://www.geraardsbergen.be/sluikstort-melden
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Op zondag 9 juli serveren we onze plat de resistance: de kermisBBQ. Het weekend van 13 tot 
15 oktober reserveren we voor  Skanjbeek op z'n best.  Individuele inwoners worden 
uitgenodigd om hun hobby's, artistieke uitingen,  prestaties.... te delen met het dorp.     
We voorzien tegelijk een kaas-en wijnavond. Op algemeen verzoek : bingo-avond nr 2, 
gepland voor 25 november. Ook even geleden: een heus Kerstevenement, op zaterdag 16 
december. 
 
Verder zullen we u doorvertellen wat we ondertussen weten over het buurthuis, het PRUP, 
het Kwartier van de toekomst en al het andere nieuws. 
 

 

Cursus reanimatie 
 

 

Wil je in 2023 graag een gratis basiscursus “reanimatie” volgen? 
Schrijf je in via mail: dorpsraadschendelbeke@gmail.com 
Of via telefoon naar onze voorzitter Jan Thienpont De Coster: 0497/68 56 72 
Of via volgende link: https://forms.gle/zCRUL8Ga3umSLfnW7 
 
Goede voornemens: we zoeken het soms ver, terwijl er voor onze neus tal van mogelijkheden 
liggen!  
❖ Wist je dat jaarlijks meer dan 10.000 Belgen een hartstilstand krijgen?  
❖ Wist je dat je overlevingskans van 5% naar 75% stijgt als je door iemand gereanimeerd 

wordt? 
❖ Wist je dat een AED toestel (Automatische Externe Defibrillator) slechts een hulpmiddel is 

bij een manuele reanimatie?  
❖ M.a.w. zonder manuele reanimatie heb je, zelfs met gebruik van het toestel, minder 

overlevingskans! 
Ben jij bereid om in 2023 slechts 3 uur van jouw vrije tijd in te ruilen om een “basiscursus 
reanimatie” GRATIS te volgen dit jaar? Schrijf je nu in en wij contacteren jou opdat je een 
datum kan kiezen die voor jou het meeste past!  

 
In 2023 zal de stad Geraardsbergen, op aanvraag van de 
Dorpsraad, op ons dorpsplein een AED toestel plaatsen.  
Als dorpsraad engageren wij ons om in 2023 verschillende 
cursussen “basisreanimatie” te organiseren in samenwerking met 
de stad en het Rode Kruis.  Deze cursussen zullen doorgaan op 
een weekavond van 19 tot 22 uur in het Buurthuis in de 
Dagmoedstraat, op verschillende data. Wie een attest wil, kan dat 
achteraf bekomen. 

 

mailto:dorpsraadschendelbeke@gmail.com
https://forms.gle/zCRUL8Ga3umSLfnW7
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BINGO! 

 
Zaterdag 19 november organiseerde de dorpsraad van 
Schendelbeke haar eerste enige echte Bingoavond. Het werd 
een groot succes want het Buurthuis in de Dagmoedstraat zat 
vol enthousiaste dorpsgenoten. Ongeveer 70 spelers waren 
rond 19u30 aanwezig en de ambiance liet niet op zich 
wachten. We mochten ook nieuwe gezichten verwelkomen, 
wat ons als dorpsraad natuurlijk veel plezier doet. Het is 
namelijk ook ons opzet, om mensen bij mekaar te brengen en 
te zorgen voor verbinding. 
 
De gelukkigen, die een rondje wonnen, mochten met geschenkjes huiswaarts. We moeten 
hiervoor vooral onze lokale handelaars bedanken, die veel waardevols schonken. De logo's 
van de 29 gulle schenkers werden dan ook geprojecteerd. Je vindt in dit krantje ook nog een 
opsomming terug en we hopen niemand vergeten te zijn. We willen ook dankjewel zeggen 
aan Michel Van Lierde, die het rad voor ons vlot liet draaien. Ook de vele helpers en 
medewerkers aan de zijlijn mogen we zeker niet vergeten. 
 
Door de vele toffe reacties, zal deze avond zeker volgend jaar herhaald worden. De opbrengst 
van de kleine tombola zal dienen als extra ondersteuning voor de vorming "basisreanimatie 
en defibrilleren" gegeven door het Rode Kruis Geraardsbergen. Stad Geraardsbergen zal 
namelijk een AED-toestel komen plaatsen op het kerkplein. Onze nieuwe voorzitter Jan 
Thienpont De Coster mag fier zijn op zijn dorpsraadploeg! En nu... hop naar de volgende 
bijeenkomsten waaronder de nieuwjaarsdrink van 15 januari. 
 
 
 
Veel dank aan volgende sponsors die hebben bijgedragen tot het succes van deze avond! 
De uitgebreide respons geeft ons de deugddoende  ervaring dat we kunnen rekenen op de 
ruime sympathie van de zelfstandigen en bedrijven van Schendelbeke. 
 
 
 
 

schoonheidszorgen Sylvia – 't Krokantje – apotheek R.G.Rebry – frituur ’t Frietwagonnetje  
Debcom Computers – Geraardsbergse Bandencentrale – electrogroothandel Eltralight – bouw, 
interieur,schilder-en pleisterwerk Matthijs – restaurant Borrenhof – B&B Gavershof – frituur de 
Cadillac – garage De Pril – restaurant Schendelbeekhof – actiecomité Red de Godsbergkouter   
Primmo : beauty services – zelfstandig verpleegkundigen Dimitrie Van Cauwenberg & team  
bloemen Claudio – traiteurservice Danny – interieur, keukens Linea Nova – schilderwerken Van 
Oudenhove – café Den Toren – metaalconstructies Inolux – drukkerij Van de Maele – Renault Trucs 
garage Antoine – baby spa: Little Me – feestverhuur Dream Projects –  schoonheidssalon Natural 
Beauty – doe het zelf Van der Schueren – feestmateriaal en dranken De Smet Events  
personenvervoer Keolis-Bus4You – fashion Lioro – MDS ramen/deuren/veranda's 
Bedrijvencentrum regio Geraardsbergen. 
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Een nieuw boek over Schendelbeke 

 
Het boek 'De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Schendelbeke' van 
Freddy De Chou geeft een overzicht van de 41  gemeenteraadsverkiezingen tussen 1830 en 
1977. Veel aandacht wordt besteed aan de verkiezingsthema's, de kandidaten, de uitslag en 
verkozenen. Daarna volgt de samenstelling van de gemeenteraad en het college evenals een 
biografische nota van de leden van de burgemeesters en schepenen.  
 
Naast de voornaamste realisaties van het bestuur beschrijft het boek ook de merkwaardigste 
gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de bestuursperiode. Er is veel aandacht voor het 
onderwijs, de politieke en levensbeschouwelijke verenigingen, de twee wereldoorlogen en 
de pandemieën.   

 
Het boek telt 188 pagina's en een 100-tal oude foto's. Het kost €23. 
Het  kan worden besteld bij de auteur via: freddy.de.chou@skynet.be 

 

 

Onder de Sint-Amandustoren van Schendelbeke 

 

 

Waarom ons dorp nog een toekomst heeft? 
 
Wie zich dezer dagen in en rond Schendelbeke beweegt, kan er niet naast kijken. De zwarte 
vlaggen. Symbool voor een stil doch duidelijk protest. De plannen voor een ‘Kazerne van de 
toekomst’ op de Godsbergkouter vallen duidelijk niet in goede aarde. Dit kazernedossier 
hangt als een zwaard van Damocles boven alle ruimtelijke, vooral (sociaal-)economische, 
ontwikkelingsplannen die het dorp rijk is. Maar bovenal verdeelt zij (de geesten in) het 
dorp. Dat bewees ook de infoavond van 22 november laatstleden nog eens. Voor de 
dorpskern zelf bestaat er immers geen plan. Het is ‘business as usual’. Hoog tijd dus om – 
voorbij de nostalgie! – een aantal verlichte dorpse denkers en doeners te verenigen rond 
een ‘Masterplan voor Schendelbeke’. Een integraal plan die het leven in de verdichte 
dorpskern van Schendelbeke meer leefbaar en aangenaam maakt. We verklaren ons nader. 
 
 

Voorbij de nostalgie? 
 
In de voortuin van een Schendelbeekse woning lees ik een citaat uit ‘Het dorp’ van Wim 
Sonneveld. Als je gelooft dat dorpen moeten zijn zoals Sonneveld ze beschrijft, dan is het dorp 
in Vlaanderen dood, of toch ten dode opgeschreven.  
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‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart 
waarop een kerk, een kar met paard’:  
de kerken lopen massaal leeg en krijgen steeds vaker  
een nieuwe functie als bibliotheek of ontmoetingsruimte.  
‘Dit dorp, ik weet nog hoe het was 
de boerenkinderen in de klas’:  
veel dorpen hebben geen school meer.  
‘Het raadhuis met een pomp ervoor 
Een zandweg tussen koren door’:  
een steenweg dwars door de dorpskern heen  
leunt in veel gevallen dichter bij de waarheid aan. 
 

Maar het lied van Sonneveld mist iets, merk je als hij verder zingt: 
 

‘Maar blijkbaar leefden ze verkeerd 
Het dorp is gemoderniseerd 
En nou zijn ze op de goede weg 
Want ziet, hoe rijk het leven is 
Ze zien de televisiequiz 
En wonen in betonnen dozen’ 
 

De Nederlandse cabaretier laat zijn eigen nostalgie spreken, die een wat bittere nasmaak 
achterlaat, en heeft zich niet de moeite getroost om de dorpsbewoners aan het woord te 
laten. Dat hoeft hij niet te doen, maar onze plicht is het wel. Want als onze kleine woonkern 
doormidden wordt gesneden door een (sluip)weg, als de middenstand verdwijnt en als de 
sociale samenhang onder druk staat, wat denken de inwoners van Schendelbeke daar dan 
van? Wat gebeurt er in ons veranderende dorp? 
 

Hoe het met onze dorpen zo ver is kunnen komen, gaan we hier niet beschrijven. Daar hebben 
we een boek voor nodig. Alleen willen we dit kwijt. Bouwen zonder of met een heel beperkte 
visie: we doen het al zo lang dat het een deel van onze volksaard – de Vlaming is geboren met 
een baksteen in zijn maag – lijkt te zijn, maar dat is het niet. Het is het gevolg van een resem 
politieke beslissingen, niets meer of minder dan dat. Om deze en veel andere redenen zit het 
Vlaamse woonbeleid in een ingewikkelde knoop, die niet wordt ontward met een boutade à 
la ‘De toekomst zal stedelijk zijn of niet zijn’. Die doet tekort aan het feit dat er buiten de 
steden ook mensen wonen en dat dat in Vlaanderen véél mensen zijn. Zij wonen daar om 
uiteenlopende redenen waar we nu niet dieper op ingaan. Maar zij hebben hun redenen om 
niet naar de stad te trekken. 
 
Misschien moeten we ons afvragen hoe we de ruimte buiten de steden zo goed mogelijk 
kunnen organiseren. Ik denk dat het antwoord eenvoudig is: zet in op dorpen met kwalitatief 
hoogstaande woningen en een beperkt aanbod aan interessante voorzieningen, waar 
mensen niet alleen graag komen, maar ook geraken. Zulke dorpen zullen mensen aantrekken 
die anders in een lint of een afgelegen verkaveling gaan wonen.  
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Op die manier winnen we niet alleen open ruimte, 
maar ook comfort. Bussen rijden stipter, treinen – 
wat een echte troef is voor ons dorp - kunnen voor 
meer mensen het verschil maken en 
kleinhandelaars hebben meer kans om te 
overleven. Leo Van Broeck, de voormalige Vlaamse 
Bouwmeester, stelde reeds dat we het hele idee 
van een dorp moeten heruitvinden. Hij heeft gelijk: 
onze dorpen – ook Schendelbeke – veranderen, 
maar de vraag is of die kleine evoluties onder de 
Vlaamse kerktorens de goede kant opgaan.  
 
De uitdagingen zijn in elk geval groot: handelaars 
staan onder druk, de openbare ruimte laat vaak te 
wensen over en dorpsgemeenschappen die ooit zo 
vanzelfsprekend waren, moeten zichzelf 
heruitvinden. Vergeet maar dat het gemakkelijk 
wordt. Toch zal het moeten gebeuren. En snel ook, 
want Vlaanderen blijft verkruimelen en de Vlaming 
blijft met Koning Auto worstelen. De tijd tikt, de file 
groeit, de bomen vallen. Herkent de 
Schendelbekenaar zich in dit verhaal?   

 

Het nieuwe dorp, ook Schendelbeke, is kwetsbaar. 
 

We vermelden hier graag even de Nederlandse sociaal geograaf Frans Thissen. Eind de jaren 
90 ontwikkelde hij een model om de veranderingen in dorpen te beschrijven. Hij deed dit op 
basis van onderzoek in Zeeland (Nederland) en de Westhoek (West-Vlaanderen), waar de 
lokale overheid zich toen al zorgen maakte over het dalende aantal inwoners en 
voorzieningen die verdwenen. Thissen was minder bezorgd over die parameters. Die zijn 
volgens hem belangrijk voor het dorp van vroeger, het autonome dorp, dat de bewoners van 
zo goed als alles moest voorzien omdat de andere kernen amper bereikbaar waren. Het dorp 
van onze ouders dus. 
 

Vandaag zijn de meeste dorpen veel minder autonoom, het zijn vooral woondorpen. Mensen 
kiezen ervoor om daar te wonen omdat het er mooi is, of rustig, omdat ze er als kind hebben 
gewoond of om nog een andere reden. De leefbaarheid van het woondorp hangt volgens 
Thissen niet langer af van het aantal inwoners en de voorzieningen, maar van andere 
parameters: de evolutie van het aantal huishoudens en het aantal gemeenschapsinitiatieven. 
Die zeggen volgens hem veel over de woonkwaliteit in een dorp. ‘Een daling van het aantal 
huishoudens wijst op leegstand en een gebrek aan gemeenschapsinitiatieven betekent dat 
bewoners niet in hun dorp willen investeren’, legt hij uit.  
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Voorzieningen, zoals winkels en dienstverlening, zijn volgens Thissen niet zo belangrijk om 
een dorp in leven te houden. ‘Mensen zijn niet langer afhankelijk van wat er in het dorp wordt 
aangeboden, maar wat er vanuit het dorp bereikbaar is’. 
 
Nog een troef van het dorp in Thissens model is de openbare ruimte. Die heeft twee 
belangrijke functies. Een mooi ingericht dorpsplein, een bos in de buurt of een andere groene 
blikvanger maakt een dorp niet alleen mooier en bevordert de woonkwaliteit, maar dient ook 
als ontmoetingsplek, dus als sociale voorziening. Zorgt ervoor dat mensen er graag zijn. Een 
gemeenschap hangt niet alleen samen door gedeelde waarden, maar ook door gedeelde plaatsen. Als de 
sociale infrastructuur sterk is, bevordert ze de contacten tussen vrienden en buren. Als ze 
uitgewoond is, zal ze de sociale activiteit afremmen’. Dit verklaart ook onze, reeds jarenlange, 
ijver voor een comfortabel buurthuis en buurtpark. 
 

Wie iets aan zijn dorp wil veranderen, moet met zoveel 
mogelijk mensen rekening houden. Ouderen en jongeren, 
Belgen, niet-Belgen en bijna-Belgen. Oorspronkelijke, 
praktische en genietende dorpsbewoners. Dat is niet 
evident. Iedereen kijkt op een andere manier naar zijn 
omgeving. Het is erg moeilijk om al die verschillende 
mensenwensen en mensenstreken samen te brengen om, 
we zeggen maar wat, én een mobiliteitspunt op te richten 
én een buurtwinkel extra te steunen én de parking op het 
dorpsplein om te toveren in een speeltuin. 

 
En toch is dat nodig, zegt iedereen die met het dorpsleven en participatie begaan is. Want de 
kerktorenrevolutie begint niet aan de top, maar aan de basis. Niet bij de windhaan, maar aan 
de kerkdeur. Niet de overheid, maar de dorpsbewoners zullen bepalen hoe de toekomst van 
Schendelbeke eruitziet. De overheid kan dat mee mogelijk maken en goede ideeën een 
duwtje in de rug geven – dat doet ze ook, met Vlaamse en Europese subsidies – maar het 
initiatief moet van de mensen komen. De reden is simpel: het ene dorp is het andere niet, de 
ene dorpeling is de andere niet. Het wordt dus een kwestie van maatwerk, en wie kan dat 
beter dan de mensen die er elke dag vertoeven? Al wordt het voor hen geen wandeling in het 
park, want een écht nieuw dorp, dat is voor de meeste Vlamingen ondenkbaar.  
 

Het nieuwe Schendelbeke in de maak 

 

In vele dorpen waait een nieuwe wind en komen inwoners met frisse ideeën af. We menen 
te mogen stellen dat dit in Schendelbeke niet anders is. En dan praten we niet alleen over de 
dorpsraad. Recent zijn er de initiatieven van het feestcomité verbonden aan café Den Toren 
en vroeger bliezen de toenmalige uitbaatsters van café Het Perron het kermisgebeuren in 
Schendelbeke nieuw leven in. Maar dat engagement is ook kwetsbaar en niet eeuwigdurend. 
Als er steunpilaren wegvallen, wordt het moeilijker om alle taken te verdelen.  
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Dan komen de lokale besturen en het middenveld in beeld, omdat zij over de nodige 
budgetten en expertise beschikken om de ideeën van enkelingen te ondersteunen tot ze de 
droom van velen zijn. 
 
Hoe kijkt de overheid naar het engagement van de dorpsbewoners en wat doet ze ermee? 
We stellen vast dat het vooral het provinciale niveau is waar het dorpenbeleid het hardst 
leeft. Onder de noemer ‘Dorp Dynamiek, Trek het landschap je dorp in’ maakten we in 2020 
reeds een plan voor een toekomstig buurtpark in Schendelbeke. Een plan waarvoor we, 
samen met de bouw van een nieuw buurthuis, nog steeds blijven ijveren. 
 
Maar het lijkt ons aangewezen dat ook het stadsbestuur van Geraardsbergen, die heel wat 
dorpen telt, actiever nadenkt over hoe het nieuwe dorp er moet uitzien. Het betreft hier 
pertinente vragen over mobiliteit, bouwen en ruimte. ‘Hoe ziet Schendelbeke eruit na de 
betonstop?’ Hoe organiseren we de verdichting? Waar kunnen we ontharden? Hoe 
introduceren we nieuwe vormen van mobiliteit? Hoe versterken we de identiteit van het 
dorp? 
 
Dit vraagt ook een langetermijnvisie, langer dan die van één legislatuur. Daarom is het 
belangrijk dat de overheid het initiatief aan aandachtige burgers laat en dat stimuleert. Wie 
zijn best doet om kernen te versterken, gemeenschappen hechter te maken en thema’s als 
mobiliteit en bebouwing op de toog van de dorpskroeg te leggen, bewijst zijn gemeenschap 
een grote dienst. Een dorp zal pas leven als de bewoners willen dat het leeft, en het algemeen 
belang ook algemeen als belangrijk wordt beschouwd. 
 
Daarom wil de dorpsraad van Schendelbeke dat er werk gemaakt wordt van een Masterplan. 
Een integraal plan dat als toetssteen dient voor alle grote toekomstige ontwikkelingen, zowel 
in het dorp als in de nabije (landschappelijke) omgeving. We zoeken nog dorpsdenkers die 
inhoud willen geven aan dit Masterplan die van Schendelbeke een dorp van de toekomst 
moet maken. 
 
In onze adviezen- en bezwarennota die we begin december 2022 doorstuurden naar de 
provinciale administratie naar aanleiding van de afbakeningsoefening kleinstedelijk gebied, 
lees je reeds enkele prille ideeën. In 2023 willen we het Masterplan voor Schendelbeke verder 
inhoud en vorm geven, liefst in overleg met het stadsbestuur. Deze nota kan je lezen op de 
sociale media van de dorpsraad van Schendelbeke. Wie liever een papieren versie krijgt, geeft 
een seintje aan Jan (0497/68 56 72) of Marc (0483/35 30 51) 
 

Ben jij één van die dorpsdenkers? Laat het ons weten via : 
dorpsraadschendelbeke@gmail.com 

of via een van bovenstaande telefoonnummers. 
 

 

 

mailto:dorpsraadschendelbeke@gmail.com
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In de kijker 

 

Er is heel wat tijd verstreken tussen het vorige nummer van de Gazette en het huidige 
nummer. Daardoor kunnen een aantal feiten en gebeurtenissen aan onze aandacht ontsnapt 
zijn. We houden het hier bij een kleine selectie, waaruit blijkt dat Schendelbekenaren zich op 
diverse terreinen verdienstelijk maken. 
 

Op 26 januari 2022 is Laura Vanderhaegen 100 jaar geworden. Velen zullen zich nog 
herinneren dat ze vanuit haar woning in de Pijlekaartstraat arm in arm met haar visueel 
gehandicapte echtgenoot door het dorp wandelde. Laura verblijft al jaren in Opbrakel. 
 

Traditioneel pikken we er ook een gouden huwelijksjubileum uit. Gustaaf Van Liefferinge en 
Trees De Steur uit de Dagmoedstraat verdienden hun gouden plak al in juli 2021; corona 
zorgde ervoor dat de viering pas in 2022 kon plaatsvinden. 
 

Hoeven we nog te wijzen op de vele overwinningen en ereplaatsen die onze plaatselijke 
wielervedette Xaydee Van Sinaey in 2022 bijeen gefietst heeft in weg- en veldritten in 
binnen- en buitenland ? Meer dan 40 jaar na Patrick Pevenage zet zij Schendelbeke weer op 
de wielerkaart. 
 

En ten slotte moeten we het hebben over Freddy De Chou. Ook al woont hij al enige jaren in 
Geraardsbergen, in zijn hart is hij nog altijd iemand van hier, en dat laat hij blijken in talrijke 
publicaties over zijn geboortedorp. Nadat hij eind 2021 een boek over “Het historisch 
landschap in Schendelbeke” uitbracht, kwam hij eind 2022 alweer met een nieuw boek “De 
Gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Schendelbeke”. Je leest er meer 
over elders in dit nummer. 

 

‘t Woord is gevallen: ‘participatie’ 

 

Enkele maanden geleden hadden we een gesprek met schepen Kristin Vangeyte, bevoegd 
voor participatie en Sarah Lequeu, participatieambtenaar.  Er liggen namelijk een aantal 
belangrijke, en niet altijd eenvoudige dossiers op tafel, waarin bewonersparticipatie een 
belangrijke rol kan spelen. 
 
Inspraak van de burger – en niet alleen in het stemhokje – is hoe langer hoe belangrijker 
geworden. Velen denken dan aan – de steeds mondiger -  burgers die in het verweer komen 
met juridische middelen tegen beslissingen van de overheden.  En die bewoners blijken 
daarbij dikwijls over een grote dossierkennis te beschikken. 
 



 12 

Participatie 1 is ook gericht op inspraak van burgers in het beleid maar verloopt anders en 
houdt veel meer in dan kortweg inspraak. Voor ons, dorpsraad, betekent participatie 
concreet: samenwerking met het stadsbestuur rond projecten in ons dorp.  We doen dit als 
kritische burgers en hopen zoveel mogelijk inwoners daar bij te betrekken.  Deze 
samenwerking vereist natuurlijk vertrouwen en wederzijds respect.  Als we kritiek uiten dan 
moet die opbouwend zijn. Voor afbrekende kritiek zien we geen plaats. 
 
Bij de ontwikkeling van projecten dient een zo groot mogelijk draagvlak bij de inwoners te 
worden ontwikkeld. Dit heeft de meeste kans op slagen als de  burgers én zo snel mogelijk 
(en liefst bij de opstart) worden betrokken én op een duidelijke, open en gerichte manier 
informatie krijgen.  Hier heeft de dorpsraad een belangrijke opdracht :  de informatie zo dicht 
mogelijk bij de inwoners brengen op eenvoudige manier. 
 
Informatie is een noodzakelijke voorwaarde om gedegen participatie mogelijk te maken.  
Maar er is meer nodig.  De voorstellen, ideeën, kritische bedenkingen,.... moeten de 
instanties bereiken die uiteindelijk beslissen en dit op een georganiseerde manier.   
           
Reeds 10 jaar geleden riep het stadsbestuur de dorpsraden in het leven. Daarmee toonde het 
toch wel dat het hen menens is met participatie want de dorpsraden kregen hier een 
belangrijke rol toegespeeld. Zij worden daarbij op een behoorlijke manier  ondersteund door 
de participatieambtenaar.  Zij vervult onder meer een brugfunctie tussen de raden en het 
college en de verschillende stadsdiensten. (Terzijde: de dorpsraden krijgen ook 
werkingsmiddelen en praktische ondersteuning zoals bij evenementen). 
 
In 2019 werd het project 'Stadsmakers' opgestart.  Hier wordt rechtstreeks beroep gedaan 
op burgers om met de stad samen te werken. Zij kunnen beroep doen op een 'burgerbudget' 
om bepaalde projecten te realiseren.  Dus...”wat let je”? Wij staan klaar om er onze schouders 
mee onder te zetten.  Alle informatie en inspiratie vindt u recent op: 
'geraardsbergen.be' via – “wat zoek je”-. 
 
 
  

 
1 'participatie' betekent letterlijk: 'deelnemen', 'deelhebben'[aan iets] [hier: aan de 
besluitvorming van een overheid]; we komen ook 'co-creatie' tegen: het verwijst naar 'samen 
ontwerpen'. 
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Onze dorpsraad werd opgericht in oktober 2014 en bestaat momenteel uit een ploeg van 14 
leden. Participatie zien we als een belangrijk onderdeel van onze opdracht.  Het is niet het 
gemakkelijkste en meest “direct-belonende” werk – afgewogen tegenover zeg maar,... een 
bingo-avond.  Het gaat om langzame processen, die veel voorbereidend werk vergen, niet 
altijd tot resultaat leiden. En toch blijven we er voor gaan, omdat we dat zo nodig vinden. 
 

We willen niet zeuren maar toch even blijven stilstaan bij twee moeilijkheden waar we mee 
te maken krijgen. Er is om te beginnen het probleem van de “representativiteit”.   
Hoe gevarieerd onze ploeg ook is samengesteld (op jongeren na!) dit maakt ons nog niet tot 
een volwaardige spreekbuis van de inwoners. Wie de afgelopen jaren naar onze 
bewonersvergaderingen kwam, heeft samen met ons moeten vaststellen dat de opkomst 
beperkt was.  Dus bij deze nogmaals een warme oproep om uw stem te laten horen als we 
daarom vragen [ZIE ook het artikel over het masterplan].  Wij van onze kant proberen ons oor 
zo goed mogelijk te luisteren te leggen..... 
 

In onze samenwerking met de overheid krijgen we te maken met procedures die een 
vertragend effect hebben op de besluitvorming en praktische uitvoering.  We weten wel dat 
de stad, het gewest, de provincie gebonden zijn aan een strikte regelgeving, waarmee wij als 
vrijwilligers geen rekening moeten houden.  Maar toch.... 
 

Een aantal belangrijke dossiers zegden we.  Hier gaan we. 
 

Het buurthuis 2.O en het buurtpark 
 

Het eerste buurthuisproject en het project buurtpark kunnen we met recht en reden een  
co-creatie-onderneming noemen.   Het initiatief om het buurthuis te vernieuwen ging uit van 
de toenmalige gebruikers en de dorpsraad.  Het stadsbestuur ging in op onze vraag en 
bestelde een haalbaarheidsstudie bij Solva.  Daaruit kwam het voorstel om in zee te gaan met 
een private ontwikkelaar van serviceflats. We werden nauw betrokken bij het ganse verloop 
van de procedure en waren enthousiast over de plannen.  Spijtig genoeg heeft de 
projectontwikkelaar afgehaakt.  De stad heeft het project niet laten vallen en wil thans – 
omwille van de financiële haalbaarheid – in zee gaan met een inrichtende macht van een 
kleuterschooltje. Een aangepaste huisvesting voor zo'n schooltje is trouwens erg aan de orde.  
Bij inzage van de eerste voorlopige plannen merkten we dat de ontwerpers rekening hebben 
gehouden met onze voorstellen van toen. We wachten nu op een beslissing  van de twee 
kandidaten.   
 

Ook het initiatief voor de ontwikkeling van een park achter 
het buurthuis  kon rekenen op een goedkeuring van het 
college.  Samen met deskundigen hebben we de 
geïnteresseerde inwoners betrokken bij de invulling  van deze 
ruimte.  Het werd een plan met speelse, milieuvriendelijke en 
rustgevende elementen. We wachten reeds geruime tijd op 
groen licht, tot de stad er in slaagt om de grond te verwerven. 
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Het Kwartier van de Toekomst 
 

Dit project werd – tot hiertoe – zonder enige vorm van participatie ontwikkeld.   
De argumenten van het bestuur om  voor en tijdens de aanvraag de burgers niet te betrekken, 
konden ons niet overtuigen.  Over de visie van het bestuur, concreet uitgewerkt door Solva, 
werden we wel uitvoerig geïnformeerd.  De uiteindelijke beslissing werd autonoom door de 
ministerraad genomen. 
 

In de kop van een ander artikel wordt er naar verwezen: er leeft heel wat weerstand tegen 
het project.  Maar voor alle duidelijkheid het is niet aan  de dorpsraad om een standpunt voor 
of tegen in te nemen.  De tegenstem komt van het actiecomité.  Hun uiteindelijke doel valt 
binnen die eerste vorm van inspraak: verweer bieden met juridische middelen tegen de 
beslissing.  Ons doel ligt elders: samen met de stad en het leger er voor zorgen dat de  
leefbaarheid van het dorp zoveel mogelijk gevrijwaard wordt indien de kazerne wordt 
ingepland op de Godsbergkouter. Het doet ons bijzonder veel plezier dat we geen openlijke 
kritiek hebben gekregen op onze keuze, noch het verwijt dat we onder één hoedje zouden 
spelen met het stadsbestuur.  Onze houding wordt blijkbaar door de Schendelbekenaren 
begrepen en gerespecteerd. 
 

We schreven: – tot hiertoe –.  Begin december werden een aantal werkgroepen opgericht 
door leger en stad. Eén van die werkgroepen gaat over communicatie en participatie. We 
wachten op verder nieuws hoe we daar aan kunnen deelnemen. Een eerste doelstelling kan 
zijn: u als inwoner zo objectief mogelijk informeren over de stand van zaken evenals over de 
argumenten pro en contra.  Dit na zoveel maanden van windstilte én de op gang gekomen 
geruchtenstroom. We laten ook nog in alle openheid weten dat we  sindsdien contacten 
hebben met vertegenwoordigers van het actiecomité om onze werking op mekaar af te 
stemmen en informatie uit te wisselen. Als we meer duidelijkheid hebben zullen we de 
informatie met u delen. 
 

Het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
 

Ook bekend van de actie 'Geef kleur aan je stad'. Het is een langlopend proces dat bovendien 
nog eens moest worden overgedaan om procedurefouten te vermijden.  Een werkgroep 
binnen de dorpsraad heeft dan ook opnieuw de zogenaamde 'startnota' doorgenomen en 
heeft deelgenomen aan de publieke raadpleging.  Onze focus lag uiteraard op de 
plangebieden op ons grondgebied: de 'driehoek', het bedrijventerrein en de 
'verwevingszone'.  We stelden vast dat verschillende opmerkingen uit onze bezwarennota 
werden overgenomen in de nieuwe startnota. 
 
Bovendien ging men in op onze vraag om de plannen die rechtstreeks te maken hebben met 
Schendelbeke ter plaatse te komen toelichten.  Zo konden we op 22 november een 
bewonersvergadering organiseren. Vragen vanuit het publiek en de dorpsraad werden op een 
open en professionele manier beantwoord.  De opkomst van bemoedigend; we telden een 
dertigtal aanwezigen.  
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We zien een toenemend wederzijds vertrouwen tussen ons en de medewerkers van de dienst 
Ruimtelijke planning.  Ze gaven aan dat ze in de toekomst met ons verder willen werken rond 
de concrete invulling van de verwevingszone. 
 
Ondertussen hebben we de bezwarennota ingediend.  U leest er iets meer over in het artikel 
over de toekomst van het dorp, maar verwijzen vooral naar onze website waar u de volledige 
tekst kunt terug vinden. 
 
We leerden die avond vooral dat dit PRUP en de plannen voor een kazerne volledig los staan 
van mekaar.  En dat ook voor het Kwartier eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan zal moeten 
worden opgesteld.  Ook belangrijk is de keuze om het eigenlijke dorp niet op te nemen in het 
kleinstedelijk gebied.  Dat Schendelbeke dus zijn dorpskarakter zal kunnen behouden. Een 
beslissing die niet zonder gevolgen is op stedenbouwkundig gebied (denk aan de beperking 
van het aantal bouwlagen). En dit brengt ons bij het vierde dossier: een toekomstplan voor 
het dorp. 
 

Een masterplan voor het dorp 
 
Nu de knoop doorgehakt is nemen we het initiatief om een masterplan voor Schendelbeke 
uit te werken.  We willen hier van meet af aan zoveel mogelijk inwoners bij betrekken.   
Uit gesprekken met de bevoegde schepen Véronique Fontaine en schepen Kristin Vangeyte 
blijkt dat we  zullen kunnen rekenen op ondersteuning van de betrokken stadsdienst.  We 
zullen dan ook de formele vraag voor deskundige ondersteuning stellen aan het college. 
Voor de rest verwijzen we naar... 'onder de Sint-Amandustoren' 
 
Een heleboel werk aan de winkel.  Maar we gaan er voor, liefst samen met u.   Omdat het 
nodig is.... 

 

Nieuw in ‘t stad: de huurwinkel 
 
Ben je huurder van een woning of appartement of ben je van plan een woning of 
appartement te huren in Geraardsbergen, dan kan je voor gratis juridisch advies terecht bij 
De Huurwinkel. 
 
Een team van vrijwilligers staat je er met raad en daad bij, onder meer als je informatie wenst 
over je rechten en plichten als huurder, als je een geschil hebt met je huisbaas, als je wil weten 
of de toegepaste huurindexatie correct is berekend, als je twijfelt over de wettigheid van de 
opzeg die je gekregen hebt. 
 
Over deze en alle andere huurproblemen kan je dus gratis advies krijgen, maar, let op, de 
“winkel” gaat alleen open als je vooraf een afspraak maakt via: 
0497/696626  of via huurwinkelgeraardsbergen@gmail.com 
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U wil op de hoogte blijven 

Communiceren met uw dorpsgenoten 

Ons contacteren 

Mee uw schouders onder onze werking zetten…. 

 

 
     www.facebook.com/dorpsraadschendelbeke 

 
 

     www.hoplr.com voor gebruiksvriendelijke communicatie met uw dorpsgenoten 

 

 

     Onze website : www.dorpsraadschendelbeke.be met nieuws, verslaggeving,  

      belangrijke mededelingen, de leden van de dorpsraad 

 

 

     Contact met onze voorzitter Jan Thienpont De Coster : 

              0497/68 56 72 of via dorpsraadschendelbeke@gmail.com 

 

 

www.facebook.com/NietsTeDoenInGeraardsbergen  

voor alles wat er te doen is in Geraardsbergen 

 

 

 

 

 

Met de steun van 

Dorpsraad Schendelbeke 

http://www.facebook.com/dorpsraadschendelbeke
http://www.hoplr.com/
http://www.dorpsraadschendelbeke.be/
mailto:dorpsraadschendelbeke@gmail.com%20e
http://www.facebook.com/NietsTeDoenInGeraardsbergen

