Buurtvereniging Bevegemse Buren

Persbericht

Brengt buren met elkaar in contact en draagt zo een steentje bij
aan een hechtere samenleving in Bevegem

Buurtvereniging Bevegemse Buren is nu een echte vzw
Omdat Bevegem een fijne wijk is om in te wonen
Zottegem, 30 januari 2010 – Op maandag 25 januari 2010 werden de statuten van de kersverse vzw
Bevegemse Buren gepubliceerd in het Staatsblad. De vzw werd officieel opgericht op zondag 3
januari 2010. Een week later organiseerde ze de eerste buurtreceptie van Bevegem. Meer dan 200
buren kwamen elkaar daar een gelukkig 2010 wensen. De vzw wordt bestuurd door voorzitter Jan
Lagast, ondervoorzitter Hendrik De Backer, penningmeester Jeroen Gillis en secretaris Karen Van
den Bussche, allen inwoners van Bevegem. De eerste leden van de vzw zijn de verschillende
BuurtContactPunten die in alle hoeken van Bevegem het contact tussen hun naaste buren versterken
en zorgen voor een grotere samenhang in deze fijne buurt van Zottegem. Zo wil deze buurtvereniging
ervoor zorgen dat Bevegem een fijne plek blijft om te wonen.
Wat vooraf ging
De buurtvereniging Bevegemse Buren heette vroeger Buurtcomité L. In december 2008 trokken ze ten
strijde tegen de stijgende overlast die Bevegem te verduren kreeg. Jan Lagast legt uit: “Eerst brachten we de
problematiek in kaart en zorgden we ervoor dat alle politieke families van Zottegem op de hoogte waren. Er
werd ook contact genomen met de politie en gezorgd voor de nodige media-aandacht. Na een half jaar
waren de eerste resultaten reeds merkbaar. Een aantal organisatoren van evenementen hield meer rekening
met onze wijk. Niet allemaal met hetzelfde succes, maar hun intentie was alvast een eerste stap in de goede
richting. De politie deed ook heel wat inspanningen die de woonkwaliteit ten goede kwamen. Zo heeft hun
krachtdadig optreden samen met de assertiviteit van enkele buren een deel van het vandalisme ingeperkt.
Ook de overlast bij fuiven is verminderd door de zichtbare aanwezigheid van de politie en de nachtelijke
alcoholcontroles bij risicofuiven. En sinds de politie een speciale buurtinspecteur inzet voor de parking
Bevegemse Vijvers zijn ook de zwaarste elementen van de doortrekkers weggebleven uit Bevegem. Dat wil
niet zeggen dat alle problemen opgelost zijn. Afgelopen weekend nog werd het op zaterdagnacht erg bont
gemaakt door fuifgangers. Toch is het belangrijk dat ook de resultaten eens in de verf worden gezet.”
Op zoek naar een nog meer constructieve aanpak
Afgelopen zomer maakte het buurtcomité de balans op en werd er nagedacht over de aanpak voor de
toekomst. Jan Lagast: “Om meer resultaten te kunnen boeken, leek het me beter om ons nog minder
confronterend op te stellen en om een samenwerking aan te gaan met de politie en met de stad. Per slot van
rekening zijn zij degenen die onze voorstellen in de praktijk moeten brengen. Ook leek het me zinvol om
meer aandacht te hebben voor de samenhang van de buurt op zich en te zorgen dat buren elkaar beter
leren kennen. Dat is een minstens zo belangrijke factor om de woonkwaliteit van de buurt te verhogen.” Niet
iedereen was het eens met de aangepaste visie en dat leidde in september 2009 tot het vertrek van enkele
leden van het eerste uur. Dat vertrek gaf Jan Lagast dan weer de vrijheid om samen met Hendrik De Backer,
Jeroen Gillis en Karen Van den Bussche voluit te gaan voor hun visie van een vereniging die zich focust op
het verbeteren van de contacten in Bevegem.
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Van ‘comité’ naar ‘vereniging’
“Omdat de term buurtvereniging bij de buren warmer aanvoelt dan buurtcomité en om duidelijk te maken dat
we heel Bevegem willen vooruit helpen, hebben we in oktober de naam van Buurtcomité L veranderd in
Buurtvereniging Bevegemse Buren. In diezelfde periode zijn we op zoek gegaan naar meer steun in de wijk,
en die steun hebben we gevonden bij tien BuurtContactPunten. Zij vormen de lijm tussen buren onderling en
tussen de buurtbewoners en onze vereniging. Het enthousiasme van deze BuurtContactPunten van alle
leeftijden is voor ons het beste bewijs dat we nu een breed draagvlak hebben in de wijk. Zij hebben ons ook
laten weten hoe belangrijk het is om een meer genuanceerde communicatie te voeren over de wijk. Als men
alleen maar negatieve informatie krijgt, zou men de indruk kunnen krijgen dat er hier niets meer goed gaat
en dat verhoogt het onveiligheidsgevoel onnodig. Door ook te laten zien dat er wel degelijk problemen
worden opgelost, geven we onze buren zicht op beterschap. Door tegelijkertijd het contact in de wijk te
versterken, krijgen onze buren opnieuw het gevoel dat ze tot een gemeenschap behoren die om hen geeft.
Vandaar het belang van de buurtreceptie op 10 januari. Heel wat buurtbewoners lieten ons toen weten dat
ze blij waren om eens met hun buren te kunnen spreken. Vaak ging het om mensen die al jaren in de wijk
wonen en die voor het eerst meer tegen elkaar gezegd hebben dan een goeiedag. Dat gevoel dat je samen
in een wijk leeft en samen de kans krijgt om van die wijk iets moois te maken, is van groot belang voor de
toekomst van Bevegem.”
En nu …
De Buurtvereniging is nu dus een echte vzw, een duidelijk signaal dat deze groep nog jaren verder wil
werken aan Bevegem. Jan Lagast licht alvast een tipje van de sluier op: “De vzw-structuur geeft vorm aan
onze organisatie en zorgt voor duidelijkheid. De statuten van de vzw geven het bestuur een mandaat van
drie jaar om aan de wijk te werken. Het bestuur zelf is bewust compact gebleven om effectief te blijven, maar
alle BuurtContactPunten worden telkens vooraf geraadpleegd en krijgen inzage in de besluitvorming. De
steun van deze groep is erg belangrijk voor ons en voor Bevegem. Binnenkort gaan we samen bekijken wat
de volgende activiteit wordt die we gaan organiseren. Er is veel vraag vanuit de buurt naar een vervolg op de
nieuwjaarsreceptie, maar we willen niet overhaast te werk gaan en liever één sterke activiteit per jaar
organiseren dan ons te vergalopperen door een overdosis enthousiasme. De eerstkomende maanden
zoeken we daarom vooral aansluiting bij bestaande initiatieven van derden, waar we samen naar toe kunnen
gaan. De buren krijgen hierover ten gepaste tijde meer informatie via de elektronische nieuwsbrief
Bevegemse Courant en via onze website. Wie geen internet heeft kan terecht bij het dichtstbijzijnde
BuurtContactPunt voor een afdruk. Op die manier hopen we dat men in Bevegem elkaar (opnieuw) leert
kennen en dat die samenhorigheid het gevoel versterkt dat het fijn wonen is in deze wijk.”
--Meer info en foto’s op www.bevegemseburen.be
--Buurtvereniging Bevegemse Buren wil het contact tussen buren in Bevegem (Zottegem) versterken en zo
de buurt hechter doen samenleven. Deze vereniging is een initiatief van buren voor buren. Ze is politiek
onafhankelijk en heeft respect voor elk individu.
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