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Groen Merelbeke ijvert voor de oprichting van een
Bewonersplatform voor Merelbeke-centrum
Groen is een grote voorstander van Bewonersplatforms. In alle deelgemeenten en in de wijken Flora
en Kwenenbos bestaan reeds bewonersplatforms. Er rest nog één grote witte vlek en dat is
Merelbeke-centrum. Groen dringt er al jaren op aan bij het gemeentebestuur om ook werk te maken
van de oprichting van een bewonersplatform voor de inwoners van het centrum van onze gemeente.
“Als dit kan in alle deelgemeenten en de belangrijkste wijken, waarom dan niet in Merelbekecentrum?”, vraag gemeenteraadslid Marijke Pruyt zich af.
Een Bewonersplatform betrekt op een duurzame manier burgers mee bij het beleid van de
gemeente. De oprichting ontstaat in het begin vanuit een heel uitgebreide bevraging. Voor Groen is
dat een belangrijke manier om inwoners te betrekken bij het beleid. Daarom pleit Groen Merelbeke
al jaren voor de oprichting van een bewonersplatform in het centrum van Merelbeke waar meer dan
4.000 gezinnen wonen. Maar het is duidelijk dat het gemeentebestuur dit nooit van plan is geweest.
Op de gemeenteraad klonk het nog vanuit het schepencollege: ‘Misschien heeft het centrum wel
geen identiteit’. “Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”, stelt Groen-fractieleider Stefaan Van Hecke,
“Ook in het centrum, waar meer dan een derde van de Merelbekenaars woont, is er nood aan een
structureel overleg met de inwoners.”
Daarom heeft Groen Merelbeke zelf het initiatief genomen om de inwoners van het centrum te
bevragen via een korte enquête die polst naar de ervaringen op het vlak van mobiliteit, participatie,
wonen en leefbaarheid. De meer dan 8.000 inwoners van het centrum kregen de afgelopen dagen
een enquêteformulier van Groen in hun bus en kunnen ook een petitie ondertekenen. Zij kunnen het
ingevuld inleveren tijdens de jaarmarkt van Merelbeke op 12 september op de stand van Groen of bij
enkele van de mandatarissen. Ook online kan de enquête ingevuld worden op
www.groenmerelbeke.be en op de Facebookpagina van Groen Merelbeke.
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