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De hartslag van 
de samenleving
Onze samenleving heeft meer dan ooit 
nood aan warmte en verbondenheid. 
Dat zegt ‘Hart boven Hard’. Beweging.
net was opvallend present tijdens het 
Hartslagfestival in Roeselare. Vlie-
gende reporters spraken mensen aan 
over democratie en vergaarden een 
karrenvracht aan meningen. Het is 
ontzettend belangrijk dat de overheid 
luistert naar de stem van mensen en 
verenigingen. De Beweging is ook ac-
tief binnen andere ‘Hart boven Hard’-
groepen, zoals in Kortrijk. 

Infoactief gaat online
Beste bestuurder, mandataris, vrijwilliger en/of sympathisant,

Dit is de laatste papieren Infoactief die bij jou in de bus valt! Info-
actief is ons bestuursblad dat jarenlang vier of zes keer per jaar bij 
1.500 abonnees in de bus viel. U kreeg informatie over komende 
activiteiten, bezinningsteksten, methodieken om mee aan de slag 
te gaan, sterke actuele dossiers, nieuws van partnerorganisaties, 
(foto)reportages over activiteiten en acties, en zo meer. 

Vanaf 2016 schakelen we over op een maandelijkse nieuwsbrief via 
mail waarmee we korter op de bal kunnen spelen en jullie dezelfde 
info zullen kunnen geven over onze werking en wat ons bezighoudt. 
Moest je nog niet in ons mailbestand zitten: we zullen jullie via de 
website en facebook uitnodigen om je gegevens door te geven. 

We zijn een open netwerk: iedereen kan onze nieuwsbrief krijgen 
en zo op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt vanuit de Bewe-
ging in onze regio.

Miche Vandenbroucke
Secretaris beweging.net Midden en Zuid West-Vlaanderen

Samen leven, van elkaar leren
Verantwoordelijkheid opnemen

Ongelijkheid aanpakkenRespect voor ieders mening
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evenafstemmen

Jij bent bang.
Ik ben bang.
Jij bent bang om dood te gaan
in de oorlog in jouw land.
Ik ben bang dat je die oorlog
meeneemt naar het mijne.
Jij bent bang dat de grenzen
voor je neus zullen worden gesloten.
Ik ben bang dat er veel mensen met
verkeerde bedoelingen hier naar toe 
komen.
Jij bent bang dat je niet welkom bent
in Europa.
Ik ben bang dat jij mijn cultuur  
niet zult begrijpen.

Jij bent bang dat je nooit meer
terug naar je huis kunt.
Ik ben bang dat je nooit meer
terug naar huis wilt.
Jij bent bang dat wij je niet willen
helpen.
Ik ben bang dat jij de hulp
niet zult waarderen.
Jij wilt vast niet dat ik bang ben.
Ik wil ook niet dat jij bang bent.
Laten we er dan samen voor zorgen
dat onze angsten ongegrond zijn. 

Bang
De regionale bladzijden zijn de meest ge-
lezen bladzijden van Visie. Zo blijkt uit le-
zersonderzoek. Je vindt er interviews/re-
portages rond actuele thema’s, regionale 
en lokale berichten (aankondigingen en 
foto-verslagen), ACV- en CM-nieuws. 

Hoe krijg je nu een lokaal 
bericht in Visie?

Belangrijk:
•	 Hou het kort. 
•	 Er is weinig ruimte. Activiteiten voor een 

breed publiek krijgen voorrang.   
•	 Stuur je aankondiging naar de Visie-cor-

respondent van je afdeling of gemeente. 
Hij/zij verzamelt de berichten van Fem-
ma, kwb, OKRA, Ziekenzorg,… bundelt 
ze per datum en stuurt ze één week op 
voorhand aan visie@beweging.net.

•	 Is er geen Visie-correspondent, dan mag 
je de berichten rechtstreeks sturen.

Korte aankondiging: 
Zet in je onderwerp datum Visie en naam 
van de gemeente, bv. ‘Visie 15 januari 2015,  
BELLEGEM’
Maak je aankondiging zo: 
NAAM GEMEENTE/DEELGEMEENTE 
(in KAPITAALLETTERS) 
Naam partnerorganisatie – Naam activiteit 
– Datum, plaats. Kort wat info over de activi-
teit. Inschrijven bij: één adres en tel nr!
Opgelet: we schrijven 10u30 en €8,5
 
Voorbeeld

BELLEGEM
ZiEkEnZorG - FEEsTMAALTIJD 
TEN VOOrDELE VAN ZIEKENZOrG 
Zondag 9 september vanaf 11u30 in 
O.C. De Wervel. 
Aperitief, goedgevulde koude schotel 
met frietjes, koffie en dessert. 
Prijs €15. 
Inschrijven bij Ferlin Nadine, 
Mortagnelaan 37, tel. 056 22 28 35.

okrA - WANDELING NAAr sINT 
ELOOIs WINKEL 
Woensdag 25 september 
Verzamelen om 13u30 Stadionstraat.

Aankondigingen die niet op deze manier 
worden doorgestuurd, zullen niet meer ver-
schijnen. We hebben niet de tijd uitnodigin-
gen te herschrijven. 

Hoe krijg ik een bericht in Visie?

Foto of verslag

Het beste ‘verslag’ van een activiteit of actie 
is een goede, dynamische foto en een goed 
en duidelijk onderschrift (beschrijf de actie 
en wat je op de foto ziet, bv. ook namen van 
mensen)! 
 
kalender Visie 2016

Visie verschijnt om de 14 dagen. Het eerste 
nummer van Visie 2016 verschijnt op vrijdag 
15 januari. Vervolgens vrijdag 29 januari, 12 
februari, 26 februari, 11 maart, 25 maart, … 

Meer info bij 
dominique.coopman@beweging.net

Heb je een bericht voor onze facebook-
pagina, stuur dit dan naar 
wannes.staelens@beweging.net

BANG 
PEUR 

AFRAID 
Jij �ent �ang. 

Ik �en �ang. 

  
Jij �ent �ang o� dood te gaan  

in de oorlog in jou� land. 

Ik �en �ang dat je die oorlog  

�eenee�t naar het �ijne. 

  
Jij �ent �ang dat de grenzen  

�oor je neus zullen �orden gesloten. 

Ik �en �ang dat er �eel �ensen �et  

�erkeerde �edoelingen hier naar  

toe ko�en. 

  
Jij �ent �ang dat je niet �elko� �ent  

in Europa. 

Ik �en �ang dat jij �ijn cultuur  

niet zult �egrijpen. 

  
Jij �ent �ang dat je nooit �eer  

terug naar je huis kunt. 

Ik �en �ang dat je nooit �eer  

terug naar huis �ilt. 

  
Jij �ent �ang dat �ij je niet �illen  

helpen. 

Ik �en �ang dat jij de hulp  

niet zult �aarderen. 

  
Jij �ilt �ast niet dat ik �ang �en. 

Ik �il ook niet dat jij �ang �ent. 

  
�aten �e er dan sa�en �oor zorgen  

dat onze angsten ongegrond zijn. 

  

 
You are afraid. 

I a� afraid. 

  
You are afraid of d�ing in the �ar  

in �our countr�. 

I a� afraid that �ou �ill �ring  

that �ar into �ine. 

  
You are afraid that �orders �ill �e  

closed right in front of �ou. 

I a� afraid that �an� people �ith �ad  

inten�ons �ant to cross those �orders. 

  
You are afraid �ou are not �elco�e 

in Europe. 

I a� afraid that �ou �ill not  

understand �� culture. 

  
You are afraid �ou �ill ne�er �e a�le  

to go �ack to �our countr�. 

I a� afraid �ou �ill not �ant to  

go �ack. 

  
You are afraid that �e don’t �ant  

to help �ou. 

I a� afraid that �ou �ill not appreciate  

our help. 

  
You pro�a�l� don’t �ant �e to �e afraid. 

I don’t �ant �ou to �e afraid. 

  
Then let us �oth ensure that  

our fears are ungrounded. 

-
-

 

Tu as peur 

J’ai peur 

 
Tu as peur de �ourir dans la guerre 

�ui fait rage dans ton pa�s. 

J’ai peur �ue tu ra��nes 

ce�e guerre dans le �ien. 

 
Tu as peur �ue les fron��res 

soient �rus�ue�ent fer��es sous tes �eu�. 

J’ai peur �ue �eaucoup �iennent ici�  

�alinten�onn�s. 

 
Tu as peur de ne pas �tre le �ien�enu  

en Europe. 

J’ai peur �ue tu ne co�prennes pas  

�a culture. 

 
Tu as peur de ne plus ja�ais pou�oir 

 rentrer chez toi. 

J’ai peur �ue tu ne �euilles plus  

ja�ais rentrer chez toi. 

 
Tu as peur �ue nous ne so�ons  

pas dispos�s � t’aider. 

J’ai peur �ue tu n’appr�cies pas  

notre aide. 

 
Tu ne �eu� pro�a�le�ent pas �ue j’aie 

peur. 
Je ne �eu� pas non plus �ue tu aies peur. 

 
Faisons donc en sorte� ense��le� 

�ue nos angoisses soient irraisonn�es. 

���.�e�eging.net�op�angcrisis  

����  
.���� ان� هل

 

.���� ان�  

. ���د� ال�ر� في تم�� ان من ���� ان� هل

 

.���دن� ال�ر� لن� تج�� ان ���� ان�

 

. �ج�� في م���� ال�د�د تجد ان من ���� ان� هل

 
 �ا�رار ��ير�ن �ن�� ��د� ال� يأتي ان من ���� ان�

.هذا تدمير��د� ��د� الن���
 

. �أ�ر��� في� الر��� �د� من ���� ان� هل

 

. ���فتي ت��� ا ان ���� ان�
 

.من�ل� اا الرج�� تستطيع ا ان من ���� ان�

 

.من�ل� ال� الرج�� تريد ا ان� من ���� ان�

 

. مس��دت� نريد ا انن� من ���� ان� هل

 

.مس��دتي تريد ا الذ� ان� ان� من ���� ان�

 

. ا��� ا ان تريد ان�
 

.مني ت��� ا ان من� اريد �ذل� �ان�

 

. ال��� من له �س�� ا ال��� ان ��� جمي�� لنت���ن  



Week van de vrijwilliger

infoactief I 3 

VrIJWILLIGErs AANsTEKELIJK

Van 27 februari tot 6 maart 2015 vindt de Week van de vrijwilliger plaats. Hét moment om 
vrijwilligers in de bloemetjes te zetten en te bedanken. In West-Vlaanderen doen we dit, 
samen met de partnerorganisaties, al enkele jaren. Enkele campagnes: “Wuk zoen wieder 
doen zonder gieder”, “een crème van een vrijwilliger”, “echte helden doen het vrijwillig”... 
De laatste actie (vrijwilliger, sjiek é) werd gezamenlijk georganiseerd voor heel West-
Vlaanderen en werd o.a. nationaal opgepikt door Kazou en in een aantal andere regio’s.

Waarom een 
gezamenlijke campagne?

We gaan nationaal. Samen sterk: voor het 
eerst voeren we vanuit beweging.net sa-
men met alle partnerorganisaties een na-
tionale campagne. 

Binnen beweging.net werken vrijwel alle 
organisaties met vrijwilligers. Zij zijn de 
dragende kracht achter de werking en 
verdienen het om in de bloemetjes gezet 
te worden. Heel wat organisaties doen 
dit, maar op verschillende manieren. Dit 
jaar werken we met z’n allen samen. We 
trekken aan hetzelfde zeil en treden naar 
buiten met eenzelfde beeld en slogan en 
zo wordt deze boodschap heel wat sterker. 

Dit jaar is de slogan: 
‘Vrijwilligers aanstekelijk’

Vrijwilligerswerk is aanstekelijk. Eenmaal je 
er door aangestoken bent, is het een vlam 
die blijft branden. Je steekt ook andere 
mensen aan met je enthousiasme.

Tijdens de week van 27 februari tot 6 
maart willen we dan ook in heel Vlaande-
ren in beeld komen en dit met de volgende 
doelstellingen:
• We brengen het maatschappelijk be-

lang van het vrijwilligerswerk onder 
de aandacht

• We danken alle vrijwilligers voor hun 
aanstekelijke inzet

• We breken uit als netwerk van organi-
saties

• We doen een wervingscampagne

Wat verwachten we van 
jullie?

We doen een warme oproep om het beeld 
‘Vrijwilligers aanstekelijk’ op alle moge-
lijke manieren te verspreiden. Je afdeling 
of groep of trefpunt kon al materiaal be-
stellen. Maar we voeren ook campagne via 
mail, sociale media,…. 

Je kan naar alle vrijwilligers in je gemeen-
te een leuke postkaart met persoonlijke 
boodschap sturen, je kan affiches uithan-
gen in alle winkels, je kan het campagne-
beeld opnemen in je mail(adres), je kan 
luciferboekjes uitdelen aan vrijwilligers 
en hen zo bedanken voor hun aansteke-
lijke inzet, je kan waar er getafeld wordt 
een placemat leggen, je kan een nadar-
doek uithangen op een centraal punt in de 
gemeente,…. 

Baanborden

In West-Vlaanderen versterken we de 
campagne door vanaf half februari op de 
in- en uitvalswegen van gemeenten grote 
baanborden ‘Vrijwilligers aanstekelijk’ te 
plaatsen. Nog in onze provincie kan je voor 
al je vrijwilligers een boekje met zeven 
verhalen aanschaffen en van daaruit een 
gesprek rond de zin van je inzet houden op 
je kern of bestuur. 

Tot slot: zoals elk jaar zetten we sterk in 
op sociale media. We bereiken hiermee 
veel mensen die anders niet met onze be-
weging en het vrijwilligerswerk in aanra-
king komen. Like en deel onze Facebook 
fanpagina (Vrijwilligers aanstekelijk) via 
www.facebook.com/weekvandevrijwilliger 
en zet er al jullie foto’s en acties op. Langs 

die weg blijf je ook op de hoogte van alle 
activiteiten in het kader van de campagne.

Breek uit!

Ga over tot actie, breek uit! Bedank de vele 
vrijwilligers in jullie gemeente en denk 
hierbij niet enkel aan deze in jullie eigen 
organisaties, maar ook aan deze binnen 
de vele andere organisaties (vb. brand-
weer, ouderraden, jeugdbewegingen, 
sportclubs, ….). 

Laat weten dat jullie 
vrijwilligers belangrijk 
vinden

Organiseren jullie een vrijwilligersfeest, 
bedanken jullie vrijwilligers in de ge-
meente?! Laat dit weten aan iedereen, 
contacteer de pers, neem een leuke foto, 
zet het op onze en jullie eigen facebook-
pagina… Geef ook zeker al jullie foto’s, 
acties,… door aan ons, dit samen met een 
verslag, dan kunnen we dit ook mee hel-
pen verspreiden.

Meer info: wannes.staelens@beweging.
net

Veel succes en bedankt voor jullie aan-
stekelijke inzet!

www.facebook.com/weekvandevrijwilliger
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Partners

Beweging.net is een open netwerkorganisatie. We hebben oog voor samenwerkingen waar 
mogelijk, in het bijzonder met onze eigen partners. Uit de jaarprogramma’s 2016 van Zie-
kenzorg, kwb, OKrA en Femma halen we enkele interessante initiatieven naar boven …

Vanaf 1 januari 2016 vormen ACV Mid-
den West-Vlaanderen, ACV Zuid West-
Vlaanderen en ACV Brugge-Oostende-
Westhoek één provinciaal verbond. 
Tijdens een Congres op 17 oktober 2015 
in Torhout stemde een overweldigende 
meerderheid van ACV-militanten daar 
mee in. Voor de 231.423 leden van ACV 
in West-Vlaanderen verandert er wei-
nig. 

Nieuws van 
onze partners

ACV 
West-Vlaanderen 
boven doopvont

Wist je dat Ziekenzorg cm…

•	 jaarlijks op 23 juni de ‘dag van de mantel-
zorger’ viert. Deze dag in de kijker zetten en 
er eventueel een actie aan koppelen zou een 
leuke samenwerking kunnen zijn!

•	 mensen ook digitaal verbindt: www.ma-zo.
be en www.bondgenoot.be  zijn de moeite 
waard om te bekijken en mee helpen te ver-
spreiden! 

•	 op 26 september 2016 een nieuwe naam 
krijgt? Begin oktober willen we hier massaal 
mee uitbreken, doen jullie mee?

Wist je dat kwb…

•	 oude en kapotte gsm’s inzamelt in het ka-
der van een duurzamere wereld om de vaak 
zeldzame stoffen te hergebruiken en men-
sen bewust te maken van een duurzaam af-
valbeleid. 

•	 samen met ACV (en beweging.net) het be-
grip ‘solidariteit’ terug bij hun mensen bren-
gen. Ze nodigen de aanwezigen uit om hun 
eigen mening te vormen rond verschillende 
onderwerpen die de uitdagingen rond soli-
dariteit van ver of dichtbij belichten. Zo bv. op 
26 april in Wingene, op 27 april in Ardooie, op 
29 april in Tielt, op 3 juni in Stasegem (o.v.) 
en op 13 juni in Emelgem.

•	 fietst voor schone kleren? En laat velen on-
der jullie nu net fietstochten organiseren in 
de periode van Rerum Novarum… Een unie-
ke kans tot samenwerking?

Wist je dat okrA…

•	 ontmoeting het volgende jaar centraal stelt?
 Want ontmoeting tussen mensen is uiter-

mate belangrijk, het is de zuurstof die le-
vensenergie en kracht geeft. Goede, regel-
matige en deugddoende ontmoeting maakt 
het verschil tussen   gaan slapen met een 
donderwolk of een glimlach op het gezicht. 
Ontmoeting tussen hun leden onderling, 
maar waarom niet een ontmoeting tussen 
generaties organiseren? Een kans voor be-
weging.net om nieuwe mensen te ontmoe-
ten! 

Wist je dat Femma…

•	 superdivers wil zijn? Ze dromen ervan om in 
hun plaatselijke groepen een weerspiege-
ling te zien van de omgeving. Daarom be-
steden ze extra aandacht bij het opstarten 
van nieuwe groepen en in het begeleiden van 
hun groepen om drempels die vrouwen er-
varen, te verlagen.  Een aanpak waarvan wij 
misschien iets kunnen opsteken?  

Zo blijven de regionale zetels in Roese-
lare, Brugge, Kortrijk, Oostende en Ieper 
en worden de 24 dienstverleningspunten, 
waar je elke dag kan aankloppen, behou-
den. ACV blijft ook aanwezig met interpro-
fessioneel bewegingswerk vanuit negen 
werkingsgebieden. Het doel is informeren, 
activeren en lokale vertegenwoordiging. 

De provinciale zetel van ACV West-Vlaan-
deren (beleid en administratie) krijgt on-
derdak in de Henri Horriestraat 31 in Roe-
selare. 

“Er is een lichte afbouw van personeel 
voorzien maar het aanbod en de dienst-
verlening zal niet verminderen. We willen 
heel militant- en lid-nabij blijven, met een 
sterke basisdienstverlening, een juridi-
sche dienst, ondersteuning van procedu-
res bij de RVA of VDAB, vorming voor mili-
tanten en lokaal bewegingswerk,’ zegt de 
nieuwe provinciale voorzitter Wim David. 

Op dit moment werken 267 personeelsle-
den voor het ACV in West-Vlaanderen, ex-
clusief die in de beroepscentrales. Van die 
personeelsleden zullen er 43 verhuizen 
van Kortrijk, Brugge, Ieper en Oostende 
naar Roeselare. 

Er zijn 20 dienstencentra: Brugge (Sint 
Andries en Sint Kruis), Oostkamp, Heist, 
Torhout, Oostende, Gistel, Diksmuide, 
Veurne, Ieper, Poperinge, Kortrijk, Zwe-
vegem, Wevelgem, Harelbeke, Waregem, 
Roeselare, Izegem, Tielt en Meulebeke. Er 
blijven vier secretariaten met beperktere 
openingstijd en aanbod in Blankenberge, 
Wervik, Menen en Avelgem. 

Draaischijf voor de telefonische dienstver-
lening blijft het provinciaal contactcenter 
dat elke dag van 8u30 tot 17u (met uitzon-
dering van de vrijdagnamiddag) te berei-
ken is. Telefoon: 051 23 58 00.
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Het interprofessioneel bewegingswerk zal 
opereren vanuit negen zones: Brugge, het 
Brugse Ommeland, Oostende, de (hele) Kust, 
Westhoek, Roeselare-Izegem, Tielt-Meulebe-
ke, Leie-West (Kortrijk-Wevelgem) en de Zuid-
hoek (Waregem-Harelbeke). De aansturing 
gebeurt vanuit het provinciale. Het ACV wil nog 
dichter op de realiteit van de werknemers van-
daag aansluiten, en dit doorheen tal van ac-
tiviteiten (info, activiteiten, acties, ledenzorg, 
project- en themawerking). 

De wisselwerking met de ACV-beroepscentra-
les blijft sterk met een dienstverlening in de 
vijf zetels. 

De drie uittredende ACV-secretarissen Wim David, Marc Demaeght en Luc Decavel. ACV West-Vlaan-
deren wordt per 1 januari 2016 aangestuurd door een provinciaal team bestaande uit Wim David (pro-
vinciaal voorzitter), Luc Decavel (transitiebegeleider), Anuschka Dildick (bewegingswerk), Stefaan 
Goemaere (dienstverlening), Luc Van Maele (personeelsbeleid) en een nog te benoemen coördinator 
financiën en logistiek.

200 militanten en evenveel personeel en genodigden waren getuige van de eerste officiële stap-
pen van ACV West-Vlaanderen in CC De Brouckère in Torhout. Na de goedkeuring van de statuten 
volgde een voorstelling van de troeven en uitdagingen in de provincie. 
Interne troeven en uitdagingen, zoals de ACV-dienstverlening, het interprofessioneel bewegings-
werk en de sociale verkiezingen, voorgesteld vanuit enkele heel mooie filmpjes. 
Maar ook externe sociaaleconomische uitdagingen en troeven, waarover een panel met Radio 
2-journaliste Evelien Vanwalleghem (moderator), provincieraadsvoorzitter Eliane Spincemaille, 
UNIZO-directeur Frederik Serruys en ACV-voorzitter Wim David debatteerden. 
Nationaal ACV-voorzitter Marc Leemans kwam als trouwe supporter zijn steun voor het nieuwe 
ACV-verbond uitspreken: “Jullie staan in West-Vlaanderen aan de kop van de tabellen. Bedankt 
voor jullie inzet en voor wat jullie vandaag op de syndicale kaart zullen blijven zetten. Het beste 
moet nog komen.’

Uitdagingen voor de nabije toekomst zijn het 
operationeel maken van de samenwerking 
op provinciaal vlak en de administratieve om-
schakeling per 1 januari 2016, de verkiezin-
gen van de provinciale bestuursniveaus (één 
provinciaal ACV-bestuur), het opvolgen van 
federale en Vlaamse actieplannen, de toe-
komst van het sociaal overleg op streekniveau 
(SERR-RESOC) en de Sociale verkiezingen van 
mei 2016 (de rekruteringscampagne voor kan-
didaten is van start gegaan).

Dat de provincialisering van het ACV er kwam, 
is onder meer het gevolg van de structurele 
onderfinanciering van de dienstverlening voor 
werkzoekenden door de overheid. ‘Door een 
doorgedreven samenwerking kunnen we onze 
kwaliteit van dienstverlening behouden en ver-
beteren. Meer nog: vanaf nu zullen leden met 
syndicale vragen op afspraak terecht kunnen 
bij een dienstverlener, wat zal leiden tot een 
gevoelige verkorting van de wachttijden in de 
wachtzaal en tot een nog beter antwoord op 
soms gespecialiseerde vragen.’  

Dominique Coopman
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Beweging.net bevraagt democratie 
op het Hartslagfestival 

Dat er geluisterd wordt naar de mensen!
Stem geven aan wie het minst gehoord wordt

Demos cratos = de macht van het volk
Géén ikke-en-de-rest-kan-stikke-maatschappij

Ook in Roeselare kwamen een aantal gelijk-
gestemde personen en organisaties samen, 
waaronder ACV en beweging.net. Op zater-
dag 21 november werd op de TRAX-site in 
Roeselare het allereerste Hartslagfestival 
georganiseerd, een samenwerking van het 
Geefplein, Hart boven Hard en Transitienet-
werk ’t Hart. Het festival werd opgebouwd 
rond de tien hartenwensen, met daarnaast 
een geefplein, debatten, workshops, stand-
jes, projecten en muziek. 

Beweging.net nam de hartenwens ‘Doe de 
democratie’ voor haar rekening. Twee vlie-
gende reporters en een enthousiast promo-
team bij het standje vroegen de bezoekers 
wat zij dachten over een moeilijk begrip 
zoals democratie. We stelden de volgende 
vragen:
•	 Heb jij iets te zeggen in jouw wijk, in 

jouw gemeente of op jouw werk?
•	 Democratie is een werkwoord: hoe kan 

jij zelf meer inspraak in jouw wijk, in 
jouw gemeente of op jouw werk heb-
ben?

•	 Voor jongeren: Heb jij iets te zeggen in 
jouw school? Wat kan jij zelf doen om 
meer inspraak in je school te hebben?

Veel mensen waren bereid hun mening te 
geven en over het algemeen hadden ze gro-
tendeels hetzelfde te vertellen: dat het in 
België beter is dan in vele andere landen, 
dat er geluisterd wordt naar de mensen 
en dat er toch verenigingen zijn die ook de 
stem van mensen die niet altijd gehoord 
worden, duidelijker laten weerklinken. 
Maar dat politici en machtshebbers soms 
(te) veraf staan van het gewone volk. Dat 
democratie meer is dan enkel verkiezin-
gen en partijpolitiek, dat de leiders in onze 
samenleving ook tussen de verkiezingen in 
en los van politieke kleur naar de mensen 
moeten luisteren. En dat initiatieven zoals 
het Hartslagfestival gelijkgestemde zielen 
samenbrengt en doet geloven in een warme 
samenleving waar iedereen zich thuis mag 
voelen. 

We probeerden het gesprek te verdiepen 
door te praten over de democratische rol 
van middenveldorganisaties, ook op lokaal 

en regionaal vlak, en over inspraak in het 
(lokaal) beleid, bijvoorbeeld via adviesra-
den.

Vanuit beweging.net nemen we de getuige-
nissen en meningen van de bezoekers mee 
in onze toekomstige werking, en we blijven 
Hart boven Hard regio Roeselare van harte 
ondersteunen.

Info: bart.beernaert@beweging.net

Vanuit beweging.net Midden en Zuid West-Vlaanderen ondersteunen wij Hart boven Hard 
regio roeselare. Hart boven Hard is een  groeiende burgerbeweging die mensen en organi-
saties samenbrengt en zich verzet tegen een al te economische kijk op onze samenleving. 
Hart boven Hard werkt van onderuit en is vooral gekend van de alternatieve septemberver-
klaringen en de tien hartenwensen voor een andere, warmere samenleving.

Tien 
hartenwensen:
•	 Samen rijk
•	 Eerlijke belastingen
•	 Sterk jong en oud
•	 Stop armoede
•	 Werkbaar werk
•	 Leefbare buurt
•	 Diversiteit is realiteit
•	 Eco is logisch
•	 Wees wereldwijs
•	 Doe de democratie

Op 17 november vond de toneelvoor-
stelling ‘De gemakkelijke stoel’ plaats 
in OC Nieuwenhove te Waregem. Tij-
dens deze beklijvende en hartver-
warmende voorstelling, brachten 
zanger-muzikant Jan De Smet, auteur-
performer Erik Vlaminck en mensen 
die hun leven niet op een presenteer-
blaadje kregen een draaikolk van door-
denkers, meezingers en wondere ver-
halen. Deze avond werd ism beweging.
net Waregem, Welzijnsschakels, Wel-
zijnszorg en beweging.net M&Z W-VL 
georganiseerd.

De gemakkelijke stoel
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Politiek

Politiek halfweg

Trefmoment: een toost op 2016

In oktober 2012 werden nieuwe gemeenteraden verkozen en op 1 januari 
2013 werden die geïnstalleerd. We zijn dus bijna halfweg de legislatuur… 

Zo begon het stukje over politiek halfweg in 
de Infoactief van september 2015. Tijdens 
de regiobijeenkomsten gingen we hier iets 
dieper op in en we riepen op om hier sterk 
op in te zetten! 

We stellen vast dat vele bewegingspunten 
de koe bij de horens vatten en dit uniek mo-
ment aangrijpen om (terug) te wegen op het 
beleid in hun gemeente. We beseffen echter 
ook dat dit niet overal vanzelfsprekend is en 
dat dit misschien niet overal geapprecieerd 
wordt… 
Maar als sociale beweging is het onze taak 
om de mensen in onze samenleving een 
stem te geven. We doen dit via het luiste-
ren naar de mensen in ons ruime netwerk 
en hun bezorgdheden te vertalen naar de 
machtshebbers. Dit kan via onze bevriende 
mandatarissen, maar zeker ook via het ac-
tief aankaarten van eventuele problemen! 

Binnenkort heffen het glas op het nieuwe jaar. We kijken even terug naar het 
voorbije jaar en maken (zotte) plannen voor 2016. Ook in onze bewegingspunten 
doen we dit, meer bepaald op onze trefmomenten. We bedanken vrijwilligers, 
mandatarissen en mensen uit ons netwerk (tip: nodig breed uit!) voor hun dage-
lijkse inzet en genieten van een glaasje! 

■ Ingelmunster

Iedereen mee in Ingelmunster 

Gesprek met Els Leysen

Het ACW, de koepel van Christelijke werknemersorganisaties, is zeer sterk aanwezig 

in Ingelmunster. “Met heel veel vrijwilligers in kwb, KAV, OKRA, KVg, Ziekenzorg,

Pasar, de harmonie Kunst Veredelt, ACV en CM vormen we samen een sociale beweging en 

wegen we sterk op het beleid”. Dat zegt Els Leysen, voorzitter ACW Ingelmunster. 

Els Leysen: “Het jaarthema van ACW 

‘iedereen mee’ is voor ons zeer belangrijk. 

Door de vele activiteiten die onze vrijwilli-

gers organiseren, slagen we erin alle lagen 

van de bevolking te bereiken en te betrek-

ken. Op die manier creëren we een sociaal 

netwerk waar mensen zich thuis voelen.

Door deze vele contacten komen we ook te 

weten waar problemen zijn en welke ver-

zuchtingen en wensen de bevolking heeft. 

Onze mandatarissen in gemeente -en 

OCMW-raad nemen die vragen en verzuch-

tingen op en zoeken naar oplossingen.”

“Als ACW willen we ook samen met de man-

datarissen werk maken van een goed 

gemeentebeleid. Een beleid dat met ieder-

een rekening houdt en dat financieel gezond 

is. Via de bevraging ‘geef smaak aan je 

gemeente’ hebben we heel wat mensen van 

Ingelmunster gepolst wat hun wensen voor 

het toekomstig gemeentebeleid zijn. Van 

daaruit maakten we een lijst met prioritei-

ten. De belangrijkste vind je hierboven. 

Samen met jullie willen we daar werk van 

maken. ACW Ingelmunster wil werken aan 

een gemeente waar het goed om wonen en 

aangenaam vertoeven is.”

geef 
smaak 
aan je 
gemeente

1 Vrije tijd: recreatie 

en toerisme voor 

iedereen

ACW Ingelmunster wil dat de inwoners de 

waarde van de eigen streek leren kennen. 

We denken aan het verder uitbouwen van een 

netwerk van trage wegen. Trage wegen nodi-

gen uit de fiets te gebruiken en het wandelen 

te bevorderen. Ze creëren een verkeersluwe 

gemeente. Groene zones kunnen de woon-, 

werk- en winkelomgeving verbinden.

ACW wil ook aandacht voor de verdere uit-

bouw van een toeristische balie, met uitleg 

over alle fietsroutes en wandelpaden, en de 

promotie voor alle bezienswaardigheden die 

Ingelmunster rijk is.

Wandel- en fietsnetwerken bieden de kans 

tot aangename recreatie dicht bij huis.

2 Mobiliteit: veiligheid 

op onze wegen

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de leef-

baarheid van de gemeente. ACW Ingelmunster 

werkt mee aan een veilige gemeente.

In eerste plaats denken we aan goed onderhou-

den fiets -en voetpaden. De gemeente doet 

reeds jaren inspanningen om regelmatig de 

voetpaden te vernieuwen waar nodig. Als ACW 

vinden we het belangrijk dat dit blijft gebeuren. 

ACW Ingelmunster wil ook aandacht voor veili-

ge fietspaden. Wij vinden het belangrijk dat de 

fietspaden afgescheiden worden van de rijweg 

zoals in de vernieuwde Meulebekestraat.

Daarbij willen we ook de aandacht vestigen om 

voldoende fietsenstallingen te voorzien op cen-

trale plaatsen in de gemeente.

Ook de aanpak van snelheidsduivels en sluip-

verkeer binnen onze gemeente is een prioriteit. 

Daarbij denken we aan eenduidige verkeersbor-

den en een uniforme snelheidsbeperking in de 

gemeente.

3 Wonen: betaalbaar voor iedereen

ACW heeft een duidelijke visie op wonen: wonen is een basisrecht voor iedereen.

Wonen moet vooral betaalbaar en duurzaam zijn. Wonen moet rekening houden met noden 

en behoeften van alle gezinnen. Vooral voor die gezinnen die op vandaag niet terecht kun-

nen op de gewone woningmarkt. Daarom willen wij in de toekomst blijvend werken aan de 

uitbreiding van sociale en betaalbare huurwoningen.

Ook energie moet betaalbaar zijn voor iedereen. We moeten inzetten op middelen tot ener-

giebesparing bij maatschappelijk kwetsbare groepen.

De overheid moet in zijn gebouwen energie besparen en daarin het goede voorbeeld geven.

MEER INFO BIJ:

ELS LEYSEn

Hinnebilckstraat 60

Ingelmunster

051/31.94.34

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Pittem - Egem

ACW Pittem-Egem: iedereen mee 

Gesprek met Dominique Coopman en Bart Bonte

Fantastisch hoe ze ’s zomers met honderden op 

kamp trekken. Als ACW ondersteunen we dat jeugd-

werk. Daarom hebben we ons hard ingezet, samen 

onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad, voor 

de bouw van nieuwe jeugdlokalen, zowel voor de 

jongerenbewegingen KAJ en +13 (De Fontein), als 

voor de jeugdbewegingen Chiro, KSA en het speel-

plein (nieuwe jeugdlokalen aan de sporthal).” 

En verder? “De gemeente moet een krachtig woonbeleid voe-

ren ten behoeve van jonge gezinnen, sociaal kwets-

baren én ouderen (aangepaste woonvormen). We 

zijn blij met het nieuwe woon- en zorgcentrum en 

de werking ervan, maar we willen ook focussen op 

de toenemende thuiszorg en de sociale tewerkstel-

ling in de zorg (denk aan poets-, strijk-, boodschap-

pen- en klusjesdiensten). Daarnaast blijft ‘goed en 

veilig verkeer’ een topic, maar ook de betaalbaar-

heid van wonen, energie en afval.” 

En nu reken je op de politici? 

“Het is mee dankzij de inzet van burgemeester, 

schepenen, OCMW-voorzitter, gemeente- en 

OCMW-raadsleden dat Pittem-Egem een gemeente 

is waar het goed is om wonen, werken en leven. Wij 

willen daar aan meewerken door nieuwe, jonge 

mensen aan te spreken, ons verenigingsleven ver-

der uit te bouwen en de politiek te blijven opvolgen. 

Wie bestuurt, maakt keuzes. Een keuze voor socia-

le huisvesting of niet. Voor kinderopvang of niet. 

Voor duurzame jeugdlokalen of niet. Voor toffe 

speelpleintjes of niet. Voor meer industrie of niet. 

Voor goed en veilig verkeer of niet. Je kent onze 

wensen. We vragen de toekomstige beleidsvoer-

ders, en in het bijzonder onze ACW-kandidaten, om 

die te helpen realiseren.” 

MEER INFO BIJ:DominiquE Coopman
Sint Remigiusstraat 28

8740 Pittem0477/78.02.94dominique.coopman@acw.be

geef smaak aan je gemeente

1 Betaalbaar wonen 

en betaalbare 
energie Pittem-Egem is een gemeente waar het leuk 

om wonen is. Maar wonen is heel duur 

geworden. De gemeente moet verder werk 

maken van een betaalbare en kwaliteitsvolle 

huisvesting. Bijzondere aandacht moet gaan 

naar sociale woningen. Het ACW wil een 

krachtiger woonbeleid ten behoeve van jonge 

gezinnen, alleenstaanden, sociaal kwetsba-

ren én ouderen (aangepaste woonvormen). 

De overheid kan de woonkwaliteit stimuleren 

met premies voor renovatie en comfortver-

nieuwing, speciaal voor mensen met een 

handicap of ouderen. Een doorn in het oog 

voor heel veel mensen is de dure energie-

kost. Daarom moet er meer aandacht 

besteed worden aan energievriendelijke 

maatregelen, denk aan dakisolatie en hoog-

rendementsglas. Maar ook de INFO rond 

groepsaankopen (zie de provinciale groeps-

aankoop groene energie) kan flink wat doen 

aan de te dure energiefactuur.

2 Welzijn in pittem
Het ACW wil, samen met gemeente en 

OCMW, hard (blijven) meewerken aan een 

modern en krachtig lokaal sociaal beleid. De 

sociale dienst van het OCMW werd uitgebreid 

naar vier medewerkers, en dat om een aantal 

groeiende noden en problematieken te kun-

nen lenigen (noden van werkzoekenden, 

asielzoekers, personen met een handicap, 

ouderen, enz. Het nieuwe woon- en zorgcen-

trum (WZC) wordt erg gewaardeerd, maar 

vaak is de overgang vanuit de thuissituatie 

naar een WZC redelijk groot. Daarom moet 

(in samenwerking met andere diensten) de 

uitbouw van medische hulp, huishoudhulp, 

warme maaltijden, boodschappendienst, 

mindermobielencentrale, enz. verder gestalte 

krijgen. Ook maatregelen om de armoede te 

bestrijden moeten verder worden onder-

steund vanuit het OCMW.

3 Goed en veilig verkeer, met aandacht 

 voor de zwakke weggebruiker

Een gemeentelijk mobiliteitsbeleid gaat best uit van de zwakste 

en minste mobiele weggebruikers: kinderen, ouderen, personen 

met een handicap en kansarmen. De gemeente moet meer 

investeren in voetgangersgebieden, fietsnetwerken en openbaar 

vervoer. Voorzieningen en diensten moeten bereikbaar zijn en 

iedereen moet zich op een vlotte, veilige en betaalbare manier 

kunnen verplaatsen. Het ACW is heel tevreden met de busver-

binding Roeselare-Tielt. Vooral de schooljeugd maakt hier uit-

gebreid gebruik als ze naar of van de school gaan of komen. 

De lijnbus verhoogt ook de mobiliteit voor wie niet (meer) over 

een wagen beschikt. Het ACW is ook blij met de aanleg van 

nieuwe fietspaden, bv. dat van Egem naar Wingene, maar fiets-

paden moeten ook goed onderhouden worden. ‘Het ACW is de koepel van de christelijke werkne-

mersorganisaties. Koepel van KAJ-16 en KAJ+16 

(jongeren), Jong-KAV, KAV en kwb, Ziekenzorg en 

OKRA, ACV en CM. Sleutel van het succes van al 

deze verenigingen zijn de vele vrijwilligers. 

Zij nemen het voor elkaar op, genieten van de 

groepssfeer, delen mekaars zorgen en organiseren 

knappe activiteiten.” En het aCW zelf?
“We willen onze verantwoordelijkheid opnemen 

zodat mensen het goed hebben in Pittem-Egem. We 

doen dat vanuit drie invalshoeken: als koepel van de 

deelorganisaties, als sociale beweging die mensen 

beluistert en meezoekt naar oplossingen, én poli-

tiek, via actie en via onze mandatarissen in sche-

pencollege, gemeente- en OCMW-raad, enz.” 

mag het iets concreter? 

“We hebben een boontje voor de jeugd. Nergens in 

de streek bestaat zo’n sterk uitgebouwd jeugdver-

enigingsleven als in Pittem. We zien ze graag bezig. 

Hoed af voor wat ze elke week doen. 

Het ACW deed een bevraging rond het toekomstig gemeentebeleid. 

5.000 mensen uit 29 gemeenten namen hieraan deel. Uit de resultaten 

haalde het ACW drie prioriteiten voor jouw gemeente. Ze vormen voor 

ons de basis voor een goed beleid in 2013-2018.

Donderdag 17 mei. ACW van Pittem-Egem verwelkomt opnieuw honderden mensen op haar Rerum 

Novarum-feest en dat voor een fantastisch programma: een fijn verzorgde viering en receptie, 

smoefelfietstocht, indoorsoccertornooi, en zo meer. We vroegen ACW-voorzitter Dominique 

Coopman en secretaris Bart Bonte naar de sleutel van dit succes? 

“Politiek halfweg biedt de kans 
om een tussentijdse evaluatie te maken. 
Biedt de kans om bij te sturen en om vooruit 
te zien naar 2018!”

In het voorjaar van 2016 starten we met beweging.academie een vormingstraject op voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in het beleidsmatige. Maar ook voor wie geïnteresseerd 
is in de ruimere samenlevingsvraagstukken, is dit vormingstraject zeker aan te raden! 

Het traject is opgebouwd uit een startdag en drie vervolgsessies. 
Op de eerste dag bekijken we hoe publieke opinie werkt. Wat komt in de media en wat 
niet? En waarom? En op welke manier beïnvloedt dit ook onze mening?

Tijdens drie vervolgsessies gaan we dieper in op enkele specifieke topics:
•	 Pensioen rekenen
•	 Zorg kiezen
•	 Anders werken

De reeks vindt plaats op verschillende plaatsen in Vlaande-
ren. Voor onze regio werken we samen met Vives. De data 
van het vormingstraject in West-Vlaanderen waren bij het 
ter perse gaan van deze Infoactief nog niet bekend. 

Meer informatie kan je vinden op 
www.beweging.net/academie

Hierbij willen we jullie stimuleren om ook 
aandacht te hebben voor het inhoudelijk 
kantje. Als we dan toch met velen samen 
zijn, kan een kort moment van reflectie een 
meerwaarde betekenen! Je kan een spreker 
uitnodigen of een iets uitgebreidere bezin-
ning doen. 

Enkele thema’s die actueel zijn in deze pe-
riode: 
•	 Migratieproblematiek
•	 Campagne welzijnszorg - een toekomst 

zonder armoede
•	 Politiek halfweg
•	 … (en natuurlijk nog zoveel meer)

Geraak je er niet uit, dan kan je voor sug-
gesties en/of concrete tips terecht bij je af-
delingsbegeleider. 
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ACW werkt structureel samen met financiële partners die duurzame ontwikkeling 
en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

i.s.m.

Welkom op onze rEGioBiJEEnkoMSTEn 
Telkens om 19u30, op: 
•	 Dinsdag	12/01	in	ACV-lokaal	te	Meulebeke
•	 Woensdag	13/01	in	OC	De	Wervel	te	Bellegem
•	 Donderdag	14/01	in	vergadercentrum	beweging.net	te	roeselare

Op de agenda
•	 We	heffen	het	glas
•	 Programma	komende	jaarhelft
•	 Tijd	voor	uitwisseling		tussen	de	verschillende	bewegingspunten!	

Waarheen?

Zondag 20 december
Wereldsolidariteit loopt voor 
Schone kleren

Loop mee met Wereldsolidariteit op de Kerst-
corrida in Deerlijk (www.kerstcorrida.be) op 
zondag 20 december en laat je sponsoren 
voor Schone kleren. De opbrengst gaat naar 
de partners van Wereldsolidariteit in Ban-
gladesh, Cambodja, India en Indonesië die 
opkomen voor betere leef- en werkomstan-
digheden voor de kledingarbeid(st)ers. In-
schrijvingsprijs: 7 euro. Vanaf een bedrag van 
40 euro sponsoring neem je gratis deel. 

Ò Je kiest voor 5 km of 15 km.
Ò Je maakt deel uit van een groep die in een 

toffe sfeer het beste van zichzelf geeft.
Ò Je loopt mee in een T-shirt van Wereld-

solidariteit die ‘schoon’ is en van de beste 
(loop)kwaliteit.

Ò Bij aankomst krijg je een glaasje aange-
boden door Wereldsolidariteit.

Meer info en inschrijven:
Wereldsolidariteit West-Vlaanderen
Mia Vandenberghe – 0473 623 439
mia.vandenberghe@wsm.be
www.wereldsolidariteit.be

Gullegem
Veilige Victors doen 
snelheid minderen

Beweging.net Gullegem voerde in samen-
werking met de ouderraden een actie om de 
automobilisten trager te doen rijden in de 
schoolomgevingen. Beweging.net bezorgde 
de scholieren en de bewoners de bekende 
‘Graag traag’-affiches en kocht tien opvallen-
de fluomannetjes (veilige Victors) aan die op 
diverse oversteekplaatsen werden geplaatst. 
Deze veilige Victors werden ook geschonken 
aan de verschillende scholen.

WinGEnE wandelt door Gulke Putten
Op een met zon overgoten zondagse herfstmorgen bedankte beweging.net Wingene haar vrij-
willigers op een wel originele manier. Eerst vond een unieke ochtendwandeling plaats door 
het natuurreservaat De Gulke Putten. De 48 wandelaars waren vroeg genoeg om de planeten 
Jupiter en Venus te zien, ontdekten vijvers waarin libellen, kikkers en salamanders gedijen, 
en een rijke variatie aan paddenstoelen die het gras, mos en de afgevallen bladeren en takken 
versieren. Gidsen van dienst waren Eckhart Kuijken en Christine Verscheure van Natuurpunt. 
Na de wandeling konden de Wingense vrijwilligers aanschuiven aan een uitgebreid ontbijtbuf-
fet.

Meulebeke by night
Beweging.net Meulebeke, ACV, KAJ, 
Vreugd in Deugd, Rap & Knap en diverse 
jeugdbewegingen organiseerden op 10 
november 2015 een nachtelijke wandel- 
en fietstocht. Hier kaarten ze de ver-
zuchtingen van heel wat inwoners aan 
omtrent het doven van de straatverlich-
ting tussen 23u en 5u. Een dossier werd 
overgemaakt aan het gemeentebestuur. 


