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Onderwerp : vraag of de gemeenteraadsleden akkoord zijn om de Dag van de Buren 
in 2020 (en volgende jaren) te promoten en te faciliteren. 

Vanwege: gemeenteraadslid  Seline Somers van de MEnS-fractie. 
	

Omschrijving agendapunt: 

Dag van de buren: 

Situering: In verschillende Belgische steden en gemeenten wordt het vieren van de 

‘Dag van de buren’ aangemoedigd door de lokale overheid. Dag van de Buren heeft 

als doel om gebuurten (informele verbanden) en straatcomités (bestaande 

wijkcomités vaak gefocust op de kermis of groter lokaal evenement) aan te 

moedigen tot contact en ontmoeting. Vaak gaat het over heel kleinschalige 

initiatieven waar het aanhalen van de contacten centraal staat. 

Dag van de buren valt einde mei, in 2019 op vrijdag 24 mei. De dag, of avond, is een 

uitstekend moment om zich betrokken te voelen bij de eigen leefomgeving en een 

actieve bijdrage te leveren tot het leven en welzijn in de eigen straat of wijk. De 

organisatie is niet moeilijk en de kost is laag. Vaak gebeurt het dat de gemeente een 

stimulerende rol opneemt door vb in te staan voor de oproep tot deelname, de 

publiciteit faciliteert of een ‘feestpakket’ ter beschikking stelt aan de initiatiefnemers. 

In Moerbeke konden we vaststellen dat er in aanzet heel wat leeft. Dit potentieel 

moet verder aangeboord worden. 

Waarom ‘dag van de buren’ in onze gemeente stimuleren? Een korte motivatie: 

• Werken aan sociale cohesie als hefboom voor de leefbaarheid in de 

(buiten)wijken 

In een landelijk dorp zoals Moerbeke is het niveau van voorzieningen 

(dienstenverlening en lokale handel) in de buitenwijken laag. Het is ook 



moeilijk realiseerbaar om dit te verhogen. De gevolgen van deze terugtrekking 

van voorzieningen zijn daar het meest voelbaar. De vermaatschappelijking 

van de (zorg)voorzieningen dringt zich het sterkst op in de buitenwijken. (Wie 

voert mij eens naar de post? Wie brengt eens een brood mee? Wie zet mijn 

vuilbak eens buiten? Wie laat mijn hond eens uit? Wie rijdt voor mij eens naar 

het containerpark?) Ontwikkelen van het sociaal kapitaal in de wijken kan 

gestimuleerd worden door de lokale overheid. We gaan er van uit dat het 

verhogen van de sociale cohesie de verhoging van het sociaal kapitaal zal 

bevorderen waardoor de bewoners in de wijken zich langer en beter zullen 

kunnen handhaven in hun buurt. Gezamenlijke acties zullen dit coöperatief 

vermogen zichtbaar maken en stimuleren. We waarderen heel sterk wat er nu 

al gebeurt (kermissen, samen naar de voetbal kijken op groot scherm, 

rommelmarkten …) Dag van de buren is niet dé oplossing maar kan een 

hefboom zijn om niet bereikte buren (vaak nieuwkomers, mensen die niet 

vaak buiten komen …) of buren die houden van ‘het kleine ontmoeten’ aan te 

trekken. Door dit vanuit het gemeentebestuur te stimuleren, werkt dit 

waarderend en stimulerend naar de initiatiefnemers en de bewoners toe.  

• Detectie en preventie sociaal isolement en eenzaamheid - Verbondenheid 

verhoogt het welbevinden 

Sociaal isolement in onze landelijke gemeente: Uit een studie van 

mobiliteitsclub VAB, heeft de plaats waar we wonen een toenemende impact 

op mobiliteitskansen naarmate we ouder worden. Hierdoor verhoogt het risico 

op sociaal isolement voor ouderen die op het platteland wonen. Voor wie in 

kleine gehuchten woont is de daling van de mobiliteit zeer hoog en de kans op 

sociaal isolement navenant. Speciaal voor Moerbeke maken de drukke 

doorgangsstraten, waar vaak té snel gereden wordt, de kruising van de 

expressweg die de wijken in Moerbeke Noord met het centrum afsnijden, dit 

risico voor ouderen nog groter. 

Eenzaamheid in België: Uit cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van 

2018 blijkt dat 46 procent van de Belgen zich soms tot altijd eenzaam voelt. 

Het cijfer ligt het hoogst bij Belgen tussen de 35 en 50 jaar oud (53 procent), 



terwijl dat bij 70-plussers 'slechts' 26,3 procent is. Dit zijn nationale cijfers die 

vermoedelijk niet helemaal overeenkomen met onze gemeente maar toch een 

aanwijzing geven dat het probleem overal groot en van alle leeftijden is. 

We kunnen er bijgevolg van uitgaan dat het probleem van sociaal isolement 

en eenzaamheid ook in onze gemeente een groot probleem is.  

Door initiatieven zoals ‘Dag van de buren’ te stimuleren kunnen we binnen 

onze gemeente in kaart brengen waar er sleutelfiguren te vinden zijn in de 

buurten en worden blinde vlekken zichtbaar. De gemeente krijgt op die wijze 

zinvolle informatie om verder mee aan de slag te gaan. De kans is groot dat 

sleutelfiguren aan probleemdetectie doen en signalen doorgeven. 

• Gebruik van openbare parkjes. Medeverantwoordelijkheid  van de buurt en 

sociale controle op gemeentelijk patrimonium. 

We stellen vast dat, daar waar er openbare en aantrekkelijke plaatsen worden 

gecreëerd, er door de buurt wordt op ingespeeld. Enkele voorbeelden zijn het 

parkje in de Crevestraat, de Baudeloo site op Coudenborm, de driehoek op de 

Zwarte ruiter. Buurten waarderen de ingrepen van de gemeente en reageren 

door het nemen van verantwoordelijkheid naar hun buren en naar het 

openbaar domein. Overlast en vervuiling wordt gereduceerd. Positieve 

energie komt vrij naar de gemeente toe en de buurt. Dag van de Buren 

stimuleren kan de beschikbare openbare accommodatie verder promoten en 

optimaal benutten. 

• Preventie sociaal isolement, werken aan verbondenheid, burgerparticipatie 

zijn gedeelde thema’s binnen de Moerbeekse politieke partijen (zie 

programma’s) 

In de verkiezingsprogramma’s van alle Moerbeekse partijen vinden we 

uitdrukkelijk de wens om te werken rond de preventie van eenzaamheid en 

sociaal isolement, het verbindend werken, het stimuleren van de burgers en 

verhogen van burgerparticipatie terug. DvdB is een werkvorm die op deze 

thema’s inzoomt. Het is niet moeilijk en niet duur. Het is vlot uit te leggen en te 

delen. Het is herkenbaar, ook buiten de gemeente. Er bestaat veel expertise 



rond. Het heeft ingang gevonden in onze gemeente, we kunnen versterken 

van wat in aanleg aanwezig is. Dag van de Buren is een nationaal initiatief dat 

ons de kans geeft om mee te surfen en te genieten van de ontwikkelde kennis  

in heel wat steden en gemeenten. 

Toelichting agendapunt:  

MEnS heeft reeds een oproep gelanceerd om dag van de buren te organiseren. Uit 

onze informatie zou er op vrijdag 24 mei 2019 Dag van de Buren initiatief doorgaan 

in volgende straten/buurten: 

• Damstraat 

• Suikerstraat 

• Coudenborm 

• Terwest 

• Bloemenwijk 

• Zwarte Ruiter (onder voorbehoud) 

Vragen van MEnS: 

• Staat de gemeente Moerbeke achter het idee Dag van de Buren? 

• Kan de gemeente Moerbeke de nationale Dag van de Buren in 2020 mee 

promoten en faciliteren? 

Enkele voorstellen:  

o Aankondiging in het gemeentelijk infoblad. 

o Enkele korte interviews publiceren met organisatoren ter inspiratie. 

o Instaan voor de publiciteit vb ter beschikking stellen van uitnodigingen 

voor de straat, affiches … op die wijze wordt het initiatief herkenbaar in 

de gemeente. Dit werkt verbindend. 

o Materiaal ter beschikking stellen. 

o Buurtgebonden accommodatie ter beschikking stellen. 

o Een prijs uitschrijven. 

o Een feestpakket ter beschikking stellen. 

o Ondersteuning bieden door de consulenten. 

o Een draaiboek uitwerken. 

 



Voorstel van beslissing: 

De gemeenteraad is akkoord om de Dag van de Buren in 2020 (en volgende jaren) te 
promoten en te faciliteren. 

 

 


