
	

	

Gedeelde stand van zaken 

 

Wat is een gedeelde stand van zaken? 

De gedeelde stand van zaken vereist eerst en vooral een aanpak in de vorm van een vraagstelling, ten 

opzichte van zichzelf en zijn wijk. In deze zin, is elke stand van zaken verschillend en zal hij afhangen 

van uw basisbedoeling, uw verlangens maar ook concreet van uw beschikbaarheid. 

• Een schets maken van uw wijk 

De staat van een wijk vaststellen, is in een zekere zin een « schets » maken die de kenmerkende en 

relevante positieve en negatieve punten van de wijk weerspiegelt. Het kunnen fysieke aspecten zijn 

zoals openbare ruimtes, onbenutte plaatsen, architectuur, biodiversiteit, hergebruik van afval, 

watercirculatie … maar ook minder zichtbare aspecten zoals historische en culturele elementen, 

burgerlijke dynamieken, of andere specifieke middelen. 

 

• De « Plaats » bepalen 

Het begrip wijk is niet eenvoudig te definiëren. Elkeen ziet de « grenzen » van zijn wijk volgens zijn 

manier van er te wonen. In het kader van de stand van zaken, zal de « plaats » zowel terugslaan op de 

locatie(s) voor de realisatie van het project (grond voor een moestuin, gemeenschapslokaal, enz.) als 

op de zone waarin er op participatief niveau wordt ingegrepen : gaat het om mijn straat, een paar 

straten, een wijk of een groter gebied ? 

Het is belangrijk om het begrip wijk juist te bepalen omdat het niet op een verlangen moet berusten 

maar op een handelingsbekwaamheid. In het begin zal de grootte dus afhangen van de mogelijke inzet 

van de stuurgroep. Maar tijdens de identificatie van de middelen of de behoeften, zullen we 

partnerships kunnen identificeren die mogelijk zijn met bestaande initiatieven en projecten, bevoegde 

personen en verenigingen, de gemeente, … die de vooraf bepaalde plaats zullen verduidelijken zonder 

daarom een precieze grens te trekken. 

 



	

	

 

• Ideeën delen en standpunten vergelijken 

De stand van zaken delen betekent inwoners, gebruikers en verenigingen van de wijk ontmoeten om 

met hen uw doelstellingen te delen en de intuïtie die u bij het ontstaan van het project bracht te 

controleren. Het is een moment van openheid en confrontatie met andere actoren die de mogelijk 

geeft om het oorspronkelijke voorstel bij te schaven. Het is tenslotte een manier om de verschillende 

krachten samen te brengen door op de bestaande middelen die soms weinig gekend zijn te steunen, 

door ze te benutten en ze te versterken. 

Dit moment zal bestaan uit ontmoetingen, wandelingen, aanwezigheid in de openbare ruimte, 

uitwisseling met andere wijken en zelfs wijkenvergaderingen. Hier is het ook aan u om te beslissen 

welke omvang u eraan wil geven. 

 Hoe een gedeelde stand van zaken uitvoeren ? 

Om een gedeelde stand van zaken uit te voeren is er geen ideaal recept. Elke groep kiest zelf de manier 

die voor hem het beste past volgens zijn project, zijn wijk maar ook volgens zijn wensen en 

beschikbaarheid. Maar wij geven u toch een paar hulpmiddelen. 

• Vanuit uw intentielijst vertrekken en bepalen welke aspecten u interessant lijken om te 

verdiepen en welke vragen hierbij komen kijken. 

• De beschikbare tools op de website of van uw coach gebruiken om te zien wat u ten uitvoer 

zou kunnen brengen of de acties die u kan ondernemen om de vragen te beantwoorden. 

• Andere actoren ontmoeten om ideeën uit te wisselen, informatie te verzamelen en 

standpunten en projectplannen te vergelijken : inwoners, gemeentepersoneel, experts, leden 

van andere duurzame wijken, verenigingen… 

• Informatie verzamelen en bewaren via nota’s, foto’s, tekeningen, kaarten… 

 Wat moet er worden afgeleverd in het kader van de stand van 

zaken ? 

Voor de roadmap, een schriftelijke nota met daarin een uitleg van uw aanpak, de verschillende 

stappen die u gaat ondernemen en de verkregen resultaten met de hierbij horende relevante bijlagen, 

zoals foto’s, kaarten, plannen, tekeningen, pv, enz. 

 


