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Aanwezigheid 
Aanwezig: Bourgeois Sophie, Feys Norbert, Vanzieleghem Omer, Mattheeuws Denise, 

Descheemaecker Eric en Karin, Verholle Lieve, Callewaert Luc, Defour, Lefevere Emiel, Desmet 

Julien, Lapeire Chris en Annemie, Brouckaert Marian, Stragier Marc en Dina, Craeymeersch 

Marleen en Werner, Vandelanotte Robert, Vandewaetere Noël, Phlypo Marnick, Adyns 

Monique, Van Goethem Arthur, Defour Paul, Demeyere Jo, Rosez Philip, Faes Uriel 

Verontschuldigd: Dhoop Herna, Giordo Maité, Dereux Lina, Casier Noël, Vanhulle Johan, 

Verbrugghe Marc, Vermeersch Paul 

 

Agenda 
▪ Presentatie brandveiligheid door studenten Hogeschool Vives 
▪ Afvalbeleid – uitleg door Martine Lakiere 
▪ Kennismaking nieuw meldpunt 
▪ Communicatie infoborden 
▪ Korte toelichting Tovertuin 

 
 

Verloop 

1. Brandveiligheid 

Een zestal studenten van Hogeschool Vives die de opleiding ‘Maatschappelijke veiligheid’ 

volgen, kwamen een presentatie geven over brandveiligheid. Zij werkten rond dit thema een 

project uit waarbij ze een draaiboek en affiches opmaakten voor alle 

appartementsgebouwen met een meldpunt. De bedoeling hiervan is om jullie als 

meldpunten goed te informeren over dit onderwerp, zodat jullie andere bewoners kunnen 

bijstaan met voldoende kennis. De personen die niet aanwezig konden zijn tijdens de 

bijeenkomst, kunnen dit draaiboek en de affiches tijdens de volgende vergadering 

meenemen. 

Belangrijkste puntjes om hierbij te onthouden: hoe een brand vermijden, wat kan je zelf 

doen bij een brand en het belang van een inboedelverzekering. Een interessant artikel 

hierover is ook terug de vinden op de website van De Mandel. 

2. Mooimakers 

Martine Lakiere, milieuambtenaar van stad Roeselare, kwam een toelichting geven over 

enkele mogelijke projecten die te maken hebben met afval. Zo kan je bv. een pakket 

ontvangen met afvalzakken en een grijper als je deelneemt aan het project Mooimakers. De 

voorgestelde projecten waren in dit geval toegespitst op de regio Roeselare, maar ook in 

vele andere steden en gemeentes bestaan er dergelijke initiatieven. 



Het thema afval zorgde voor leuke interactie tussen Martine en de meldpunten waarin een 

aantal punten besproken werden die leven in verschillende appartementsgebouwen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan vuilniszakken die te vroeg buiten gezet of verkeerd gesorteerd 

worden. We kunnen uit deze discussie concluderen dat het niet evident is om dit aan te 

pakken, maar met wat medewerking van alle bewuste bewoners kan er een veel nettere 

buurt gecreëerd worden. 

Indien je graag meer info zou hebben over de mogelijke projecten, kan je terecht op de 

website van Stad Roeselare (of jouw stad/gemeente) of de dienst Tweezijdig. 

3. Andere  

De tijd vliegt bij interessante gesprekken, waardoor er helaas geen ruimte meer was om de 

andere agendapunten te bespreken. 

Ondertussen maakten enkele aanwezige meldpunten reeds kennis met het nieuwe 

meldpunt Arthur Van Goethem, die zich inzet voor het recente appartementsgebouw in de 

Prinsessestraat 15 te Emelgem. In totaal gaat dit over 40 woonentiteiten, waarvan 12 

appartementen aangepast aan zwaar hulpbehoevende personen en 18 met beperkte 

aanpassingen. De volgende bijeenkomst zullen we Arthur officieel voorstellen. 

Communicatie rond de infoborden en toelichting over de Tovertuin worden verdaagd naar 

de volgende bijeenkomst. 

4. Volgende bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst met de meldpunten zal normaal gezien plaats vinden op 15 juni. 

Officiële uitnodiging hiervoor volgt nog. Zoals hierboven vermeld, staan er reeds enkele 

punten op de agenda: 

▪ Kennismaking nieuw meldpunt 

▪ Communicatie infoborden 

▪ Korte toelichting Tovertuin 

▪ Korte vragenlijst thema Huurdersadviesraad 

▪ Varia 

 

Tot dan! 

 

 

 

 


