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Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden
Denk mee, spreek mee en adviseer mee!

B E S T U U R

De mening kennen van inwoners is belangrijk. Nog beter is als inwoners zich ook 
engageren om mee te denken, mee te spreken en mee te adviseren over verschil-

lende gemeentelijke aangelegenheden. Het lokaal bestuur hecht hier veel belang aan.  
Je mening als inwoner kwijt geraken kan op verschillende manieren. Zo kan je toetre-
den tot de adviesraden van de gemeente Zedelgem voor de komende zes jaar. 

Heb je een zekere kennis of expertise die in een van onze adviesraden van pas kan ko-
men? Neem dan zeker contact op. Je kan je kandidatuur indienen tot 26 april.

Wat?
De sportraad komt viermaal per jaar samen om sportactivi-
teiten op te zetten zoals de uitreiking van de sportprijzen, de 1 
mei sporthappening en andere activiteiten. Deze adviesraad be-
spreekt ook diverse sportdossiers en formuleert adviezen aan het 
gemeentebestuur. 
De sportraad bestaat uit maximum 14 personen en een voorzitter. 

Wie zoeken we?
Voor de sportraad zijn we op zoek naar mensen die willen mee-
denken aan een sportief beleid in onze gemeente: bestuursleden 
uit clubs & verenigingen, maar ook individuele personen met een 
hart voor sport kunnen zich kandidaat stellen om toe te treden 
tot de sportraad.

Sportraad

Ben je kandidaat?
Opgewarmd en klaar om het veld op te gaan? Stel je verkiesbaar 
voor de Zedelgemse sportraad via je club, vereniging of als indi-
vidu. 
Bezorg ons een korte voorstelling van jezelf en een motivatie.

Meer info en kandidatuurstellingen: 
contacteer de sportdienst 
050 28 86 03 - sport@zedelgem.be  

Dien je kandidatuur in tegen 26 april !
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Wat?
De cultuurraad adviseert de gemeente op het vlak van biblio-
theek, culturele programmering, erfgoed, kunsten en toerisme.  
Omwille van de grote diversiteit aan thema’s wordt gewerkt met 
verschillende werkgroepen.  Sommige werkgroepen kunnen ook 
tijdelijk actief zijn. 

De verschillende werkgroepen werken onder de koepel van een 
overkoepelend orgaan waar onderwerpen aan bod komen die de 
thema’s van de werkgroepen overschrijden.  
Meer info hierover vind je op www.zedelgem.be/cultuurraad. 

Wie zoeken we?
Voor deze adviesraad en werkgroepen zoeken we  vertegenwoor-
digers van plaatselijke verenigingen en culturele organisaties. 
Ook deskundigen kunnen deel uitmaken van de cultuurraad.

 »  Voor de werkgroep bibliotheek/gemeenschapscentrum: men-
sen met interesse in de werking van beide instellingen.

 »  In de werkgroep programmering zetelen mensen die het cul-
tuuraanbod van dichtbij volgen en nuttige feedback kunnen 
geven over welke voorstellingen er voor verschillende doel-
groepen interessant kunnen zijn.

 »  De werkgroep erfgoed zoekt mensen met interesse in roerend 
en immaterieel erfgoed, publieksgerichte erfgoedactiviteiten 
en straatnaamgeving.

 »  De werkgroep kunsten zoekt mensen met een hart voor kunst.  
Naast deze werkgroep is er ook de tijdelijke werkgroep pART-
cours die mee nadenkt over de vormgeving van het tweejaar-
lijkse evenement.

 » Voor de werkgroep toerisme zoeken we mensen die actief zijn 
in de toeristische sector, zowel professioneel (bv. toeristisch 
infopunt, logiesuitbater  …) als vrijwillig (bv. gidsen), verte-
genwoordigers van toeristische verenigingen … Daarnaast is er 
ook een werkgroep rond de jumelage met Reil.

Huidige leden die lid willen blijven van de cultuurraad, dienen 
zich opnieuw kandidaat te stellen.

Ben je kandidaat?
Surf naar www.zedelgem.be/cultuurraad en vul het formulier in. 
Meer info bij Pieternel Verbeke, cultuurbeleidscoördinator
050 288 605 - pieternel.verbeke@zedelgem.be 

Cultuurraad

Wat?
De mondiale raad (vroeger Noord-Zuidraad of Gros) geeft advies 
rond het mondiale beleid. De bedoeling is om structurele veran-
deringen met het oog op een duurzame ontwikkeling te realise-
ren. Dit kan door sensibilisering, het goede voorbeeld te tonen, 
de verdraagzaamheid te verhogen en zorgen voor een zo goed 
mogelijke integratie van mensen van andere origine.  Eén van de 
belangrijke pijlers van ons mondiaal beleid is het ondersteunen 
van mondiale projecten van Zedelgemnaars. 

Wie zoeken we?
Voor deze adviesraad zijn we op zoek naar nieuwe en extra leden! 
En doen we hierbij een warme oproep naar geïnteresseerde en 
gemotiveerde kandidaten.

Ben je kandidaat? 
Surf naar www.zedelgem.be/mondiale-raad.
Meer info bij Pieternel Verbeke
050 288 605 - pieternel.verbeke@zedelgem.be

Wat?
De Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) ver-
leent advies over de bevordering van de kwaliteit van het ge-
meentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid en over hoe hiervoor een 
maatschappelijk draagvlak te creëren. 

Wie zoeken we?
De gemeente doet een algemene oproep naar vertegenwoordi-
gers en deskundigen met volgende achtergrond : 

 » natuurverenigingen
 » landbouw
 » zelfstandige organisaties
 » architecten
 » mobiliteitsdeskundigen
 » stedenbouwkundigen
 » milieuverenigingen

Ben je kandidaat? 
Dien je kandidatuur schriftelijk of digitaal in bij:
Dienst Secretariaat
050 288 344 - secretariaat@zedelgem.be

Mondiale raad

Gecoro
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Wat?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is de adviesraad voor het 
kinderopvangbeleid. Het LOK wil een hechte samenwerking tus-
sen de verschillende partners in Zedelgem bewerkstelligen. Dit 
organ adviseert het lokaal bestuur bij de opmaak en uitvoering 
van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturin-
gen ervan. LOK adviseert het lokaal bestuur ook met betrekking 
tot de uitbouw van opvangvoorzieningen in de gemeente.
Het LOK komt twee keer per jaar samen en organiseert tussen-
door een mooi aanbod aan opleidingen of activiteiten waaraan 
je kan deelnemen. 

Wie zoeken we?
Het LOK bestaat uit vrijwilligers: stemgerechtigde leden en even-
tueel waarnemers. De stemgerechtigde leden zijn de representa-
tieve leden en de (ervarings-)deskundigen. 
 
Het profiel van mensen die we zoeken om toe te treden: 

 » Alle voorschoolse opvanginitiatieven zoals de zelfstandige kin-
deropvang

 » De diensten onthaalouders en de kinderdagverblijven die de 
kinderopvang van 0 tot 3 jaar vertegenwoordigen

 » De initiatieven buitenschoolse kinderopvang, die de school-
gaande kinderen vertegenwoordigen

 » De afgevaardigden van de scholen en de ouderverenigingen
 » De Gezinsbond en de oppasdiensten
 » Afvaardiging van het Huis van het Kind en de opvoedingswinkel
 » Organisatoren van buitenschoolse activiteiten voor kinderen.

Ben je kandidaat?
Meer info en kandidatuurstellingen:
Melissa Herssens, diensthoofd Kinderzorg 
0478 27 19 93 - melissa.herssens@zedelgem.be

Wat?
De Welzijnsraad adviseert het beleid op alle mogelijke vlakken 
m.b.t. het beleidsdomein welzijn: sociaal, medisch, psychisch, 
maatschappelijk, materieel, wonen, zorg, welzijn  …

De welzijnsraad wil tegemoetkomen aan de gemeentelijke wel-
zijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen uit ver-
schillende sectoren te stimuleren en doet dit door:

 » Het bieden van een overlegplatform
 » Samenhang in het welzijnsbeleid te bewaken
 » Aandacht te besteden aan welzijnsnoden met hun oorzaken en 

gevolgen
 » Het oprichten en opvolgen van werkgroepen. 

Wie zoeken we?
Organisaties, verenigingen of instellingen die actief zijn op vlak 
van welzijn en gevestigd of werkzaam zijn in Zedelgem. 
Individueel geïnteresseerde burgers en/of deskundigen kunnen 
zelf een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Ben je kandidaat?
Meer info of kandidatuurstellingen: 
Anja Bardyn, directeur Sociale Zaken
050 25 01 71 - anja.bardyn@zedelgem.be

Wat?
De ARAV heeft als doel de collectieve belangen van alle andersva-
liden uit de gemeente te behartigen. De adviesraad waakt er over 
dat de gemeente in haar beleidsopties en uitvoeringen rekening 
houdt met de beperkingen en mogelijkheden van andersvaliden, 
zodat zij zich optimaal kunnen integreren in het maatschappelijk 
leven. 

Wie zoeken we?
Organisaties, verenigingen of instellingen die actief zijn op vlak 
van andersvaliden en gevestigd of werkzaam zijn in Zedelgem.
Individueel geïnteresseerde burgers en/of deskundigen kunnen 
zelf een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Ben je kandidaat?
Meer info of kandidatuurstellingen: 
Anja Bardyn, directeur Sociale Zaken
050 25 01 71 - anja.bardyn@zedelgem.be

Lokaal overleg kinderopvang (LOK) Welzijnsraad

Andersvalidenraad (ARAV)
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Wat?
De ouderenadviesraad (OAR) adviseert het gemeentebestuur 
over alle beleidsbeslissingen die senioren rechtstreeks of on-
rechtstreeks aanbelangen. 

Doelstellingen van de ouderenadviesraad zijn:
 » Als een volwaardig contactorgaan met adviserende bevoegd-

heid op te treden tegenover het gemeentebestuur door ofwel 
zelf initiatief te nemen tot advisering ofwel advies te verstrek-
ken op vraag van het gemeentebestuur

 » De samenwerking bevorderen in het ouderenwerk en de oude-
renzorg

 » De ontmoetingsfunctie verzorgen en overleg stimuleren
 » Het coördineren van sommige activiteiten
 » Organisatie overkoepelende activiteiten voor iedere senior
 » Naar buiten treden met de gemeentelijke ouderenadviesraad
 » De ouderenadviesraad organiseert samen met het gemeente-

bestuur ook een aantal activiteiten voor de senioren. Het jaar-
lijkse seniorenfeest is het meest bekend. 

Ouderenadviesraad (OAR)

Wie zoeken we?
De adviesraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van 
alle seniorenverenigingen uit de gemeente. Op deze manier wil 
de raad de werking van de verschillende bonden ondersteunen 
en het onderling overleg bevorderen. Ook individuele, niet-geor-
ganiseerde senioren die in Zedelgem wonen kunnen zich kandi-
daat stellen.

Ben je kandidaat?
Meer info of kandidatuurstellingen: 
Anja Bardyn, directeur Sociale Zaken
050 25 01 71 - anja.bardyn@zedelgem.be


