
 
De Wijkraad Kaudenaarde heeft als doel om: 

1. hét eerste aanspreekpunt voor alle wijkbewoners te zijn, 
2. de enige vertegenwoordiger van de Kaudenaardewijk naar de gemeente 

Dilbeek te zijn, 
3. de eigen werking (structuur en boekhouding) te vereenvoudigen. 

 
Hiervoor worden de bestaande vzw Raad van “Strate” en vzw De Koepel 
samengesmolten in de vzw De Koepel, Kaudenaarde wijkraad of kortweg vzw 
Wijkraad Kaudenaarde. 
(omwille van de lopende beheerscontracten van de gebouwen blijft de vzw De 
Koepel officieel behouden) 
 
De werking van de Wijkraad Kaudenaarde is opgebouwd rond drie 
werkgroepen: 

• de WG Gebouwen & Uitbating staat in voor het onderhoud en het beheer 
van de gebouwen van ’t Verloren Hofke; 

• de WG Personen & Verenigingen staat in voor de organisatie van 
wijkactiviteiten en de communicatie met alle wijkbewoners en lokale 
verenigingen; 

• de WG Leefomgeving staat in voor de wegeninfrastructuur, de 
verkeersveiligheid, de netheid, de rust en het milieu van de 
Kaudenaardewijk en de administratie van het BIN. 

 
Het bestuur van de vzw Wijkraad Kaudenaarde bestaat uit de leden van deze 
werkgroepen. 
 
De lokale verenigingen betrokken bij de Wijkraad Kaudenaarde zijn: 

• JK Oosthoek vzw 

• Chiro IRIS 

• Senioren 

• Groen Treeske 

• Adventure Diving vzw 

• … 
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WG Gebouwen & Uitbating 
 

De WG Gebouwen & Uitbating staat in voor 

• het onderhoud van ’t Verloren Hofke (gemeenschapslokalen): 
▪ klein en groot onderhoud; 
▪ verbeteringswerken; 
▪ instandhoudingswerken via reconstitutiefonds. 

• de uitbating van ’t Verloren Hofke (gemeenschapslokalen): 
▪ het beheer van de agenda (verhuur en gebruik); 
▪ de voor- en nazorg van de verhuur. 

• het beheer van langdurige contracten met: 
▪ Vzw Parochiale Werken: beheerscontract ’t Verloren Hofke; 
▪ RC: gebruikscontract als refter en naschoolse opvang; 
▪ Chiro: overleg, gebruikspakket; 
▪ Oosthoek: overleg, agenda’s samenleggen, opvolgen deelname in 

energie. 
 

Ben je een handige harry en bereid om de handen uit de mouwen te steken?  
Ben je een pietje precies en voorstander van orde en netheid? 
 
Dan ben je zeker welkom bij de WG Gebouwen & Uitbating! 
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WG Personen & Verenigingen  
 
De WG Personen & Verenigingen staat in voor 

• de organisatie en het coördineren van de wijkactiviteiten 
▪ de organisatie van wijkfeesten zoals: 

nieuwjaarsreceptie, Kippenfeest, Zomerfeest en BBQ, Vrijdag Glasdag,… ; 
▪ beheer van de kalender; 
▪ promotie van de activiteiten; 
▪ de wijkbewoners betrekken en engageren bij de wijkwerking. 

• de communicatie met de wijkbewoners en verenigingen: 
▪ het verzamelen van nieuws betreffende de wijk; 
▪ het beheer van e-mail lijsten, Facebook pagina, webpagina,…; 
▪ maken van een Welkomstbrochure voor nieuwe wijkbewoners; 
▪ het beheer van een meldpunt voor de wijkbewoners. 

 

Ben je een liefhebber van feestjes? 
Ben je een liefhebber van leuke nieuwtjes? Op sociale media? 
 
Dan ben je zeker welkom bij de WG Personen & Verenigingen! 
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WG Leefomgeving 
 
De WG Leefomgeving staat in voor 

• de wegeninfrastructuur en de verkeersveiligheid van de wijk:  
▪ aanspreekpunt voor de gemeentelijke diensten; 
▪ onveilige situaties melden aan gemeente en/of politie; 
▪ betrekken van de wijkagent waar nuttig; 
▪ opmaken van adviezen, voorstellen en oplossingen voor verbeteringen; 
▪ informeren van de wijkbewoners; 
▪ organisatie van wijkoverleg om alle wijkbewoners te betrekken bij de 

voorstellen. 

• de netheid, de rust en het milieubehoud binnen de wijk: 
▪ coördinatie van deelname aan gemeentelijke initiatieven, bvb de 

Zwerfvuilactie; 
▪ opmaken van voorstellen die de netheid, de rust en het milieubehoud 

nastreven. 

• de algemene veiligheid binnen de wijk: 
▪ de ledenadministratie en de prospectie van het BIN. 

 

Ben je een voorstander van burgerparticipatie? 
Ben je bezorgd om het milieu, de rust, de netheid, de weginfrastructuur en de 
verkeersveiligheid in onze wijk? 
 
Dan ben je zeker welkom bij de WG Leefomgeving! 
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