PARTNERSCHAPPEN
• DE VZW D.O.G.B.O. - DOGBO
uit Roeselare heeft als doelstelling diverse organisaties uit het middenveld in Dogbo
te ondersteunen. In 2018 werden acties opgezet in het kader van Music For Life. Ook
ARhus organiseerde activiteiten in het kader van de Warmste Week t.v.v. de vzw. In
2018 begeleide de vzw een ervaringsreis naar Benin en Dogbo. De opbrengst van alle
acties gaat naar de organisaties ‘Tuin van Toyo’ en ‘Pejes’ in Dogbo.
• PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Protos diende een subsidieaanvraag in bij de Provincie West-Vlaanderen voor de
opmaak van een studie rond vast en vloeibaar afval in Dogbo. Roeselare is partner
in dit dossier. De aanvraag is goedgekeurd voor de periode 2018-2020. De provincie
ondersteunt ook projecten uit het middenveld in Dogbo via de vzw D.O.G.B.O. - Dogbo.

• HOWEST/ VIVES
in het kader van de opleiding postgraduaat Duurzame Ontwikkeling deed Lisa
Van Kerckhoven 4 maanden stage in Dogbo bij de dienst afval, water en hygiëne.
Ze focuste zich vooral op het thema afval op de markt en werkte samen met
het studiebureau Noveda aan een haalbaarheidsstudie rond afvalophaling en
compostering op de markt.

• VIVES
Roeselare start met het faciliteren van stages voor 2 studenten vroedkunde
en 1 student verpleegkunde in de diverse gezondheidsposten van Dogbo en het
privéziekenhuis van Gohomey aan de rand van Dogbo (voorjaar 2019).

STEDENBAND ROESELARE - DOGBO

DIT WAS 2018

GEBOORTEREGISTRATIE
Sinds 2012 werken Roeselare en Dogbo samen aan de vereenvoudiging van
administratieve processen. Heel concreet gebeurt dit voor de aangifte van de
geboortes. Dankzij een geboorteakte bestaan kinderen en kunnen ze een toekomst
uitbouwen.

In 2012 werden slechts een 40% van de kinderen geregistreerd.
Op vandaag zijn 100% van de kinderen aangegeven bij geboorte.
Dankzij vorming, sensibilisatie, digitalisering en inzet van extra
personeel stegen de cijfers spectaculair.

DIT WAS 2018
• PlatformAWARD: Het Europees netwerk rond gedecentraliseerde
samenwerking beloont goede praktijken. Roeselare en Dogbo
kapen de 1ste prijs van de award weg. Deze prijs is een reportage
ter waarde van €10.000. De lancering van de reportage is
voorzien voor februari 2019.
• Eind 2017 worden alle kinderen uit het CM2 (lager onderwijs) die niet
over een geboorteakte beschikken, in kaart gebracht. Deze 636 kinderen
krijgen via een grootschalige regularisatiecampagne op 24 april 2018 een
geboorteakte.
• 5 metalen kasten worden aangekocht voor een meer duurzame en efficiënte
archivering van de aktes van de burgerlijke stand.
• De intercommunale CoCoC (Dogbo en de 5 omliggende deelgemeenten) dient een plan
in om werk te maken van een efficiëntere geboorteregistratie. De aanpak van Dogbo
wordt als voorbeeld genomen. Roeselare gaat mee op zoek naar partners die dit project
een duwtje in de rug kunnen geven in het kader van kennisdeling – en spreiding.

• De activiteiten binnen de stedenband worden uitgevoerd in heel nauw overleg met
de stedenbanden Hoogstraten – Za’kpota; Merelbeke – Toucountouna en Zoersel –
Bohicon via ondersteuning van de VVSG. Sinds 2018 heeft ook Anzegem een stedenband
met de gemeente Pèrère in Benin. Daarnaast is er ook afstemming met de 13 Waalse
steden en gemeenten die een stedenband hebben in Benin.

Sinds een aantal jaar worden alle kinderen geregistreerd bij geboorte maar niet alle
ouders halen de geboorteakte op. In de toekomst zal hier verder werk van gemaakt
worden.

DE HERINRICHTING VAN DE MARKT
Via federale subsidies ondersteunt Roeselare Dogbo inzake de versterking van de
lokale economie via de herinrichting van de markt in Dogbo. Dit doet ze in heel nauwe
samenwerking met 3 andere Vlaams – Beninese partnerschappen. De ondersteuning
in Dogbo verloopt via 3 sporen: hygiëne en afval; verbeteren van de infrastructuur en
algemeen beheer.

DIT WAS 2018
• De sanitaire brigade, bestaande uit 30 mannen en vrouwen, krijgt ter
ondersteuning van hun werking betere toegang tot water en elektriciteit en
diverse materialen zoals megafoons, zitbanken, …
Dogbo maakte informatiebaches aan om de marktgebruikers te wijzen op
de regels inzake netheid en hygiëne op de markt.
• In 2018 wordt een nieuwe slachtplaats gebouwd op de markt. De
inhuldiging gebeurt op 9 november. Deze moet plaats bieden aan
8 beenhouwers die de slachtplaats kunnen huren tijdens marktdagen.
• Het studiebureau Noveda doet een vooronderzoek naar de hoeveelheid
en het soort afval op de markt in Dogbo. Deze studie moet de basis
leggen voor een afvalbeleidsplan voor de markt en schetst de randvoorwaarden
voor compostering.

Roeselare stelt (via Vlaamse en federale subsidies) een budget van € 55.541 direct
beschikbaar aan Dogbo voor diverse projecten rond geboorteregistratie en de
herinrichting van de markt.

OPSTART SCHOLENBAND
Een delegatie van 3 kleuterleerkrachten uit 3 verschillende Roeselaarse
scholen (3 verschillende netten) gaat naar Dogbo in het kader van de opstart
van een structurele samenwerking met lagere scholen uit Dogbo.

DE STEDENBAND IN ROESELARE
• Van 24 mei tem 1 juli heeft de Expo ‘Afrikaanse kunst’ plaats in de
Directeurswoning en Muz’eum L. Daaraan gekoppeld worden gratis
workshops georganiseerd tijdens de schooluren voor kinderen van het
1ste en 2de leerjaar. 15 klassen uit 7 verschillende scholen namen deel.In
totaal bezochten 250 leerlingen en 360 individuen de expo.
• April: 8 personeel- en gemeenteraadsleden
van Stad Roeselare krijgen de kans om
een unieke reis te maken naar Benin. Ze
bezoeken enkele toeristische hotspots in het
Zuiden van Benin en diverse projecten in Dogbo
die door stad en de vzw D.O.G.B.O. – Dogbo ondersteund
worden.
• Roeselare stapt mee in het piloottraject ‘Project W’ van
Protos. De doelstelling is om in scholen en in de stedelijke
gebouwen duurzaam met water om te gaan. De link met Dogbo wordt
waar mogelijk gelegd.

