OOST-VLAAMSE VERENIGING DORPSBELANGEN
MEMORANDUM
INLEIDING
De voorbije jaren werden op het Oost-Vlaamse platteland – onder impuls van Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen – heel wat bewonersgroepen opgericht die zich actief inzetten voor de leefbaarheid
van hun eigen buurt, wijk of dorp. Sommige van die groepen pasten de methodiek DORP inZICHT toe,
andere werden ondersteund bij de uitvoering van een andere participatiemethodiek of de oprichting
van een dorpshuis. Allen namen ze een permanent karakter aan en vormen ze nu een vaste waarde
en een aanspreekpunt voor het lokaal bestuur van hun gemeente.
Tijdens de bijeenkomsten van DORP inZICHT groepen in 2009 en 2010 is gebleken dat er bij die
bewonersgroepen een grote nood is om van elkaar te leren en daardoor de eigen praktijk te
verrijken. Anderzijds was er ook de drang om door bundeling van krachten en vanuit de eigen
werking stem te geven aan de noden en behoeften van het landelijk gebied en haar inwoners.
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen ging in 2011 na of diezelfde noden ook aangevoeld werden
door andere bewonersgroepen die actief zijn op het Oost-Vlaamse platteland… Het antwoord was
een duidelijk ‘ja!’. Via een aantal regionale en provinciale bijeenkomsten konden een 40-tal groepen
worden bereikt die allen - naar analogie met de Nederlandse ‘Verenigingen Kleine Kernen’ - een
grote meerwaarde zien in een overkoepelende vereniging op provinciaal niveau.

Provinciale bewonersbijeenkomst in Zevergem (De Pinte) - 5 november 2011
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De ‘Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen’ wil in de toekomst volgende rollen op zich nemen:
- uitwisseling van kennis, praktijken en ervaringen tussen bewonersgroepen onderling,
betrokken besturen onderling en bewonersgroepen en besturen bevorderen;
- informeren van lokale bewonersgroepen over thema’s en actualiteit (bvb. nieuwe
subsidieoproepen) die hen aanbelangen;
- inspireren van lokale bewonersgroepen, zoals bijvoorbeeld goede praktijken van andere
groepen in binnen- en buitenland;
- ondersteunen van lokale bewonersgroepen, lokale en regionale projecten en processen;
- behartigen van de belangen van kleine, landelijke kernen in Oost-Vlaanderen en hun
inwoners;
- meehelpen aan het uittekenen van lokaal, provinciaal en Vlaams plattelandsbeleid vanuit
de ervaring van bewoners.
Ze wil die rol onder meer vervullen door het organiseren van (thema)bijeenkomsten voor
bewonersgroepen en vertegenwoordigers van (boven)lokale besturen, de opmaak en constante
actualisatie van een website, de verspreiding van nieuwsbrieven, dossieropmaak, lobbywerk, een
goede communicatie, … Naast deze basisdienstverlening voor de Vereniging en onderliggende
groepen wil de Vereniging ook - op projectbasis – ondersteuningsopdrachten uitvoeren voor
groepen, besturen en andere organisaties en inspelen op opportuniteiten die zich met betrekking tot
dorps- en plattelandsontwikkeling aandienen.
Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 willen we voor
het eerst als overkoepelende vereniging naar buiten treden met dit memorandum. Vanuit onze
ervaringen willen we rond een aantal thema’s die spelen op het Oost-Vlaamse platteland
aanbevelingen formuleren naar lokale en bovenlokale beleidsmakers. We willen er op die manier
voor zorgen dat de leefbaarheid van het Oost-Vlaamse platteland hoog op de politieke agenda wordt
geplaatst.
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AANBEVELINGEN
1. Erkenning en ondersteuning van lokale bewonersgroepen
Situatieschets
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen maakte begin 2011 een inventaris op van
bewonersgroepen die actief zijn op het Oost-Vlaamse platteland. Dit leverde maar liefst 198
groepen op die op niveau van hun buurt, wijk of dorp actief werken aan de leefbaarheid van hun
eigen omgeving. Ze organiseren activiteiten, zetten projecten en acties op, formuleren adviezen
naar het beleid toe, enz. Als we geen rekening houden met de groepen die enkel feesten en
kermissen organiseren of geen nood hebben aan - en dus geen interesse vertonen in - de
oprichting van een overkoepelende vereniging, dan komen we aan een totaal van 56
bewonersgroepen. Om goed te kunnen functioneren hebben die bewonersgroepen nood aan
financiële, logistieke en inhoudelijke ondersteuning. In sommige Oost-Vlaamse gemeenten
worden die bewonersgroepen erkend, gefinancierd en ondersteund via de gemeentelijke
cultuurraad, in andere gemeenten wordt er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen
de bewonersgroep en het lokaal bestuur waarin duidelijke afspraken naar ondersteuning
omschreven staan. Er zijn echter nog heel wat bewonersgroepen die weinig of geen beroep
kunnen doen op enige vorm van ondersteuning en erkenning. Die situatie maakt het voor hen
heel moeilijk om hun doelstellingen op een efficiënte manier te realiseren.
Erkenning en ondersteuning van bestaande bewonersgroepen is één zaak, maar het is uiteraard
ook belangrijk dat er op lokaal vlak een stimulerend klimaat wordt ontwikkeld waarbinnen
inwoners aangezet worden om zich te groeperen en mee te werken aan de leefbaarheid van hun
eigen dorp of buurt.

Buurt- of wijkniveau

Dorpsniveau

Meetjesland, Leie en
Schelde

4

Meetjesland, Leie en
Schelde

6

Vlaamse Ardennen

4

Vlaamse Ardennen

8

Waas en Dender

25

Waas en Dender

9

TOTAAL

33

TOTAAL

23

Inventaris van geïnteresseerde bewonersgroepen op het Oost-Vlaamse platteland
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Onze voorstellen
Lokale besturen erkennen de bewonersgroepen die in hun gemeente actief zijn
formeel als gesprekspartner bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het
lokaal beleid.
Lokale besturen voorzien minimaal in een basisondersteuning van lokale
bewonersgroepen op financieel, logistiek en inhoudelijk vlak. Dit kan bijvoorbeeld in
de vorm van een samenwerkingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide
partijen, een instrument dat gehanteerd wordt om de bewonersgroepen op een
transparante manier te subsidiëren, een handleiding voor een goede werking van
een bewonersgroep, enz. worden opgenomen.
Lokale besturen creëren een klimaat dat inwoners stimuleert om zich te groeperen
en zich gezamenlijk in te zetten voor de leefbaarheid van hun buurt of dorp. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenteraadsbesluit waarin een ondersteunend
kader wordt gecreëerd.

4

2. Bewoners(groepen) en hun recht op informatie, inspraak en participatie
Situatieschets
Wil een lokaal bestuur een draagvlak (en dus daad- en bestuurskracht) creëren voor gemeentelijk
beleid, dan is communicatie met het brede maatschappelijke middenveld en de bewoners
essentieel. Een goede communicatie veronderstelt dat inwoners – en in het bijzonder lokale
bewonersgroepen – over correcte, volledige en tijdige informatie kunnen beschikken. Enkel dan
kunnen ze constructief meewerken aan de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het
lokaal beleid én ontstaan er geen onrealistische verwachtingen m.b.t. de bevoegdheden van de
lokale besturen. In heel wat plattelandsgemeenten verloopt de communicatie niet altijd even
vlot: bewonersgroepen worden bij een dossier betrokken wanneer zo goed als alles
onherroepelijk is vastgelegd, krijgen maar een deel van de informatie, enz.
Verder hebben inwoners en lokale bewonersgroepen nood aan goed uitgewerkte mogelijkheden
voor inspraak in en participatie aan het lokaal beleid. Zo is een regelmatig overleg met het
college van burgemeester en schepenen geen overbodige luxe. Het is tevens belangrijk dat
inwoners – zeker jongeren, ouderen en maatschappelijk kwetsbaren – voldoende kansen krijgen
om zich binnen de dorpsgrenzen te ontplooien. Het is heel belangrijk dat hiervoor de nodige
infrastructuur voorhanden is zoals bijvoorbeeld een multifunctioneel ontmoetingscentrum of een
dorpshuis. Zowel het bestaande verenigingsleven, als individuele dorpsbewoners moeten
voldoende kansen krijgen om deel te nemen aan culturele, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten.
Onze voorstellen
Lokale besturen zorgen ervoor dat inwoners en lokale bewonersgroepen tijdig,
correct, volledig en op een toegankelijke manier geïnformeerd worden over de
dossiers die hen aanbelangen.
Lokale besturen creëren de nodige ruimte voor een goede en regelmatige
communicatie met de lokale bewonersgroepen (bvb. het aanstellen van een
contactambtenaar, een minimaal aantal overlegmomenten tussen lokaal bestuur en
bewonersgroep, …).
Lokale besturen werken een degelijk communicatieplan uit waarin de mogelijke
vormen van inspraak en participatie worden beschreven.
Lokale besturen zorgen voor voldoende ondersteuning en infrastructuur opdat zowel
het verenigingsleven als de individuele bewoners (vooral de meer kwetsbaren) in de
dorpen zich verder kunnen ontplooien.
Lokale besturen en bewonersgroepen werken samen in een sfeer van wederzijds
respect en vertrouwen.
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3. Erkenning en ondersteuning van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
Situatieschets
Sinds 2011 wordt vanuit Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw gewerkt aan de oprichting
van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. Dit jaar wil Samenlevingsopbouw met de
groepen nog komen tot het uitzetten van een juridische en financiële structuur voor de
Vereniging, het op de sporen zetten van bestuursorganen en de opmaak van een meerjarenplan
voor de Vereniging. Zoals reeds aangegeven in de inleiding liggen de ambities van de Vereniging
en het daarmee gepaard gaande takenpakket evenwel hoog en overstijgen die de mogelijkheden
die leden van lokale bewonersgroepen vanuit hun vrijwillige inzet hebben. De verdere goede
werking en ontwikkeling van de Vereniging is daarom afhankelijk van de inzet van een
professionele kracht die Samenlevingsopbouw vanuit haar decretale opdracht niet kan blijven
leveren. Wil de Vereniging dus verdere ontplooiingskansen krijgen, dan is niet alleen een
erkenning van de Vereniging maar ook een financiële ondersteuning ervan noodzakelijk.
Onze voorstellen
De Provincie Oost-Vlaanderen en de verschillende lokale overheden erkennen de
Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen formeel als gesprekspartner en betrekken
haar bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt – als cofinancier - voor een financiële
ondersteuning van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen die toelaat dat ze
haar doelstellingen op een professionele manier kan verwezenlijken; de Provincie
ijvert ook mee voor cofinanciering door hogere en lagere overheden.
De Provincie Oost-Vlaanderen zet – in perioden waarin het moeilijker zou zijn om
financiële steun te verlenen - haar ambtenaren in om op regelmatige basis
vormingen en (thema)bijeenkomsten te organiseren voor de bewonersgroepen die
actief zijn op het Oost-Vlaamse platteland.
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4.

Aandacht voor verkeer en mobiliteit op het platteland
Situatieschets
Kleine plattelandsgemeenten worden geconfronteerd met een aantal specifieke verkeers- en
mobiliteitsproblemen. De steeds toenemende verkeersdrukte, het gebruik van sluiproutes, een
gebrekkig onderhoud van de wegen en een algemeen gebrek aan veilige fiets- en voetpaden
zorgen ervoor dat de verkeersleefbaarheid en –veiligheid van de dorpskommen in het gedrang
komen. Inwoners maken zich vooral zorgen over de verkeersveiligheid in de omgeving van
scholen. Een bevraging van de Gezinsbond bij 9.832 gezinnen leert ons trouwens dat
verkeersveiligheid en mobiliteit voor hen belangrijke thema’s zijn en dat deze thema’s laag
scoren op vlak van tevredenheid. Daarnaast hebben minder mobielen het vaak moeilijk om via
alternatieve vervoermiddelen op een bestemming buiten de dorpskom te geraken.
Wanneer het gaat over problemen m.b.t. verkeer en mobiliteit worden al vaak snelle – soms
ondoordachte - maatregelen gesuggereerd. Het is echter een noodzaak om een langetermijnvisie
te ontwikkelen waarbij niet enkel het eigen dorp, maar de hele gemeente, de regio of zelfs de
provincie als referentiekader wordt gehanteerd. Verkeersproblemen hoeven ook niet steeds
opgelost te worden via verkeersmaatregelen, maar kunnen vaak in verband worden gebracht
met de ruimtelijke inrichting van het dorp. Oplossingen zijn vaak te vinden in een
herstructurering of herwaardering van het dorp. Door een grondige heraanleg een pleinsfeer
creëren in een dorp is vaak beter dan een herprofilering van de weg door het dorp met
wegversmallingen en fietspaden.

Simulatie-foto van de herinrichting van Ursel-dorp (uit het Dorpsontwikkelingsplan Ursel van de gemeente Knesselare)

Op dit moment worden bewoners en lokale bewonersgroepen zelden geconsulteerd wanneer
het gaat over verkeer en mobiliteit. Bewoners zijn echter bevoorrechte getuigen die hun kennis
en ervaring van hun eigen leefomgeving kunnen inzetten bij de opmaak van bijvoorbeeld een
mobiliteitsplan of de herinrichtingsplannen van straten of pleinen.
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Onze voorstellen
Op lokaal en bovenlokaal niveau worden maatregelen getroffen die de
verkeersveiligheid en –leefbaarheid in dorpen verhogen:
- er worden maatregelen genomen die ervoor zorgen dat zwaar
(vracht)verkeer zoveel als mogelijk uit de dorpen wordt geweerd;
- er wordt geïnvesteerd in de aanleg van veilige voet- en fietspaden;
- er wordt ondersteuning geboden bij de uitbouw van een trage
wegennetwerk over de gemeentegrenzen heen;
- er wordt in elk dorp een veilige schoolomgeving gecreëerd;
- er worden acties ondernomen die inwoners aanzetten tot het thuis
laten van de auto.
Verkeers- en mobiliteitsmaatregelen worden steeds genomen op maat van het dorp,
in samenspraak met de lokale bewonersgroepen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat
over overdreven snelheid kunnen er verschillende oplossingen worden
gesuggereerd, afhankelijk van wat best is voor het dorp (verkeersdrempels, een ring
rond het dorp, dorpsherstructurering, andere indeling in snelheidszones, …).
Op lokaal en bovenlokaal niveau worden maatregelen getroffen die zorgen voor een
verhoogde bereikbaarheid via alternatieve vervoersmiddelen, in het bijzonder voor
de minder mobiele inwoners:
- er wordt gewerkt aan een betere toegankelijkheid en betaalbaarheid
van vervoerssystemen zoals regulier openbaar vervoer en belbussen
of vervoersdiensten voor minder mobielen;
- vanuit de Provincie worden innovatieve projecten rond mobiliteit op
het platteland gepromoot en ondersteund.
Op lokaal en bovenlokaal niveau bekijkt men de verkeersproblematiek in een breder
kader, dus niet louter vanuit de verkeersveiligheidsvraag, maar vanuit de
leefbaarheid van een dorp of buurt. De link met dorpsherstructurering, herwaardering en ruimtelijke ordening is nooit ver weg.
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5. Versterking van dienstverlening en voorzieningen op het platteland
Situatieschets
In de periode dat gemeenten op het platteland fuseerden, werd een centralisatiebeweging op
gang gebracht die nu nog steeds verdergaat. Het gevolg daarvan is dat verschillende
gemeentelijke diensten centraal in de hoofdgemeente terechtkwamen. De hoofdgemeente werd
en is nog steeds het bestuurlijke centrum. Hierdoor moeten inwoners van deelgemeenten zich
noodgedwongen verplaatsen om beroep te doen op deze diensten.
Niet enkel op vlak van gemeentelijke dienstverlening, maar ook op andere vlakken worden kleine
plattelandsgemeenten de voorbije jaren geconfronteerd met een sterk functie- en
identiteitsverlies: winkels, diverse diensten en scholen trekken weg en maar al te dikwijls worden
intrinsieke waarden van dorpen niet gevaloriseerd en uitgespeeld.
Het functieverlies van dorpen en de teloorgang van dienstverlening en voorzieningen hebben
vooral een impact op de meest kwetsbare inwoners van die plattelandsgemeenten. Zij
beschikken vaak niet over de mogelijkheden en de middelen om zich naar de hoofd/centrumgemeente te verplaatsen en hebben geen of een te beperkt netwerk om dit op te
vangen.
Onze voorstellen
Op lokaal vlak wordt werk gemaakt van een minimale basisdienstverlening van
gemeente en OCMW in de kleine landelijke kernen (systeem van zitdagen, mobiele
dienstverlening, …).
Lokale besturen werken een kader uit dat de nodige financiële ondersteuning
voorziet om dorpshuizen of dorpsrestaurants op te richten in de veraf gelegen
deelgemeenten.
Dorpshuizen
zijn
multifunctionele,
laagdrempelige
basisvoorzieningen waar informatie, dienstverlening, ontmoeting, ontspanning en
vorming een plaats kunnen krijgen. Het verdwijnen van de dienstverlening in de
dorpen zou geheel of gedeeltelijk opgevangen kunnen worden door in een dorpshuis
ruimte te voorzien voor de werking van een bibliotheek, een kinderopvang, een
buurtwinkel, enz. Een dorpsrestaurant – een beproefd concept in de provincie
Limburg – is een laagdrempelige basisvoorziening die mensen samenbrengt,
onderlinge hulp stimuleert, de dorpsgemeenschap versterkt, mensen activeert,
senioren toelaat om in hun eigen omgeving te wonen, sociale tewerkstelling en
zinvol vrijwilligerswerk creëert. Tevens is een dorpsrestaurant ook een springplank
voor nieuwe dorpsvoorzieningen.
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Dorpshuis Watervliet - ruimte voor ontmoeting, informatie, dienstverlening, enz.

Speelpark Watervliet – project in het kader van “Dorp met toekomst”

Lokale besturen voorzien in de nodige ondersteuning en infrastructuur opdat het
verenigingsleven in de dorpen zich verder kan ontplooien (we denken hier ook
specifiek aan de aanwezigheid en beschikbaarheid van goed uitgeruste
vergaderlokalen).
Op lokaal en bovenlokaal niveau worden initiatieven uitgewerkt die ervoor zorgen
dat de meest kwetsbaren op het platteland de verder afgelegen voorzieningen
kunnen bereiken (bvb. een vervoersdienst voor minder mobielen) of dat een netwerk
van professionelen en vrijwilligers wordt opgezet dat die dienstverlening kan
garanderen.
Lokale besturen hebben aandacht voor de potenties van dorpen en gaan er niet
vanzelfsprekend van uit dat alle functies in de hoofdgemeente geconcentreerd
worden. Soms zijn andere dorpen beter geschikt als toeristisch, cultureel, sport- of
zorgcentrum van de gemeente. Dit werkt voor de dorpen identiteitsversterkend.
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6. Goed en betaalbaar wonen in de dorpen
Situatieschets
De komende decennia zal ook het platteland worden geconfronteerd met een toenemende
vergrijzing en groei van de bevolking/gezinnen.
Specifiek voor het platteland is de grote groep oudere eigenaars waarvan een groot deel woont
in woningen van slechte kwaliteit. Daarenboven zetten die eigenaars niet snel de stap naar
dienstverlening (bvb. advies over en aanvragen van premies). De huurmarkt op het platteland is
iets kleiner dan in de steden, maar de situatie is daarom niet minder precair. Onderzoek toont
aan dat op het platteland veel meer woningonderzoeken worden aangevraagd en dat die in veel
meer gevallen resulteren in een groter aantal strafpunten. De kwaliteit van de woningen op het
platteland is absoluut een aandachtspunt.

Kleine plattelandsgemeenten beschikken doorgaans over veel minder personeel en middelen om
een goede dienstverlening op vlak van wonen uit te bouwen en allerlei premies uit te reiken. Het
is dan ook een noodzaak om op vlak van wonen (en energie) intergemeentelijk samen te werken.
Maatregelen rond wonen en energie die op Vlaams niveau worden uitgewerkt zijn heel vaak
sterk gericht op een stedelijke en regionaal-stedelijke context en houden weinig rekening met
de specificiteit van het platteland. Een voorbeeld daarvan is het sociaal objectief: kleine
plattelandsdorpen beschikken vaak over te weinig gronden om hun sociaal woningaanbod uit te
breiden. Er is ook de vraag of het wel aangewezen is om sociale huurders te huisvesten in vaak
veraf gelegen en slecht uitgeruste kleine plattelandsdorpen (vaak zijn ze al minder mobiel e.d.).
Deze gegevens stellen plattelandsgemeenten dan ook voor grote uitdagingen: enerzijds moeten
ze voorzien in een voldoende, kwalitatief, aangepast en betaalbaar woningaanbod voor
verschillende doelgroepen (senioren, jonge gezinnen met kinderen, alleenstaanden, …) en
anderzijds worden ze verondersteld het landelijke karakter van de plattelandsgemeenten te
bewaren en omzichtig om te gaan met de bouw van beeld verstorende appartementsgebouwen.
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Onze voorstellen
Lokale besturen voorzien minimaal in een basisdienstverlening m.b.t. wonen en
energie, ook in de deelgemeenten. Het uitwerken van die dienstverlening kan
uiteraard op regionaal/intergemeentelijk niveau gebeuren. We verwijzen hierbij naar
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwijzer Meetjesland waar via een
systeem van zitdagen in de verschillende gemeenten dienstverlening rond wonen en
energie wordt gerealiseerd.
Lokale besturen zetten actief in op het bereiken van de meest kwetsbaren op het
platteland, vooral huurders maar ook oudere eigenaars-bewoners.
Gelet op het beperkte netwerk en de vervoersafhankelijkheid van kwetsbare
groepen, nemen lokale besturen – in afstemming met de provinciale overheid –
weloverwogen beslissingen met betrekking tot de inplanting van sociale
woningbouw in dorpen
Lokale besturen stimuleren het hergebruiken/renoveren van leegstaande gebouwen
in de dorpen (bvb. scholen, pastorijen, hoeves, …).
Bij de verdere ontwikkeling van hun dorpen nemen lokale besturen doordachte
beslissingen met betrekking tot (bestaande of geplande) beeldbepalende gebouwen;
de opmaak van een beeldkwaliteitsplan kan een optie zijn.
Bij de opmaak en uitvoering van een lokaal woonbeleidsplan worden lokale
bewonersgroepen actief betrokken.
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7. Meer aandacht voor open ruimte, landelijk karakter, beeldkwaliteit en identiteit van de
plattelandsdorpen
Situatieschets
Het platteland - ook in Oost-Vlaanderen - is de voorbije jaren ingrijpend veranderd. De
traditionele land- en tuinbouw is op zoek gegaan naar verbredende activiteiten en
schaalvergroting. Daarnaast zijn er op het platteland heel wat andere economische
activiteiten ontstaan die voor een nieuwe dynamiek hebben gezorgd. Denken we maar aan
toerisme en recreatie, industrie, allerlei vormen van dienstverlening, enz. Die nieuwe
dynamiek heeft heel veel mogelijkheden met zich meegebracht, maar stelt de
plattelandsgemeenten uiteraard ook voor een aantal uitdagingen. Het is een voortdurende
zoektocht om een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de verschillende functies die het
platteland vervult (landbouw- en economische activiteiten, recreatiemogelijkheden, kansen
voor landelijk wonen, een gezellig dorpsleven met een sterk sociaal-cultureel aanbod, …) en
anderzijds de open ruimte en het landelijk karakter van het platteland. Extra waakzaamheid
wat betreft de troeven van het platteland zoals de natuur, de stilte en de rust en ook de
beeldkwaliteit is de boodschap!

Onze voorstellen
Lokale en bovenlokale besturen betrekken lokale bewonersgroepen en de OostVlaamse Vereniging Dorpsbelangen bij de ruimtelijke ontwikkeling van de
dorpen.
Lokale besturen houden bij de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor hun
gemeente rekening met de aanwezige eigenschappen en de aansluiting op de
omgeving. Op die manier wordt gestreefd naar behoud en versterking van
identiteit.
Lokale en bovenlokale besturen stimuleren het hergebruik van oude, bestaande
gebouwen. Renovatie daarvan heeft een belangrijke impact op de beeldkwaliteit
op het platteland.
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KORT MAAR KRACHTIG: ONS 7-PUNTEN PROGRAMMA
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vraagt:
1. Erkenning en ondersteuning van lokale bewonersgroepen op het Oost-Vlaamse
platteland.
2. Correcte, volledige, toegankelijke en tijdige informatie voor bewoners(groepen).
3. Erkenning en ondersteuning van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen.
4. Meer aandacht voor de specifieke problemen m.b.t. verkeer en mobiliteit op het
platteland.
5. Versterking van dienstverlening en voorzieningen op het platteland.
6. Goed en betaalbaar wonen in de dorpen.
7. Meer aandacht voor open ruimte, landelijk karakter, beeldkwaliteit en identiteit
van de plattelandsdorpen.

www.dorpsbelangen.be
september 2012
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