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Verslag 
 

1. Kennismaking  
 

� Habroeckwijkcomité  
 
Wijk/dorp De Habroeckwijk ligt in Kemzeke, deelgemeente van Stekene. 
Gestart in 1980 
Aantal leden 10 
Werking Het wijkcomité werkt rond ontmoeting, verkeer en mobiliteit, aangename woonomgeving, 

milieu en natuur, dorpsidentiteit en vooral voor en door mensen. 
  

� Wijkraad Sint-Anna  
 
Wijk/dorp Sint-Anna is een gehucht dat gelegen is op het grondgebied van twee gemeenten, nl. Hamme 

en Waasmunster.  
Gestart in 2005 
Aantal leden 8 
Werking De wijkraad organiseert vier maal per jaar een vergadering waarop alle inwoners, de lokale 

besturen en de pers worden uitgenodigd. De wijkraad wil vooral een brug vormen tussen de 
bewoners en de lokale besturen. Alle onderwerpen die op een bepaald moment belangrijk zijn 
voor de inwoners van de wijk worden aangekaart: ontmoeting, verkeer en mobiliteit, 
dienstverlening en voorzieningen, aangename woonomgeving, milieu en natuur, 
dorpsidentiteit, veiligheid en nog heel wat andere thema’s.  

Website www.hammesintanna.be 
 

� Buurtcomité Kleine Kouter  
 

Wijk/dorp De wijk Kleine Kouter bevindt zich in Lede. De wijk werd in de jaren ’70 gebouwd door de 
toenmalige bouwmaatschappij ‘Veilig Wonen’. De wijk wordt opgesplitst in twee delen: de 
vogelwijk en de bomenwijk die niet rechtstreeks met elkaar in verbinding staan (behalve voor 
voetgangers en fietsers). In de wijk staan ongeveer 325 woningen. De wijk wordt als het ware 
afgesloten van het centrum van de gemeente door de spoorweg. 

Gestart in 2007 
Aantal leden 3  
Werking De wijkwerking werd opgestart onder impuls van het gemeentebestuur. Het wijkcomité 



maakte een lijst op van alle problemen die zich in de wijk stelden en bezorgden dat aan het 
gemeentebestuur. Tot op vandaag is daar echter weinig gevolg aan gegeven met als gevolg 
dat de leden van het comité afhaakten. Momenteel draait de werking op een heel laag pitje.  

 
� Dorpsraad Sinaai  
 

Wijk/dorp Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas 
Gestart in 1976 (ten tijde van de fusie, onder impuls van het toenmalige opbouwwerk in het Waasland) 
Werking In de beginjaren was de dorpsraad vooral een soort cultuurraad, maar in de loop der jaren is 

de werking sterk uitgebreid. Vanuit de dorpsraad zijn heel wat verenigingen ontstaan en de 
dorpsraad zelf organiseert ook heel wat activiteiten (bvb. volkssportfeesten, Kunst uit 
Sinaai,…). De dorpsraad vormde zich een vijftal jaar geleden om van feitelijke vereniging tot 
vzw. De dorpsraad komt maandelijks samen in het recent gerenoveerde dorpshuis, behalve in 
juli. Eénmaal per jaar wordt een ‘bad street actie’ georganiseerd: dorpsraadleden en 
vrijwilligers gaan op stap in het dorp om alle knelpunten in de straten op te lijsten. 
De dorpsraad wil een brug vormen tussen de dorpsbewoners en het stadsbestuur.  
Ze werken aan een memorandum in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012; in 
dit memorandum willen ze hun verwachtingen voor de komende legislatuur uitschrijven en 
deze voorleggen aan de partijen die deelnemen aan de verkiezingen. 

Contact met lokaal 
bestuur 

De voorbije 10 à 20 jaar is er een goede samenwerking ontstaan met het stadsbestuur. De 
dorpsraad wordt niet gesubsidieerd door het stadsbestuur, dit is een bewuste keuze van de 
dorpsraad. De dorpsraad kan financiële middelen genereren door de organisatie van allerlei 
activiteiten. 

Website www.sinaaileeft.be 
 
 

� Dorpsraad Belsele  
 

Wijk/dorp Belsele, deelgemeente van Sint-Niklaas 
Gestart in 2003 (geïnspireerd door de dorpsraad van Sinaai) 
Werking De dorpsraad wil een brug vormen tussen de dorpsbewoners en het stadsbestuur. Tijdens de 

opstartvergadering werd onder de aanwezigen gepeild naar mogelijke agendapunten voor de 
dorpsraad. Al vlug kwamen twee thema’s bovendrijven: de heraanleg van het dorp en de 
verkeersproblematiek. Rond deze twee thema’s werden werkgroepen opgericht.  
Momenteel is de problematiek van de sluiting van de spooroverwegen heel actueel.  

Contact met lokaal 
bestuur 

De samenwerking met het stadsbestuur loopt niet altijd even vlot. Het stadsbestuur houdt 
weinig of geen rekening met voorstellen die vanuit de dorpsraad worden geformuleerd.  



Website www.belsele.be/dorpsraad 
 

 
� Feestcomité Hijfte  
 

Wijk/dorp De wijk Hijfte telt ca. 400 inwoners en ligt ten noordwesten van het centrum van Lochristi.  
Aantal leden 14 
Werking Het feestcomité is vooral actief rond het samenbrengen van de wijkbewoners. De jaarlijkse 

Reynaertfeesten vormen de belangrijkste activiteit en leveren financiële middelen op om een 
aantal andere activiteiten te organiseren zoals een Sint-Niklaasfeest, een 
nieuwjaarsreceptie,… Andere thema’s die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk 
worden niet behandeld.  

Contact met lokaal 
bestuur 

Het feestcomité heeft regelmatig contact met het gemeentebestuur, maar enkel in functie van 
het organiseren van de activiteiten.  

Website www.feestcomitehijfte.be 
 

 
2. Korte voorstelling van het project  (zie powerpointpresentatie) 
 
3. Gesprek  over de vragen “wat zijn de verwachtingen van een vereniging kleine kernen?” en “wat is de meerwaarde van zo’n vereniging 

voor lokale bewonersgroepen?”  
 
Vanuit Samenlevingsopbouw werden vijf mogelijke rollen  van een Oost-Vlaamse vereniging kleine kernen opgelijst. Aan de aanwezigen 
werd gevraagd om aan te geven welke rol(len) zij belangrijk vinden. 

 
 

 Rol 1: Vereniging kleine kernen als organisator van themabijeenkomsten  voor bewoners en bestuurders 
 
 Dit werd genoteerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Verkeer 
� Veiligheid 
� Themabijeenkomsten 



 
Nabespreking: 
 
De bewonersgroepen wisselden hierover van gedachten en kwamen tot de conclusie dat het tijdens dergelijke 
bijeenkomsten vooral zou moeten gaan over de manier waarop een welbepaald probleem (bvb. verkeersproblematiek) 
aangepakt kan worden in samenspraak met een lokaal bestuur of andere relevante partners. Zo zou men het bijvoorbeeld 
kunnen hebben over voor- en nadelen van het plaatsen van verkeersdrempels en andere verkeersremmers, goede en foute 
voorbeelden daarvan; algemener, wat kan er gedaan worden om de snelheid te milderen en de veiligheid en de 
verkeersleefbaarheid te verhogen. 
Een andere thema zou kunnen zijn de verantwoordelijkheid van comités/dorpsraden/.., verzekeringen, .. 

   
 

Rol 2: Vereniging kleine kernen als informatiebron  voor lokale bewonersgroepen 
 
Dit werd genoteerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabespreking: 
 
De bewonersgroepen willen geïnformeerd worden over: 
 

• Welke oplossingen voor welke problemen worden geboden in verschillende dorpen/wijken. Cfr. 
expertisebank 

• De manier waarop je als bewonersgroep in gesprek kan gaan met de verschillende overheden.  
• Wetgeving van vzw’s, feitelijke verenigingen,… 
• Wat je kan doen om de continuïteit van een bewonersgroep te garanderen. Heel wat bewonersgroepen 

hebben te kampen met bestuursleden die steeds minder tijd hebben, met veroudering van het bestuur,… 
Er is nood aan informatie, inspiratie en nieuwe ideeën om dit probleem aan te pakken. In een aantal van 

� Wat denken andere wijkraden of wat doen zij met bvb. een “zone 50 km/u”? 
� Vereniging kleine kernen inspireert en informeert over meer samenwerking 

tussen lokale verenigingen 
� Expertisebank 
� Kruispuntbank 



de aanwezige bewonersgroepen proberen ze daar al een mouw aan te passen, bvb. de wijkraad Sint-
Anna nodigt telkens het hele dorp uit voor de wijkvergaderingen waardoor er vaak nieuwe mensen, soms 
ook ‘blijvers’, komen opdagen.  

 
Aanvullend werd gesproken over de manier waarop die informatie ter beschikking gesteld kan worden. Enkele ideeën: 
 

• Ontwikkelen van een databank met informatie over bewonersgroepen en ‘best practices’. 
Bewonersgroepen die op een bepaald moment met een bepaald probleem zitten, kunnen in dergelijke 
databank op zoek gaan naar oplossingen die andere wijken/dorpen hebben gevonden. Dit zou heel wat 
inspiratie en moed kunnen opleveren! Aanvullend hierbij werd gesuggereerd om ook voorbeelden uit 
Nederland in de databank op te nemen.  

• Organiseren van uitwisselingsmomenten. De DORP inZICHT ontmoetingsdagen hebben bewezen dat het 
uitwisselen van ervaringen tussen verschillende groepen een belangrijke bron van informatie en inspiratie 
kan zijn. 

 
In Nederland is men vanuit de verenigingen kleine kernen bezig met het ontwikkelen van een kennisplatform voor 
bewonersgroepen. Meer info op www.kennisplatformbewoners.nl. 

 
 

Rol 3: Vereniging kleine kernen als belangenbehartiger  van kleine, landelijke kernen 
 
Bespreking: 
 
Een vereniging kleine kernen zou wel eens gemakkelijker een voet tussen de deur kunnen krijgen bij de lokale besturen en 
er op die manier voor zorgen dat er meer aandacht komt voor kleine plattelandskernen. De vereniging kleine kernen kan als 
het ware optreden als bewaker van de kwaliteit van participatieprocessen die op lokaal niveau plaatsvinden. En om nog een 
stap verder te gaan zou een vereniging kleine kernen afspraken kunnen maken met de verschillende overheden over hoe 
inspraak/participatie in praktijk wordt gebracht. Zo werd ook aangekaart dat het een goede zaak zou zijn dat websites van 
steden en gemeenten wat meer eenvormigheid en dus transparantie zouden vertonen en een grotere kwaliteit (een taak 
voor de VVSG?). Ook de doorstroming van informatie zou heel wat beter/eenvoudiger kunnen. 
 
 
 
 
 
 



Rol 4 : Vereniging kleine kernen als inspiratiebron  voor lokale bewonersgroepen (bvb. lanceren van vernieuwende 
projecten,…) 
 
Dit werd genoteerd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabespreking: 
 
Ook hier kwam de ontwikkeling van een kennis- of expertisedatabank ter sprake. Heel belangrijk is dat zo’n kennisdatabank 
– die bijvoorbeeld via een website ter beschikking wordt gesteld – goed wordt onderhouden, actueel blijft.  
Verder zou een vereniging kleine kernen lokale bewonersgroepen kunnen motiveren om meer samen te werken, want 
samen sta je sterker, ook op lokaal niveau!  
 
 
Rol 5: Vereniging kleine kernen als ondersteuner  van lokale/regionale projecten, processen en bewonersgroepen 
 
Dit werd genoteerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Het wijkcomité zit vast, er is geen zichtbare activiteit meer: Wat nu? Hoe 
heropstarten? 

� Opvolging gemeentebestuur: dorpsbewoners moeten bvb. via een gezamenlijke 
activiteitenkalender of een dorpskrant het reilen en zeilen in de gemeente kunnen 
volgen. 



Nabespreking: 
 
De bewonersgroepen gaven aan dat een vereniging kleine kernen een ondersteunende rol zou kunnen spelen inzake het 
bewaken van het kwaliteitsniveau van de informatie die uitgaat van een lokaal bestuur. Bewoners hebben recht op 
duidelijke informatie en kunnen best wat ondersteuning gebruiken om dat recht actief te gaan uitoefenen. Cfr. openbaarheid 
van bestuur 
 
 
Andere? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusie  
 
 
 Uit de vergadering blijkt dat een provinciale vereniging kleine kernen op verschillende vlakken een meerwaarde kan betekenen voor lokale 
 bewonersgroepen en de leefbaarheid van kleine, landelijke kernen in het algemeen.   
 
 In de regio Meetjesland, Leie en Schelde werd eenzelfde startbijeenkomst georganiseerd en op donderdag 5 mei zijn de 
 bewonersgroepen uit de Vlaamse Ardennen aan de beurt. Nadien zal alle materiaal samengevoegd worden en zal een stuurgroep, 
 bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende bewonersgroepen, daar verder mee aan de slag gaan.  
 

We voorzien nieuwe regionale bijeenkomsten (of al meteen een provinciale bijeenkomst) na de grote vakantie en een provinciale 
bijeenkomst met persaandacht in het najaar (officieel lanceren van de Oost-Vlaamse Vereniging Kleine Kernen?). 

� Gemeentebesturen aanmanen om bewonersgroepen/dorpsraden op te richten en te 
helpen 


