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Vormingsbijeenkomsten over het  
toekomstperspectief van de dorpsbibliotheek 
en de parochiekerk. 

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw Nieuwsbrief 2013/1  September  

NIEUWSBRIEF  

Donderdag 26 september en maandag 7 oktober vinden de nieuwe vormingsbij-

eenkomsten plaats. Voor elke bijeenkomst komt een spreker toelichting geven 

over het thema van de avond en is er tijd voor een bespreking. Bewonersgroe-

pen krijgen ook de kans om in gesprek te gaan met direct betrokkenen bij dit 

thema.  

Gemeentebesturen, bibliothecarissen, leesgroepen, het bisdom, de kerkfabrie-

ken, parochieverantwoordelijken en organisaties worden ook uitgenodigd.  

Inschrijven kan gratis via info@dorpsbelangen.be 

Meer info en het programma vindt u op www.dorpsbelangen.be. 

 



Een Oost-Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen? 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is een 

nieuwe vzw die Oost-Vlaamse bewonersgroepen 

die actief zijn op het platteland met elkaar in contact 

brengt en ondersteunt.  

De O-V Dorpsbelangen wil dorpsraden, bewoners-

platforms en andere groepen die zich inzetten voor 

de leefbaarheid in eigen dorp, zowel inhoudelijk als 

in hun contacten met gemeentebestuur en andere 

instanties versterken. De vzw doet dit door hen via 

website, nieuwsbrief en facebook informatie door te 

spelen die voor hen belangrijk is, maar ook door 

bewonersgroepen samen te brengen. Op die bij-

eenkomsten kunnen groepen leren van elkaar, 

maar ook van sprekers die samen met hen actuele 

thema’s, problemen of uitdagingen uitdiepen.  

De O-V Dorpsbelangen ondersteunt die groepen 

ook wanneer ze voor kwesties die in meerdere dor-

pen spelen (zoals het verdwijnen van de biblio-

theek, de herbestemming van pastorij of kerk, de 

verkeersdruk...) samen een oplossing willen zoeken 

of wanneer ze aanbevelingen willen doen voor het 

provinciale of Vlaamse plattelandsbeleid.  

De vzw Oost-Vlaamse Dorpsbelangen kan - in  

opdracht van gemeentebesturen - ook de oprichting 

en/of werking van dorpsraden, bewonersplatforms 

of bewonersgroepen ondersteunen. 

De vzw is in 2013 opgericht als zelfstandige organi-

satie, maar bouwt voort op de werking en de erva-

ringen van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

met bewonersgroepen op het platteland. In meer 

dan 20 dorpen van de provincie begeleidde Samen-

levingsopbouw Oost-Vlaanderen het doorlopen van 

de DORP inZICHT - bevraging en de oprichting van     

bewonersplatforms en dorpsraden. Vanuit die bege-

leidingen ontstond de idee om bewonersgroepen 

bijeen te brengen om zo te leren van elkaar en sa-

men de belangen van dorp en dorpsbewoners te 

behartigen. Vanuit die dynamiek ontstond in 2013 

de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen waar-

van  nu al 17 bewonersgroepen lid zijn. Is uw groep 

de volgende? 

Geslaagde eerste  
bijeenkomst  
Zaterdag 15 juni 2013 vond de eerste vormingsbijeenkomst plaats 

in De Helix in Grimminge. Deze bijeenkomst kadert binnen een 

reeks van vormingsbijeenkomsten waarop de vzw O-V Dorps-

belangen bewonersgroepen wil samenbrengen en informeren over 

interessante thema’s die hen aanbelangen. Geraardsbergen heeft 

de vzw alvast zeer goed onthaald. 

Boeiende sprekers 

Deze eerste editie heeft een groot deel van haar succes te danken 

aan de boeiende sprekers. De burgemeester van Geraardsbergen 

Guido De Padt kon ronduit vertellen over de goede relatie met de 

bewonersgroepen in zijn stad. Herman Capiau vertelde over het 

ontstaan van de dorpsraad en de uitwerking van het Houtekloppad 

en liet ons allen genieten van een stukje natuur. Katty Van de Voor-

de, communicatie- en informatieambtenaar bij Stad Eeklo en ver-

trouwd met de werking van het bewonersplatform Oosteeklo, ver-

duidelijkte voor de bewonersgroepen de nieuwe manier van be-

leidsplanning en beleidsopvolging binnen steden en gemeenten. 

Startschot gegeven 

Met deze bijeenkomst is het startschot gegeven. Een officieel    

lanceringsmoment vindt echter in november plaats. Het verslag van 

deze eerste vormingsbijeenkomst vindt u alvast terug op 

www.dorpsbelangen.be. 

“We zijn goed van start gegaan. Het was een  

geslaagde eerste editie! De weergoden waren 

ons goedgezind en de sprekers hebben het    

publiek echt weten te boeien.” 

- Luc David  Voorzitter Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 



De kennisdatabank op www.dorpsbelangen.be 

De online kennisdatabank 
Vanaf nu kunt u op de website van de O-V Dorpsbelangen de online kennisdata-

bank raadplegen. Hier vindt u informatie over bepaalde thema’s of over het verho-

gen van de deskundigheid van de bewonersgroep en nog zoveel meer…         

De vereniging wil hiermee lokale bewonersgroepen informeren over dorpsthema’s 

en actualiteiten.  

Wat vindt u in de online databank? 
Verschillende documenten zoals verslagen van bijeenkomsten zijn te down-

loaden. 

 

Bij ‘Themadossiers’ kan u per thema informatie terugvinden over bijvoorbeeld de 

herbestemming van gebouwen, verkeer en mobiliteit….  

 

Bent u op zoek naar inspiratie? Heeft u een vaag idee maar weet u niet onmiddel-

lijk hoe u dit idee kan omzetten in een actie? Dan moet u zeker eens een kijkje 

nemen bij ‘In de praktijk’. Hier vindt u websites met goede praktijkvoorbeelden. 

 

U kunt ook verschillende ‘methodieken’ zoeken waarmee u met uw bewoners-

groep aan de slag kan. Bent u op zoek naar financiële middelen om dat goede, 

originele en creatieve idee van uw bewonersgroep te kunnen uitvoeren?           

Ook worden alle linken en persartikels verzameld in onze databank. 

 

De kennisdatabank wordt steeds geüpdatet met nieuwe belangrijke informatie! 

Suggesties? Contacteer ons via info@dorpsbelangen.be 



Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over de Oost-Vlaamse       

Vereniging Dorpsbelangen 

vzw contact met ons op.   

 

Oost-Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen 

Moeie 16A 

9900 Eeklo 

Contactpersoon: 
Ellen Van Basselaere 
 
T: 09 376 71 05 

E: ellen.van.basselaere 

@dorpsbelangen.be 

 

Bezoek onze website op 

www.dorpsbelangen.be 

Check ons op facebook! 

Het plattelandsfonds 
 

9 Oost-Vlaamse gemeenten kunnen beroep 

doen op financiële middelen. 

Het plattelandsfonds is er gekomen omdat vandaag heel wat plattelandsgemeenten 

kampen met een aantal problemen omwille van hun typische plattelandskenmerken, 

met name hun uitgestrektheid, lage bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid open 

ruimte.  

Er werd ondertussen acht miljoen euro uitgetrokken voor dit fonds! Dit betekent dat in 

2013 alle 50 doelgemeenten uit het plattelandsfonds beroep kunnen doen op de  

financiering indien zij (een) project(en) indienen! Daaronder zijn er 9 Oost-Vlaamse  

gemeenten: Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede, Moerbeke, Knesselare, Zomergem, 

Wortegem-Petegem, Horebeke en Maarkedal. 

De brochure over het Vlaams plattelandsfonds, uitgebracht door VLM (Vlaamse 

Landmaatschappij), is te vinden op www.dorpsbelangen.be. 

Meer info op www.dorpsbelangen.be 

De Oost-Vlaamse Vereniging 
Dorpsbelangen vzw 
 

Beleidsplan 2013 –2014 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is als vzw een pionier in              

Vlaanderen. Via een beleidsplan willen wij informatie over onszelf verzamelen en 

delen. Het is belangrijk voor onszelf en de buitenwereld dat dit plan de doelstellin-

gen en acties bundelt die in 2013 en 2014 moeten worden uitgevoerd. 

In dit plan vindt u algemene informatie terug over de visie en missie van de vzw 

maar ook over de voorgeschiedenis en de huidige situatie. De doelstellingen en 

een aantal concrete acties worden in de plan beschreven. Tot slot wordt een plan-

ning die als richtlijn wordt gehanteerd, u niet onthouden.  

Het beleidsplan vindt u binnenkort in de online kennisdatabank op onze website. 

We hopen met dit document voldoende informatie te verstrekken aan de bewo-

nersgroepen, besturen maar ook externe organisaties die partner zijn of in de toe-

komst de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen als volwaardige gesprekspart-

ner zullen    beschouwen. 


