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De tijd dat het Oost-Vlaamse platteland 

bestond uit een netwerk van dorpskernen 

waarbinnen het volledige leven van de 

bewoner zich afspeelde, ligt al even achter 

ons. Toch blijft dit nostalgische beeld 

Dorpskrachtwedstrijd 

Dien in, jullie puike project waarmee jullie meer 

veerkracht en samenhang in jullie dorp 

realiseren. Deadline van de 2e editie van de 

Dorpskracht-wedstrijd is 30 juni.   

Info: hier of via de site van de VLM .  
  

 

  

  

   Oproep !!! 

Wil je in gesprek gaan met een van onze 

beleidsmedewerkers rond (het gebruik 

van) ons memorandum, laat het ons weten 
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steeds opduiken wanneer er gesproken 

wordt over plattelands- of dorpenbeleid. In 

de huidige situatie, waarbij het zelfs 

moeilijk is om de grens tussen de stad en 

het platteland aan te duiden, is er nood 

aan een nieuw beleid gericht op de 

leefkwaliteit in de variatie aan dorpen die 

onze provincie biedt. 

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen 

ontwikkelen we daarom een integraal 

beleid dat de basis vormt voor het dorp als 

aangename leefomgeving. Aan de hand 

van een aantal nieuwe 

beleidsinstrumenten moet het mogelijk zijn 

om de specifieke uitdagingen per dorp te 

bepalen en ermee aan de slag te gaan. 

Maar ook op bovenlokaal vlak wil de 

provincie als streekmotor de uitdaging 

aangaan om samen te werken aan een 

duurzame oplossing voor de meest 

prangende streekgebonden uitdagingen in 

onze dorpen. Belangrijk hierbij is dat 

complexe vraagstukken waarover weinig 

gegevens bestaan, zoals over sociale 

cohesie in onze dorpen, niet uit de weg 

worden gegaan. 

 We zijn blij met het engagement van De 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 

vzw en inzonderheid met het engagement 

van Luc Joos die we al vele jaren kennen 

niet alleen als een bevoorrechte getuige 

maar als een geëngageerd actor met 

bijzondere aandacht voor betrokkenheid 

en participatie. 

 Als het dorp weer zijn rol wil gaan spelen, 

dan is het ook belangrijk dat er tot actie 

wordt overgegaan. Vanuit de provincie 

Oost-Vlaanderen nodigen wij u alvast uit 

om samen met andere ‘stakeholders’ te 

werken rond de leefkwaliteit in onze 

dorpen. Voor een leefbaar en beleefbaar 

platteland. (S. Vercamer, Eerste 

gedeputeerde Prov. Oost - Vlaanderen)  

 

 

 

(info@dorpsbelangen.be). 

Je kan het hier alvast lezen!  

 

  

 

Vanuit de vzw werkten we ook actief mee 

aan het Meetjeslands Memorandum 

Lokaal Cultuurbeleid, je vindt het hier!  

  

 

  

  

GDPR 

 

Zoals jullie wellicht  weten veranderen er 

een aantal zaken op 25 mei 2018 rond de 

privacywetgeving. 

Bij deze laten we jullie graag weten dat 

ook wij binnen de vzw daar mee bezig 

zijn.  

Binnenkort verschijnt zoals het hoort onze 

privacyverklaring op onze site.  

Ontvangt u in de toekomst liever geen 

mailing / nieuwsbrieven meer, dan brengt 

u ons hiervan best asap op de hoogte. 

Een mailtje is voldoende.  
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U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van een Bewonersplatform of Dorpsraad op het platteland, of omdat u 

met plattelandswerking en leefbare dorpen betrokken bent.  

 

Our mailing address is:  

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 

Moeie 16A 

Eeklo 9900  

Belgium 
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