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De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 
vzw viert haar 1-jarig bestaan. 
 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw viert haar 1-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst op zater-

dag 22 maart in De Kollebloem (Leenstraat 18) in Destelbergen. 

Voor de bewonersgroepen staat vanaf 9u30 een inhoudelijke bijeenkomst op het programma: "Voeling houden met het dorp". 

Belangrijke uitdagingen voor uw bewonersgroep worden hier besproken. Ann Daenekindt uit de Dorpsraad Achterbroek komt 

hierover een toelichting geven met inspirerende voorbeelden. 

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw Nieuwsbrief 2014/1  Maart 

NIEUWSBRIEF  

Vanaf 11u30 viert de vzw haar 1-jarig bestaan samen met de bewonersgroepen, 

organisaties, lokale besturen… O-V Dorpsbelangen maakt ook van de gelegen-

heid gebruik om de rol en ambities van de vzw en haar memorandum voor te stel-

len waarna de "GoeBezig-prijs" voor bewonersgroepen en lokale besturen wordt      

uitgereikt. Tot slot biedt de vzw een receptie aan voor alle deelnemers. 

Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht. Dit kan tot en met 14 maart via     

info@dorpsbelangen.be met vermelding van naam, bewonersgroep / lokaal     

bestuur en aantal personen.  

Alle leden van uw bewonersgroep of lokaal bestuur kunnen deelnemen, maar ook 

organisaties, ambtenaren... zijn welkom. 

Meer informatie op www.dorpsbelangen.be 

mailto:info@dorpsbelangen.be


De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 
reikt voor de eerste keer de GoeBezig-prijs uit. 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikt zaterdag 22 maart 2014 de “GoeBezig-prijs” uit voor bewoners-

groepen en gemeentebesturen. Dit in De Kollebloem in Destelbergen, tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid 

van haar 1-jarig bestaan. 

Met de “GoeBezig-prijs” voor bewonersgroepen, wil de vzw de groepen in de bloemetjes zetten voor hun inzet om de participatie 

en inspraak van de plattelandsbewoner te garanderen. Maar ook voor het engagement om de leefbaarheid in hun dorp of omge-

ving te verhogen. 

Met de uitreiking van de “GoeBezig-prijs” voor lokale besturen, wenst de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw de on-

dersteuning van bewonersgroepen uit landelijk gebied bij het lokaal bestuur te stimuleren. De prijs is een waardering voor bestu-

ren die de meerwaarde inzien van een beleid waarvan inspraak en participatie deel uitmaken. 

Deelnemen kan tot 7 maart via het wedstrijdformulier dat te vinden is op www.dorpsbelangen.be of via info@dorpsbelangen.be. 

De jury bestaat uit Nadine Vervaet van de Vlaamse Landmaatschappij, Inge De Caluwé van de Provinciale Landbouwkamer en 

Luc Joos van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. Zij kiezen na 7 maart 

wie de prijs op 22 maart in ontvangst mag nemen. 

Meer info? info@dorpsbelangen.be 

Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte! 

“Het zal voor de jury niet gemakkelijk zijn om een 

winnaar te kiezen! Alle bewonersgroepen zijn 

echt goed bezig!” 

- Luc David  Voorzitter Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 

mailto:info@dorpsbelangen.be


O-V Dorpsbelangen aan tafel met De Lijn 
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reageerde op het memorandum van De Lijn en werd meteen gevraagd om 

mee aan tafel te zitten na de verkiezingen van 25 mei 2014. 

Basismobiliteit moet gegarandeerd blijven 

Topman van De Lijn, Roger Kesteloot, wil het aanbod in landelijke gebieden herbekijken. De vervoersmaatschappij wil juist daar 

besparen zodat meer kan geïnvesteerd worden in de steden. De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw begrijpt dat zo 

efficiënt en duurzaam mogelijk moet worden omgegaan met middelen maar maakt zich zorgen over de mobiliteit op het platte-

land. Basismobiliteit moet gegarandeerd blijven ook in landelijke gebieden. De manier waarop dit wordt georganiseerd is be-

spreekbaar. O-V Dorpsbelangen wil daarbij dat plattelandsbewoners, zowel ouderen, gezinnen als jongeren, betrokken worden in 

dit debat. Het artikel dat de vzw schreef, verscheen in de pers maar ook De Lijn zelf werd gecontacteerd. 

De Lijn 

O-V Dorpsbelangen mag nu, als koepel, mee rond de tafel zitten om na te 

denken over mogelijke oplossingen. Om de belangen van de plattelands-

bewoners zo goed mogelijk te behartigen, organiseert de vzw in de zeer 

nabije toekomst eerst een bijeenkomst met haar leden. Op die manier kan 

zij als koepel de Oost-Vlaamse bewonersgroepen uit landelijk gebeid het 

best vertegenwoordigen. 

Het Vlaams plattelandsfonds 

In de nieuwsbrief van september was te lezen dat verschillende gemeenten beroep konden doen op het platte-

landsfonds. De resultaten van de indieningsperiode voor het plattelandsfonds 2013 zijn gekend. Er werden in to-

taal 118 projecten ingediend door de 50 plattelandsgemeenten, 102 werden goedgekeurd. Daarbij zijn alle beschik-

bare trekkingsrechten voor 2013 geactiveerd.  

Voor iedere plattelandsdoelstelling werden projecten ingediend. De meerderheid van de goedgekeurde projecten, 

36%, draagt bij tot de doelstelling ‘een functioneel wegennet op het platteland verder onderhouden, herstellen of 

heraanleggen’. 18% draagt bij tot de doelstelling ‘de leefbaarheid van de dorpen stimuleren’ en 17% tot de doel-

stelling ‘toerisme en recreatie op het platteland kansen geven’.  

In OOST-VLAANDEREN heeft 8 van de 9 gemeenten van het plattelandsfonds gebruik gemaakt in functie van het 

wegennet en 1 voor herleving van een schooltje. Wij hopen dat de Oost-Vlaamse gemeenten dit jaar nog meer aan-

dacht besteden aan de leefbaarheid van hun dorp en daarbij nagaan welke verwachtingen de bewoners hebben. 

Op vraag van bewonersgroepen of gemeentebesturen kan de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen hierbij on-

dersteuning bieden. 

Van mei tot en met juli 2014 kunnen de gemeenten projecten indienen.                                                  

Meer info? Bekijk de kennisdatabank op www.dorpsbelangen.be. 



Goed bezig Bewonersgroep! 
In iedere nieuwsbrief stellen we graag een bewonersgroep aan u voor. We gingen 

van start met het bewonersplatform Bottelare uit Merelbeke. Het bewonersplatform 

waar de voorzitter van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw ook voor-

zitter is.  

We zetten even de rubriek ‘on hold’ om ruimte te maken voor de GoeBezig-prijs! In 

de volgende nieuwsbrief wordt de winnaar van de GoeBezig-prijs hier aan u voor-

gesteld.  

 

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! 

Een memorandum voor de ver-
kiezingen van 25 mei. 
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw is volop bezig met de opmaak 

van een memorandum voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 

25 mei.  

Hebt u voorstellen voor de nieuwe overheden? Welke verwachtingen hebt u als 

bewonersgroep van onze federale, regionale en Europese politici? Reageer via 

info@dorpsbelangen.be!  

Blijf op de hoogte op Facebook en www.dorpsbelangen.be! 

Delhaize Group Fonds steunt 
projecten die  sociale cohesie 

bevorderen. 
Contact met de buren zoeken, met hen praten, hen leren kennen, zich nuttig       

kunnen maken en op hen kunnen rekenen. Dit zijn stuk voor stuk interacties die de 

sociale band weven en een gezellige levensruimte voor alle inwoners creëren. De 

sociale cohesie verbeteren, betekent ook de levenskwaliteit verbeteren. 

Het Fonds Delhaize Group wil initiatieven steunen die de sociale cohesie in de   

lokale gemeenschappen bevorderen. Zo wil het Fonds bijdragen tot het welzijn en 

het samenleven van buurt- en dorpsbewoners. Dit jaar zal het Fonds 130.000 € ter 

beschikking stellen van projecten. 

Daarom lanceert het Fonds een oproep voor projecten die gericht zijn op het     

stimuleren van relaties tussen mensen van verschillende generaties, gevarieerde 

culturen en diverse sociaaleconomische milieus, het bevorderen van de integratie 

van mensen, het promoten van de gelijkheid tussen man en vrouw, het bevorderen 

van de alfabetisering, het strijden tegen uitsluiting enz. Dossiers moeten ingediend 

worden voor 21 mei 2014! Meer informatie op de website van de Koning Boude-

wijnstichting. 

Wenst u graag uw bewonersgroep hier voor te stellen? Neem dan contact op        

via info@dorpsbelangen.be. 

Meer info op www.dorpsbelangen.be of www.kbs-frb.be 


