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NIEUWSBRIEF  

O-V Dorpsbelangen vertegenwoordigt de plattelandsbewoner! 

De vzw behartigt de belangen van de plattelandsbewoner op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. Naar aanleiding van het 

memorandum van De Lijn, waarin topman Roger Kesteloot de mobiliteit op het platteland wil herbekijken, uitte de Oost-

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw haar bezorgdheid. Mobiliteit op het platteland moet gegarandeerd blijven. Hoe dat 

wordt georganiseerd, kan besproken worden. Zolang de belanghebbenden hierbij ook hun stem kunnen laten horen! 

Om ervoor te zorgen dat de Oost-Vlaamse plattelandsbewoner bij de beslissingen van De Lijn wordt betrokken, zitten wij aan 

tafel met de openbare vervoersmaatschappij. Wij vinden dat de plattelandsbewoner zich vrij moet kunnen verplaatsen zowel 

binnen als buiten de grenzen van zijn gemeente. Alternatieve vervoersmiddelen zijn mogelijk maar moeten dan ook grondig 

herbekeken worden en eventueel worden uitgebreid. De knelpunten van deze alternatieven moeten aangepakt worden en 

nieuwe formules moeten worden onderzocht. Wij vragen daarbij dat De Lijn bij aanpassingen in gemeenten, niet alleen de 

gemeentebesturen betrekt maar ook de bewoners zelf met een goede bevraging bij de plattelandsbewoners kan De Lijn   

achterhalen waar de knelpunten zitten en waar verbeteringen moeten worden aangebracht.  

Om sterk aan tafel te zitten met De Lijn richt de Oost-Vlaamse Vereniging Dorps-

belangen vzw een werkgroep op bestaande uit mensen uit Oost-Vlaams landelijk 

gebied. Maak jij vaak gebruik van het openbaar vervoer op het platteland of ken 

je iemand die er vaak gebruik van maakt? Of maak je er juist geen gebruik van 

omdat er teveel knelpunten zijn? Wil je zelf wel eens bij de bewoners en vereni-

gingen gaan bevragen waar juist in jouw dorp de problemen zitten?  

Dan ben jij misschien wel geschikt om aan deze werkgroep deel te nemen. 

Neem daarom vóór augustus contact op met de educatief medewerker van 

de vzw Ellen Van Basselaere via ellen.van.basselaere@dorpsbelangen.be. 

Wij zoeken samen naar een geschikte datum om in augustus of september 

bijeen te komen. 

Meer informatie op www.dorpsbelangen.be! 



GoeBezig! Bewonersplatform Oosteeklo 

Het Bewonersplatform Oosteeklo ontstond uit de bevraging DORP inZICHT in het voorjaar van 2007. De resultaten werden in     

oktober 2007 voorgesteld aan de bevolking en het gemeentebestuur. De voornaamste punten uit die enquête vormden het    

actieplan voor het Bewonersplatform dat in januari 2008 officieel van start ging. Met de medewerking van Steunpunt Opbouw-

werk Meetjesland en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werd een overeenkomst opgesteld met het gemeentebestuur.     

De groep focust zich op drie grote peilers: het sociale, milieu en landschap en de mobiliteit. Zij zijn en blijven een link tussen de  

bevolking en het gemeentebestuur.  

Sociaal 
Het Bewonersplatform organiseert een jaarvergadering en in september 2013 was er een heus verkiezingsdebat. Ze organiseer-

den de zoektocht voor het kiezen van een naam voor het sport- en recreatiedomein, Ter Walle. Zij kaartten de nood aan 

een extra lijnbus voor de scholieren aan. Het Bewonersplatform organiseert al een aantal jaren een stickeractie ‘Oosteeklo, mijn 

thuis’, met telkens een waardebon voor de winnaar. Zij ijverden voor het uitbreiden van het dorpsrestaurant en de oprichting van 

een ouderenadviesraad. Zij formuleerden adviezen voor het behoud van de dienstverlening en de bibliotheek. 

Milieu en landschap 
Dankzij hun inzet werden alle trage wegen in Oosteeklo in kaart gebracht en geïnventariseerd met als resultaat de opening van 

het Tereeckensche voetpad, de trage weg tussen de Vlasgaarstraat en Tereeken, in 2010. Ze verlenen hun medewerking aan de 

paddenoverzet en ondersteunen het project voor het behoud van de geelgors ter hoogte van de expresweg en het    

project voor het beheer van de Begijnenakker. 

Mobiliteit 
Een werkgroep maakte een lijvige verkeersbundel en daardoor werden een aantal risicopunten aangepakt en werden ontbreken-

de verkeersborden of wegmarkeringen geplaatst. Zij deden een bevraging bij de inwoners van de Rijkestraat naar verkeersrem-

mende maatregelen, met als resultaat dat er een verkeerskussen geplaatst werd en er een tweede komt.  

Toekomst 
In de toekomst willen ze zich verder inzetten voor de opwaardering van hun plattelandsdorp, de opening van een volgende trage 

weg, meedenken tijdens de planfase voor de heraanleg van Oosteeklo-Dorp tussen het dorpscentrum en de rotonde, en 

vooral de buffer blijven tussen bevolking en gemeentebestuur of andere externe partners. Ze ijveren voor de uitvoering van het 

mobiliteitsplan en invoering van de zone 30, 50 en 70 borden op het volledige grondgebied van Oosteeklo. Zo kunnen 

heel wat straten verkeersleefbaarder worden, zoals de Bosstraat, de Muikemstraat of de Vlasgaardstraat, waar nog 90 per uur 

mag gereden worden.       

Meer info op www.oosteeklo.com.                                (Bron: ML) 

O-V Dorpsbelangen vzw stelt de win-

naars van de GoeBezig-prijs voor.  

Bewonersplatform Oosteeklo won de GoeBezig-prijs voor  bewoners-

groepen en de stad Geraardsbergen de GoeBezig-prijs voor lokale 

besturen. Proficiat! 

Lees hier wat ze reeds hebben verwezenlijkt hebben en wat hun am-

bities zijn. 



GoeBezig! Stad Geraardsbergen 

Project Dorpsparticipatie ‘5 voor 10’ 
Het project dorpsparticipatie ‘5 voor 10' is een initiatief van het stads- en OCMW-bestuur van Geraardsbergen in samenwerking 

met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. Het project past binnen het Leaderprogramma van de regio Vlaamse Ardennen 

dat Europese, Vlaamse en provinciale middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van vernieuwende plattelandsprojecten. 

Het project heeft bewoners uit de deelgemeenten van Geraardsbergen die tot het Leader gebied behoren, samengebracht om na 

te denken over de leefbaarheid in het eigen dorp. Dit project liep van begin 2009 tot juni 2010. Hieruit zijn de eerste 

dorpsraden in Zarlardinge, Grimminge en Waarbeke ontstaan. Elk met hun eigen werking zijn ze doorheen de jaren vaste      

beleidspartners geworden van het stadsbestuur. Meer info over dit project op 

www.dorpsparticipatie.geraardsbergen.be. 

Participatieambtenaar 
Sinds 2012 is er een participatieambtenaar in dienst genomen om o.a. verder in communicatie te treden met de overige deel-

gemeenten. Geraardsbergen heeft 16 deelgemeenten en de ambitie om in elke deelgemeente een dorpsraad op te starten.    

Ondertussen is er een wijkraad opgericht in Den Achterhoek en zijn er dorpsraden bijgekomen in Ophasselt, Viane, Moerbeke-

Atembeke, Zandbergen, Onkerzele en Overboelare. Op geregelde tijdstippen houdt het stadsbestuur infovergaderingen in deel-

gemeenten zonder een eigen dorpsraad, om hen uit te leggen hoe ze een dorpsraad kunnen oprichten. 11 juni vindt er in   

Smeerebbe-Vloerzegem dergelijke infovergadering plaats en zal de teller op 11 opgerichte dorpsraden springen. De participatie-

ambtenaar begeleidt het volledige proces, vanaf de infovergadering tot de samenstelling van het bestuur. Vanaf dan is 

de participatieambtenaar ook op elke vergadering aanwezig, vergezeld van de burgemeester. De vragen die dan gesteld worden, 

neemt de ambtenaar mee tot bij de betrokken diensten en bezorgt de dorpsraad binnen de 14 dagen een antwoord. Het 

stadsbestuur ondersteunt de dorpsraden verder ook financieel.  

Participatiecafé 
Participatie houdt echter niet op bij het oprichten van wijk- en dorpsraden. Het stadsbestuur heeft vorig jaar een participatiecafé 

opgestart om de inwoners de kans te geven zich uit te spreken over zaken die zeker moesten terecht komen in de meerjaren-

planning.  

Bewonersbevraging 
De inwoners worden ook bevraagd bij de ontwikkeling van elk groot project. Een gloednieuw participatieproject dat nu in de stei-

gers staat is een grote bewonersbevraging op het vlak van hernieuwbare energie in de stad. 

Meer info? www.geraardsbergen.be 

 

 Nieuwe trekkingsrechten uit het Vlaams plattelandsfonds voor gemeenten zijn gekend! Meer    
  info in de kennisdatabank van www.dorpsbelangen.be. 

 
Verder werken aan de toekomst van de parochiekerk in uw dorp? Informeer naar ons vormings- 

   pakket via info@dorpsbelangen.be 

 Infosessie over het Oost-Vlaamse Plattelandsbeleidsplan 2014-2020:  
‘Buitengoed, Goed Buiten.’  
 

 De Dienst Landbouw en Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen nodigt alle geïnteresseerden uit op  

 de lancering van het Oost-Vlaamse Plattelandsbeleidsplan ‘Buitengoed, Goed   Buiten’.  De infosessie 

 vindt plaats op 26 juni 2014 vanaf 16.15 uur in de Provincieraadzaal, Gouvernementstraat 1 in Gent.  

 Inschrijven voor 20 juni via www.oost-vlaanderen.be. 

Wenst u graag uw bewonersgroep voor te stellen in de rubriek GoeBezig? Neem dan contact op 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 

Like onze Facebookpagina of 

check onze website en blijf op 

de hoogte van projectoproe-

pen, subsidies en actuele dos-

siers. 

Projectoproep wil digitale kloof 

dichten. 

Close the Gap wil in het kader van PC Solidarity - haar Belgische activiteitenluik - 

de digitale kloof in België verder helpen dichten door hoogwaardige gebruikte com-

puters ter beschikking te stellen en hierdoor de toegang tot technologie van bepaal-

de doelgroepen te vergemakkelijken. De  klemtoon ligt op het verhogen van de 

kansen tot tewerkstelling voor kansarme groepen. 

Organisaties of  verenigingen die kansarme mensen, autochtoon  of  allochtoon, 

begeleiden om hun  ICT-competenties uit te breiden en zo hun  kansen  op de ar-

beidsmarkt te  vergroten, kunnen hun project indienen voor 15/07/2014 . 

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

Bedankt aan iedereen voor  
een geslaagde feestelijke  
bijeenkomst! 
 

Op 22 maart, na een inhoudelijke bijeenkomst over “de voeling houden met uw 

dorp”, vierde de vzw haar 1-jarig bestaan samen met de bewonersgroepen, organi-

saties, lokale besturen… O-V Dorpsbelangen maakte van de gelegenheid gebruik 

om de rol en ambities van de vzw en haar memorandum voor te stellen waarna de 

"GoeBezig-prijs" voor bewonersgroepen en lokale besturen werd uitgereikt. Tot slot 

bood de vzw een receptie aan voor alle deelnemers. 

Bedankt aan alle sprekers, medewerkers, deelnemers… kortom iedereen die 

aan deze fantastisch geslaagde voormiddag meewerkte! 

Foto Gwendoline Banckaert 

Meer info en sfeerfoto’s op www.dorpsbelangen.be 


