
Feestelijke bijeenkomst van de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen op 
zaterdag 24 oktober in De Kollebloem te Destelbergen - Een kort verslag  
 
De Kollebloem was er klaar voor en werd die morgen omringd met zon en herfstkleuren. Het 
publiek stroomde toe en werd ontvangen met koffie en koffiekoekjes. Om 9u30 heette voor-
zitter Luc David alle aanwezigen (een 40-tal bestuursleden van plattelandsbewonersgroe-
pen) welkom, waarna het woord gegeven werd aan Luc De Witte van Bewonersplatform 
Oosteeklo dat vorig jaar de GoeBezig-prijs ontving. Hij stelde als voorzitter de werking van de 
voorbije jaren voor. Hierna werd de West-Vlaamse werking van Bewonersplatform Steen-
kerke (Veurne) aan de hand van tekst en foto’s van Johanna Thys - die jammer genoeg door 
ziekte het bed moest houden - toegelicht. 
 
Daar de vzw nu ook volop duurzaamheid wil stimuleren (sinds enige tijd is de Oost-Vlaamse 
Vereniging Dorpsbelangen steunpunt van het Netwerk Duurzame Dorpen) werd toen het 
woord gegeven aan onze gast Ad Phernambucq van Ovezande, Zeeland. Hij is contactper-
soon voor het dorp Ovezande en was in het recente verleden projectleider van de projecten 
Duurzaam Diekendamme (www.diekendamme.nl) en Duurzame Dorpen in Zeeland. 
 
Presentator en moderator William Minnaert gooide hierna letterlijk een balletje op en 
opende zo speels het plenumgesprek dat zich rond 8 vragen concentreerde. Het publiek 
koos daar enkele items uit en heel wat plattelandservaringen en komende plannen werden 
uitgewisseld. 
 
Tijdens de korte pauze kwamen onze andere gasten, de vertegenwoordigers van gemeente- 
en provinciebesturen binnen, en kwam ook Oost-Vlaams Plattelandsdichter Johan de Boose 
onze rangen vervoegen. En we hoefden niet op haar te wachten: Minister Joke Schauvliege 
kwam eveneens aan, ondanks de korte nacht wegens het afsluiten van ‘het klimaatakkoord’.  
 
 

 
 
 
Johan de Boose wist op verfrissende wijze het 2e luik van de ochtend te openen met een be-
klijvend plattelandsgedicht. Rik Samyn (Diensthoofd Gebiedsgerichte Werking West-Vl.) en 

http://www.diekendamme.nl/


Didier Huygens (Diensthoofd Landbouw en Platteland Oost-Vl.) schetsten hierna hoe de 
beide provincies het participatieverhaal op het platteland mee uitschreven en blijven uit-
schrijven en ondersteun(d)en. Minister Schauvliege gaf hierop haar visie op participatie van 
bewonersgroepen binnen het Vlaamse plattelandsbeleid weer en beantwoordde een resem 
vragen van bewonersgroepen. 
 
En dan was er het grote moment waarop het ineens muisstil werd: de uitreiking van de 4 
GoeBezig-prijzen! Hierbij nog even zeggen dat we - over de 4 categorieën heen - 22 kandida-
turen binnenkregen en dat de jury het niet makkelijk had om hieruit de winnaars te kiezen. 
Paul Van der Sluys, Diensthoofd Afdeling Platteland en Mestbeleid van de Vlaamse Land-
maatschappij, las de jurycommentaren voor (zie bijlage) en Minister Schauvliege overhan-
digde de prijzen aan: 

 Winnaar West-Vlaamse Gemeentebesturen: Middelkerke 

 Winnaar Oost-Vlaamse Gemeentebesturen: Merelbeke 

 Winnaar West-Vlaamse Bewonersgroepen: Bewonersplatform De Blankaartklok 
Woumen 

 Winnaar Oost-Vlaamse Bewonersgroepen: Overlegplatform Zwijnaarde 
Nieuw dit jaar was een bijkomende prijs voor de winnende bewonersgroepen van hun res-
pectievelijke provincie. Voor West-Vlaanderen betrof het een mooie doos streekproducten. 
Oost-Vlaanderen zorgde onder de vorm van een speciaal voor de gelegenheid door Johan de 
Boose geschreven plattelandsgedicht voor een ‘spiritueel geschenk’. Het gedicht werd op af-
fiches en postkaarten aan de winnende bewonersgroep overhandigd, maar alle aanwezigen 
konden het (via een affiche of enkele postkaarten) ook mee naar huis nemen. 
 
Tot slot was er vlak voor de uitnodiging tot de receptie nóg een belangrijk moment. Door de 
uitrol naar West-Vlaanderen is de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen dringend aan 
een naamsverandering toe. Voorzitter Luc David maakte dan ook bekend dat de vzw voort-
aan met trots de naam Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen zal dragen. Minister Schauvliege 
onthulde hierna de nieuwe roll up banner. Hoogdringend tijd werd het dan om de cavafles-
sen te ontkurken en te toasten op de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. Moge de vzw ver-
der een boeiende en bloeiende werking tegemoet gaan en blijvend inspirerend en onder-
steunend zijn naar plattelandsbelangen toe! 
 
 

 


