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Goe Bezigprijs West-Vlaamse gemeentebesturen 

 

- Omdat het gemeentebestuur een participatieambtenaar in dienst heeft  

- Omdat het gemeentebestuur via de participatieambtenaar 5 bewonersplatforms op haar 

grondgebied logistiek en inhoudelijk ondersteunt en ook andere gemeentelijke diensten betrekt in 

dat participatietraject 

- Omdat 2 maal per jaar een algemene vergadering van alle groepen wordt georganiseerd in 

aanwezigheid van de burgemeester 

- Omdat het gemeentebestuur initiatieven neemt die de leefbaarheid van dorpen ondersteunt en 

die bijdragen tot een kwalitatieve woon- en leefomgeving 

- Omdat het gemeentebestuur bestaande buurtfeesten ondersteunt en nieuwe buurtfeesten in het 

leven heeft geroepen  

 

Heeft de jury besloten om de Goe Bezigprijs 2015 voor West-Vlaamse gemeentebesturen toe te 

kennen aan …. Gemeentebestuur Middelkerke 

 

 

Goe Bezigprijs Oost-Vlaamse gemeentebesturen 

 

- Omdat het gemeentebestuur gedurende enkele jaren – via de methodiek DORP inZICHT - een 

participatietraject via een externe partner heeft ondersteund in de verschillende dorpen en 

buurten van de gemeente 

- Omdat ze in die dorpen de oprichting van bewonersplatforms heeft ondersteund, er een 

samenwerkingsovereenkomst mee heeft afgesloten en hun werking financieel en via een 

contactambtenaar inhoudelijk ondersteunt 

- Omdat die contactambtenaar de interne communicatie met andere gemeentelijke diensten 

verzorgt, punten van de bewonersplatforms op zittingen van het College agendeert en haar 

interne organisatie bijstelt op de werking van bewonersplatforms 

- Omdat het gemeentebesturen in haar beleid rekening houdt met adviezen van de 

bewonersplatforms 

- Omdat het gemeentebestuur in haar kandidatuur zelf wijst op valkuilen en gevaren, en dus 

voortdurend oog heeft voor verandering en verbetering 

 

Heeft de jury besloten om de Goe Bezigprijs 2015 voor Oost-Vlaamse gemeentebesturen toe te 

kennen aan …. Gemeentebestuur Merelbeke 

 

  



Goe Bezigprijs West-Vlaamse bewonersgroepen 

 

Dit bewonersplatform wil een brug zijn tussen de dorpsbewoners en diverse overheden. 

Daarom communiceert het met een eigen tijdschrift, een website en een facebookpagina naar alle 

inwoners van het dorp en houdt het een jaarlijkse dorpsvergadering waarop feedback wordt gegeven 

van wat is gedaan, worden 2 dorpsthema’s voorgesteld en is er een dialoog met het schepencollege. 

Voor het gemeentebestuur is het bewonersplatform ook het eerste aanspreekpunt van het dorp en 

daarom organiseert het platform ook informatie- en adviesvergaderingen over diverse onderwerpen. 

Ze gaan voor het opzetten van leefbaarheidsinitiatieven op zoek naar extra financiële middelen en in 

de initiatieven die ze nemen, zowel naar ingrepen op het openbaar domein als naar sociale cohesie en 

identiteit van het dorp, tonen de leden van het bewonersplatform creativiteit en engagement. 

 

Daarom heeft de jury besloten om de Goe Bezigprijs 2015 voor West-Vlaamse bewonersgroepen toe 

te kennen aan …. Bewonersplatform De Blankaartklok Woumen (Diksmuide) 

 

 

Goe Bezigprijs Oost-Vlaamse bewonersgroepen 

 

Dit bewonersplatform is een erkende partner van het gemeentebestuur en wordt in haar werking 

ondersteund door de administratie. 

De kerngroep organiseert 6 keer per jaar een open bewonersvergadering en behandelt daar thema’s 

als ruimtelijke ordening, mobiliteit, verenigingsleven, dienstverlening, onderwijs of open ruimte. Op 

die vergaderingen worden de - voor de besproken materie relevante - instanties uitgenodigd. 

Daarnaast heeft de groep een eigen driemaandelijkse dorpskrant. 

Het bewonersplatform vervult een belangrijke signaalfunctie naar het gemeentebestuur en op basis 

van adviezen heeft het bestuur al diverse plannen bijgestuurd. Enkele opvallende realisaties waaraan 

het bewonersplatform aan de basis lag zijn de oprichting van een ontmoetingscentrum en de 

herinrichting van de OCWM-site. 

Omdat de acties van dit bewonersplatform duidelijke effecten hebben op gemeentelijk beleid, omdat 

het er in slaagt om de groeiende verzuring om te buigen, omdat het aantoont ook zwaardere dossiers 

aan te pakken en omdat het – op basis van een eigen memorandum - met het gemeentebestuur een 

uniek charter heeft afgesloten  

Heeft de jury besloten om de Goe Bezigprijs 2015 voor Oost-Vlaamse bewonersgroepen toe te kennen 

aan …. Overlegplatform Zwijnaarde 


