
NIEUWSBRIEF 

 Beste lezer 

Voila, zie hier de 1e nieuwsbrief van, jawel, de VLAAMSE 

Vereniging Dorpsbelangen. We zijn recent het Oost-

Vlaamse maatpak ontgroeid door naar West-Vlaanderen 

uit te breiden en dragen voortaan met gepaste trots onze 

nieuwe naam. Ook brachten we onlangs bewonersgroe-

pen en gemeentelijke delegaties uit zowel Oost– als West-

Vlaanderen samen op een feestelijke bijeenkomst in De 

Kollebloem te Destelbergen. Daar reikte Vlaams Minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege 

niet minder dan 4 GoeBezig-prijzen uit. Ad Phernambucq 

uit Zeeland plaatste de plattelandsfocus op duurzaamheid 

en Oost-Vlaams Plattelandsdichter Johan de Boose zorgde 

voor de poëtische noot. Lees er alles over op onze website. 

Waar Vlaamse bewoners uit landelijk gebied elkaar ontmoeten  NOVEMBER 2015 

 

 

 

... 

en weer, en weer, ik word 

geboren in het dorp 

van de tijd. Wat vroeger 

was, is thans. 

Wat komen gaat, vindt nu al 

plaats. 

Mijn bloed stroomt van 

eeuw naar eeuw, 

van huis naar huis. Ik woon in 

een dorp, 

 

het dorp is de tijd, en niemand 

gaat dood. 

 

... 
 

 

 

Fragment uit het gedicht dat 

Johan de Boose, Plattelands-

dichter Oost-Vlaanderen, spe-

ciaal schreef voor de Oost-

Vlaamse bewonersgroep die 

de GoeBezig-prijs kreeg. 

 

 

Zie ook  

www.plattelandsdichter.be 
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De Oost-Vlaamse 

Vereniging Dorps-

belangen is niet 

meer…  

Leve de Vlaamse 

Vereniging Dorps-

belangen! 

 

 
We sloopten de grens tussen 

Oost- en West-Vlaanderen en 

hopen vanaf nu op een succes-

volle provinciale kruisbestuiving. 

Voortaan richt onze vzw zich 

dus op bewonersgroepen maar 

ook op gemeentebesturen in 

deze beide provincies. 

 

Minister Schauvliege gelooft in 

participatie en samenwerking 

tussen bewonersgroepen en 

gemeenten. Ze hecht ook zeer 

aan vrijwilligerswerk en het ver-

sterken van het sociaal weefsel 

als middel tegen verstarring en 

verzuring van de samenleving. 

 

Word als bewonersgroep 

lid van onze vzw. U betaalt 

geen ledenbijdrage, maar 

bouwt mee onze koepel-

werking én een degelijk 

en gedragen Vlaams plat-

telandsbeleid uit! 

Legt uw groep al de link leefbaarheid – duurzaamheid? 

 

Duurzaamheid is in steden al lang een ‘werkwoord’. Stilaan 

werken gelukkig ook dorpen aan een duurzame leefomge-

ving. De link leefbaarheid-duurzaamheid zorgt zelfs voor heel 

positieve dynamieken en brengt heel wat mensen samen 

rond soms heel diverse thema’s.  

In Nederland zijn ze ons op dat vlak een beetje voor. Creatie-

ve burgerinitiatieven als het inrichten van een ontdekkings-

tuin of een duurzame hangtuin, het oprichten van een zon-

necollectief, het planten van een dorpsboomgaard enz. 

worden daar volop uitgeprobeerd. Idem met andere vormen 

van wonen of vervoer, tot een wijkauto of buurtbus toe! Soms 

moeten natuurlijk hindernissen worden overwonnen, maar al 

doende wordt op heel wat plekken een interessant parcours 

uitgestippeld. Ook organiseert men er wel eens een ‘dorps-

bezoek’ rond bepaalde problematieken. 

Ad Phernambucq kwam ons op 24 oktober inspireren rond 

duurzaamheid. Op onze website is nu een ideeënboek te 

vinden rond de leefbaarheid van dorpen. Dit boek, een uit-

gave van het Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds, is 

vooral ontstaan vanuit het denkwerk van 3 dorpenteams in 

Zeeland. 50 uitgewerkte ideeën zijn er onder 12 thema’s ge-

rangschikt. Ga er snel eens in grasduinen! 

Bij het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen is het bevor-

deren en versterken van de lokale economie een centraal 

thema. Het Netwerk nodigt dan ook bedrijven, instellingen en 

overheden uit om dorpen toe te laten om via producten, 

diensten, deskundigheid of betrokkenheid de dorpsplannen 

beter te realiseren. Zo ontstaat een duurzaamheidsversnel-

ling. En wel in 2 richtingen, want zo stimuleren ook dorpen 

bedrijven om richting duurzaamheid te gaan! 

Ook in Duitsland staan dorpen niet stil. Feldheim, ten zuiden 

van Berlijn, heeft al een poosje het landelijke energienetwerk 

verlaten en is dus niet langer afhankelijk van grote energie-

maatschappijen. Met volle 100 procent (!) lokale, duurza-

me energiebronnen voorziet het dorp nu in de lokale vraag 

naar stroom en warmte. Geen geld meer voor Arabische 

sjeiks of Poetin, zegt men daar, ons geld blijft nu hier. 

In België wordt uiteraard ook nagedacht over duurzame 

energieproductie in dorpen. Zo werkt o.a. Natuurpunt mee 

aan infomomenten hieromtrent. De komende jaren moeten 

we massaal investeren in biomassa, windenergie en zonne-

energie, maar vooral ook in energiebesparing. Want het 

meest duurzaam ben je natuurlijk nog altijd met een gering 

energieverbruik... 

Meld ons hoe uw groep bezig is rond duurzaam-

heid en inspireer zo andere bewonersplatformen! 

http://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2015/10/Vijftig-ideeën-voor-Duurzame-Dorpen.pdf
http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/


 

 

 

 

 

De 4 GoeBezig-prijzen 2015 werden uitgereikt... 

Winnaar West-Vlaamse Bewonersgroepen:  

Bewonersplatform De Blankaartklok Woumen 

Winnaar West-Vlaamse Gemeentebesturen:  

Middelkerke 

Winnaar Oost-Vlaamse Gemeentebesturen:  

Merelbeke 

Winnaar Oost-Vlaamse Bewonersgroepen: 

Overlegplatform Zwijnaarde 

Een 3-koppige jury, bestaande uit Paul Van der Sluys (Vlaamse Landmaatschappij), Karel Lhermitte 

(Plattelandsacademie) en Luc Joos (OVDB), boog zich over maar liefst 22 inzendingen. U kunt het 

juryverslag makkelijk nalezen. NIEUW dit jaar was een bijkomende en in diverse betekenissen 

smaakvolle prijs van de provincies voor de beide winnende bewonersgroepen. 

http://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2015/10/Rapport-van-de-jury-van-de-GoeBezig-Prijs-2015.pdf


Inspiratie: gezocht?? 
 

Op 15 december wordt bekendge-

maakt welke projecten geselec-

teerd werden voor ‘Buurten op den 

buiten’. De Koning Boudewijnstich-

ting en de Vlaamse Landmaat-

schappij stellen beide 100.000 € ter 

beschikking van deze campagne. 

Wie weet brengen deze geselec-

teerden van 2014 jullie ook al op 

goede ideeën... 

 

 Nokere (Kruishoutem): het Voed-

selbos. Zorgvragers uit diverse 

doelgroepen brengen biolo-

gische en/of lokaal geprodu-

ceerde groenten en fruit bij de 

mensen aan huis met een elektri-

sche bakfiets. 

 Vorselaar: Natuurpunt Nete en 

Aa kern Vorselaar. Het opknap-

pen en inrichten van een oude 

koeienstal als ontmoetingscen-

trum in het gehucht Lovenhoek. 

 Vorselaar: het buurtplein avon-

tuurlijk en natuurlijk inrichten als 

snoezelplein voor jong en oud. 

 Positief Alternatief Lichtervelde: 

een dorpsevenement organise-

ren met een stratentornooi 

waarbij straten het tegen elkaar 

opnemen in een spel. 

 

—————————————————-- 

De sociale moestuin De Lochting in 

Ronse werkt met maatschappelijk 

kwetsbare buurtbewoners en ziet 

tuinieren als motor voor een partici-

patief en emancipatorisch proces. 

Fintro selecteerde  en beloonde dit 

initiatief - naast 12 andere projecten 

in het hele land - n.a.v. hun oproep 

naar buurtverbeterende projecten. 

Zie fintroverbetertjebuurt.be 

 

 
Fijn om weten 
 

PlattelandsParlementen 

Het PlattelandsParlement in Nederland - naar 

Zweeds concept uit 1989 - is een tweejaarlijk-

se happening waarop actieve burgers en 

ondernemers op het platteland hun stem la-

ten horen aan landelijke beleidsmakers en 

politici. Via actuele en thematische uitwisse-

lingen wordt er nagedacht over de ontwikke-

ling van een leefbaar, vitaal en duurzaam 

platteland. In november 2013 werd voor het 

eerst een PlattelandsParlement op Europees 

niveau georganiseerd: een dialoog tussen de 

nationale rurale netwerken en Europese be-

stuurders. Lees meer hierover op plattelands-

parlement.nl 

 

—————————————————————— 

 

Meer dan ooit speelt het gemeenschapshuis 

een centrale rol als bindmiddel in dorp of 

wijk. Bezoek daarom eens www.spirato.nl  

 

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 

legde een databank aan rond herbestem-

ming van kerkgebouwen. Zie crkc.be/

praktijkvoorbeelden 

 

Ecolife toont als maatschappelijke milieuor-

ganisatie de voordelen van ecologisch leven 

door het bieden van tools en coaching aan 

diverse doelgroepen. Ook zuinig rijden hoort 

daarbij. Zie ecodriving.ecolife.be 

 

Voor biobased bouwmaterialen op basis van 

vlas en hennep, tevens goed voor een CO2-

reductie, zie het Europese project grow2build 

waar ook West-Vlaanderen aan participeer-

de op facebook of via www.grow2build.eu 

 

De Provincie Vlaams-Brabant organiseert een 

2-daagse Klimaattop ter voorbereiding van 

die in Parijs. Op 28 november zijn burgers wel-

kom. Zie vlaamsbrabant.be/klimaattop 

 

 

Wanneer drijfveer en motief samen-

vallen ontstaat een bijzondere kracht 

in mensen. Deze kracht kan ook pro-

jecten op het platteland voortstuwen! 

 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelan-

gen vzw 

De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo 

T 09/376 71 06  

M info@dorpsbelangen.be 
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