
NIEUWSBRIEF 

Beste lezer 

 

Hier staan we weer met een mandje vol nieuwtjes, geoogst op 

het platteland. Met bovendien een uitnodiging voor een belang-

rijke vormingsdag. Voel u vrij om in dit mandje te grabbelen en 

laat u meevoeren op de golven van zowel onze werking als die 

van anderen. Proef uitspraken, ideeën en plannen en surf verder 

via diverse weblinks. Ga zo geïnspireerd de zomer tegemoet! 

Waar Vlaamse bewoners uit landelijk gebied elkaar ontmoeten  JUNI 2016 

 

 

‘Ik zal voorbij zijn en het 

dorp zal duren’ 

Anton van Wilderode  

 

 

 

 

De politiek zou op ge-

paste momenten een 

nieuwe rol moeten op-

nemen: die van facilita-

tor of regisseur.  

Voor Bral-medewerker 

Piet Van Meerbeek is er 

is ruimte nodig voor de 

burger als buurtvernieu-

wer. 
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Wij breken een lans voor inspraak en participa-

tie van bewonersgroepen inzake plattelands-

beleid. Bewonersgroepen én gemeentebestu-

ren die dit ter harte nemen, geven wij een 

pluim in de vorm van onze GoeBezig-prijs. 

In 2016 zal - net zoals de voorbije jaren - een 

vakjury van externen de binnengekomen kan-

didaturen beoordelen. Maar daarnaast 

(nieuw!) werken we ook met een publieksjury. 

Groepen zullen elkaar dus kunnen beoordelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vakjury zal de inzendingen van deelnemen-

de gemeenten én bewonersplatformen door-

lichten. De publieksjury beoordeelt - en wel op 

de dag van de uitreiking! - (enkel) de bewo-

nersplatformen. 

 

De beoordelingen van de bewonersplatfor-

men door vak- én publieksjury zullen die dag 

dan worden samengeteld. Pas dan zullen we 

dus de winnende bewonersgroepen kennen! 

 

We voorzien 2 prijzen voor bewonersplatfor-

men (1 uit West- EN 1 uit Oost-Vlaanderen). 

Maar slechts één gemeente (dus uit West- OF 

Oost-Vlaanderen) zal deze keer de GoeBezig-

prijs in de wacht kunnen slepen. Deze 3 prijzen 

zullen worden uitgereikt op zaterdag 15 okt. 

Deadline voor het indienen van kandidaturen 

is 30 juni! Bekijk de details op onze website!  

 

 

Bezoek regelmatig onze website voor pro-

jectoproepen van Leader, Plattelandplus, 

Buurten Buiten en andere initiatieven! 

 

 

 

Word als bewonersgroep lid van onze vzw. 

U betaalt geen ledenbijdrage, maar bouwt 

mee onze koepelwerking én een degelijk 

en gedragen Vlaams plattelandsbeleid uit! 

 

VORMINGSMOMENTEN ROND PARTICIPATIE EN DE 

RELATIE TUSSEN GEMEENTEBESTUREN EN BEWONERS-

GROEPEN OP HET PLATTELAND. Mis dit niet!!  
 

Donderdag 23 juni  in Gemeenschapscentrum 

’t Groenendal (Brandegems Ham 5 te Merelbeke). 

 

15.00 uur tot 17.30 uur: Vorming gericht tot gemeentebe-

sturen (ook bewonersgroepen zijn welkom) 

 Koen Steuperaert (directeur Kwadraet) brengt het 

participatieverhaal en toont gemeentebesturen hoe 

ze de dialoog met bewonersgroepen rond beleidsza-

ken (die het dorp aanbelangen) kunnen bevorderen. 

Enkele goede praktijkvoorbeelden maken deel uit 

van zijn betoog. 

 De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen schetst aan-

dachtspunten voor een goede relatie tussen ge-

meentebesturen en bewonersplatformen. Enkele tips 

en tricks vanuit de praktijk illustreren dit. 

17.30 uur: Netwerkmoment en broodjeslunch  

19.00 uur tot 21.30 uur: Vorming gericht tot bewoners-

groepen (ook gemeentebesturen zijn welkom) 

 Hoe ervaren bewonersgroepen op het platteland de 

relatie met hun gemeentebestuur? Hoe kreeg deze 

vorm?  

 Via diverse voorbeelden uit de praktijk starten we een 

boeiende uitwisseling rond dit cruciale thema. William 

Minnaert (RvB VVDB) modereert de avond. 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor donderdag 

16 juni via info@dorpsbelangen.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITBREIDING MET FLINK WAT NIEUWE LEDEN! 

 
Op de Algemene Vergadering van de Vlaamse Vereni-

ging Dorpsbelangen vzw (23 april 2016) dienden zich zo-

maar even 18 nieuwe ledengroepen aan (8 uit West- en 

10 uit Oost-Vlaanderen). De vzw is daarmee 33 leden-

groepen rijk. Nog in 2016 wil de vzw de werking beginnen 

uitbreiden naar de andere Vlaamse provincies om zo ten 

volle de nieuwe naam ‘Vlaamse Vereniging Dorpsbelan-

gen’ te kunnen dragen. 

 

Bewonersgroepen gaven op de AV mee dat ze meer 

gehoord willen worden door hun gemeentebestuur. 

Goodwill en inzet van beide kanten (gemeente-besturen 

én vrijwillig werkende bewonersgroepen) kunnen inder-

daad wonderen verrichten. 

LANCERING GOEBEZIG-PRIJS 2016 
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Inspiratie vanuit diverse windstreken  
 

Op 10 mei werd het unieke platform voor 

buurtontwikkeling ‘Buurtwijs’ gelanceerd

(www.buurtwijs.nl). Met aandacht voor me-

thodisch werken, praktijkervaringen en we-

tenschappelijke kennis. ‘Verbeter de leef-

baarheid: organiseer een buurtcircus’ en 

meer toffe ideeën vind je hier.  

 

ELOS-foundation helpt buurtbewoners om 

hun dromen rond de beste leefomgeving 

waar te maken. Meer daarover lees je hier. 

 

Het Lerend Netwerk Duurzame Wijken, een 

initiatief van de Vlaamse Overheid ihkv het 

transitieproces duurzaam wonen en bouwen 

(DuWoBo), is al enkele jaren actief in Vlaan-

deren. Bekijk dit!  

 

Ook duurzaam bezig? Bekijk enkele initiatie-

ven in Vlaanderen op deze kaart van Net-

werk Duurzame Dorpen. Zoek inspiratie op 

deze boeiende website en laat ons weten 

hoe jullie groep de toekomst voorbereidt!  

 

Vormingplus, Samenlevingsopbouw West-

Vlaanderen en de Unie der Zorgelozen zet-

ten in regio Kortrijk met Confutuur in op een 

toekomst voor/van iedereen in onze snel 

veranderende samenleving. Lees er  hier 

meer over. 

 

 

Stad Poperinge zet samen met vzw Basbou-

wen, vzw Impact en Samenlevingsopbouw in 

op energieke dorpen.  Samen met burgers 

worden initiatieven uitgewerkt rond energie-

besparing, energie-investeringen en eigen 

duurzame energieproductie, uiteraard op 

maat van de dorpen. Meer weten?  

 

Volkscoöperatieve Buitengoed (aan de rand 

van Oostende) legt zich met zoveel mogelijk 

burgers al 12 jaar toe op de productie van 

duurzame producten (korte keten, eerlijke 

prijs) met respect voor natuur, milieu, mens 

en dier. Ook het verbeteren van de kwaliteit 

en belevingswaarde van natuur- en land-

schap (o.a. via aanleg van een stadsrand-

bos) horen daarbij.  Zie www.buitengoed.be  

 

Inspiratie vanuit onze werking 

Dorpsraad Schuiferskapelle (Tielt) levert puik werk. 

Met diverse werkgroepen wordt er hard gesleu-

teld aan een 'stralend dorp'. Bekijk maar eens de 

Affiche leefbaarheid Schuiferskapelle alsook 

de Flyer kermis Schuiferskapelle 2016. Ga op die 

kermisdagen zeker de tentoonstellingsstraat eens 

bekijken, maak in volkscafé 't Kapellenoarke ken-

nis met inwoners die een markante hobby of uit-

zonderlijk beroep voorstellen, of bekijk een oude 

projectie van de Bietjesfeesten 1990. En geniet 

daarnaast natuurlijk ook van het aanbod van arti-

sanale streek- en hoeveproducten! 

Om alle nieuwe inwoners in Baardegem welkom 

te heten en wegwijs te maken, stelde de Dorps-

raad een handige brochure op. De wijkagent 

biedt deze binnenkort aan bij de adrescontrole. 

Bekijk de brochure hier op onze website. 

Dorpsraad Achterbroek opende in april een open-

bare boekenkast (ook kieskast genoemd) waar je 

zomaar boeken uit mag lenen. Er wordt regelma-

tig voor nieuwe voorraad gezorgd én er zal met 

themaweken worden gewerkt die via Facebook 

gepromoot worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Frank Nevens ziet sociale verbondenheid als inspi-

ratie voor lokaal engagement in het dorp. Als ge-

dreven en bedreven inwoner van Herne in het 

Pajottenland wil hij meer verbinding in het dorp, 

maar ook vanuit het platteland met de stad én 

met jongeren. De toekomst van het platteland ligt 

volgens hem in een nieuw soort landbouw met 

een duurzame productie waar vlakbij een markt 

voor is. Ook inspraak op het platteland krijgt vol-

gens hem stilaan een nieuwe vorm, bottom-up en 

met een nog te bepalen tussenruimte tussen be-

woners en overheid.  

Bekijk zijn presentatie op onze Algemene Verga-

dering en lees meer over zijn erg boeiende uiteen-

zetting in het uitgebreide verslag van de Algeme-

ne vergadering. 

 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 

De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo 

T 09/376 71 06  

M info@dorpsbelangen.be 
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