
Tussen DORV en DORP
Over “Belzele leeft” & Dorpsteam Belzele, door Tom Maertens
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Wat zou jij doen met € 200?



Op je spaarboekje zetten?



E ki goe goan eetn?

www.tomcartoon.be



Shoppen?

www.tomcartoon.be



Een citytrip?

www.tomcartoon.be



Beleggen?



Investeren in een buurtwinkel…

• die ervoor zorgt dat je langer zelfstandig kan blijven?
• die ervoor zorgt dat je langer thuis, in je vertrouwde sociale

omgeving kan blijven wonen?
• waar je dagelijks een koffietje kan drinken, samen met andere

buurtbewoners?
• die op een veilige manier bereikbaar is voor kinderen?
• die ook verse, lokale producten verkoopt?
• die je boodschappen thuis aflevert als je niet in staat bent om te

gaan winkelen?
• die open is tot 20u?
• die ook een postpunt is?
• waar je papieren van/voor de gemeente kan ophalen/afgeven?  
• …
• waarvan je mee het beleid kan bepalen? 
• die je mee kan inrichten?



Bewoners redden dorp



DORV: multi-functionele één-halte-winkel

(bron: DORV-Zentrum)
Dienstleistung und Ortsnahe Rundum Versorgung
(Dienstverlening en verzorging dichtbij en rondom)



Maar ook

• Financiële inbreng van bewoners

• bewoners zijn klant én eigenaar = “bewonersbedrijf”

• spreiding van de risico’s

• democratisch = iedereen kan mee beslissen over het beleid

• dienstverlening staat centraal

• aandacht voor de gemeenschap

• autonoom en onafhankelijk

• samenwerken

• En, participatie/co-creatie met bewoners

• aanbod samenstellen

• leveranciers zoeken

• winkel inrichten

• financieel plan opstellen

• …



DORV-winkels

• Dorp Barmen: 1400 inwoners

• Gemeente Grambow: 700 inwoners

• Dorp Seddin: 1000 inwoners

• Dorp Sistig: 800 inwoners

• Gemeente Altenpleen: 900 inwoners

• Stadswijk Düren-Grüngürtel: 4.000 inwoners (Düren: 90.000 
inwoners)

• Stadswijk Köln-Vogelsang: 8.500 inwoners (Köln: 1 milj. 
inwoners)

• …



Belzele, met een z!



Aanleiding, of eerder de druppel



Want ook

• Verminderde sociale cohesie, zelfs wantrouwen

• Verminderde economische activiteit

• Veel (snel) (doorgaand) verkeer

• Leegstand

• Kortom, aangetaste leefbaarheid, vooral in de kern

• En, negatieve spiraal!



Afgelegd parcours: highlights

• November 2015: bezoek DORV-Zentrum Barmen en
ontmoeting met Heinz Frey

• Eind december 2015: sluiting buurtwinkel en ontmoeting met 
Nathalie

• Januari-april 2016: toelichting project bij enkele Belzeelse
verenigingen, handelaars en politici en bezoek Heinz Frey aan
Belzele

• Mei 2016: vaststelling dat niemand zich aangeboden heeft om 
mee te helpen



Juni 2016: dorpsvergadering = behoeftepeiling



September 2016: eerste vergadering
dorpsteam

• Niet direct beginnen vergaderen, maar eerst kennismaking!

• Hoe gaan we verder? Frequentie? Aanpak? Taakverdeling?



Next

• Waarderend kijken: niet kijken vanuit problemen, maar leren
zien van bestaande schoonheden in je omgeving

• Het dorp intrekken, kennis maken met bewoners, hun
verhalen, hun kennis en hun talenten

• Het vinden van gemeenschappelijke dromen voor het dorp

• Gemeenschappelijke droom realiseren mbv van kennis en
talenten van bewoners

• Samen vieren

• Verder dromen

• …



Onze droom?

• Meer zijn dan een brug tussen overheid en burger: zelf
(vernieuwende) initiatieven in gang zetten, zelf ideeën en
plannen uitwerken

• Van Belzele een dorp maken dat leeft, door met gebundelde
krachten van de inwoners gezamenlijke dromen te realiseren

• Een motor zijn voor andere sociaal-economische en
ecologische initiatieven

• Een aanzet geven tot het herdenken van inefficiënte, 
“klantonvriendelijke” systemen



Vragen?

• E-mail: Tom.Maertens.81@gmail.com

• Facebook: http://www.facebook.com/leveninjebuurt

mailto:Tom.Maertens.81@gmail.com
http://www.facebook.com/leveninjebuurt

