
 

Algemene Vergadering Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 

Participatie op weg naar een duurzamer dorp! 

Zaterdag 22 april 2017, Parochiaal Centrum Della Faille 

Ouwegemsesteenweg 259, 9770 Lozer (Kruishoutem) 

 

1. Officieel gedeelte 

 Welkom door de Voorzitter  

 Aanvaarding van 11 nieuwe leden: dit gebeurt unaniem waardoor we nu 47 ledengroepen tellen. 

 Goedkeuring: 

o Activiteitenverslag 2016 

o Vaststelling ledenlijst 

o Jaarrekening 2016 / Balans – goedkeuring en kwijting van de bestuurders 

o Begroting 2017 

Alles wordt unaniem goedgekeurd. Vraag: wat gebeurt er allemaal met het jaarverslag? Dit wordt 

ook doorgestuurd naar subsidieverschaffers én op website geplaatst. 

Cijfers begroting 2016, resultatenrekening 2016 en begroting 2017 staan naast elkaar voor een dui-

delijker zichtbaarheid. We hebben minder uitgegeven dan begroot wegens de latere aanwerving van 

personeel dan gepland in 2015 en een periode waarin slechts 1 personeelslid actief was. De loonkos-

ten zijn vermenigvuldigd met 104% (= anciënniteit en indexering). VLM beloofde ons € 90.000 spon-

soring voor de komende 2 jaar. Hiervan zijn er € 50.000 ingeschreven voor 2017, en 40.000 voor 

2018. Het wordt dus een uitdaging om nog bijkomende sponsoring te zoeken. De Provinciale Land-

bouwkamer Oost-Vlaanderen schenkt ons een eenmalige subsidie voor 2017 van € 10.000.  

We voorzien in de begroting ook wat inkomsten via filmpjes die Koen maakt voor externe instanties, 

en wat sprekersvergoedingen die Koen en Agnes hier en daar kunnen opstrijken.  

 

2. Steven Malfliet doet oproep naar nieuwe leden voor de Provinciale Stuurgroepen 

We zijn sinds vorig jaar een Vlaamse vereniging, dus structureren per provincie is nu noodzakelijk! 

Daartoe zijn halfweg 2016 Provinciale Stuurgroepen opgericht voor West- en Oost-Vlaanderen.  

We willen de werking werkbaar én participatief houden! ‘De leiding stroomt door verschillende dor-

pen!’ De werking van de stuurgroepen is nu nog een onbeschreven blad dat provinciaal kan ingevuld 

worden. Er kan bv. mee worden beslist hoe met vorming aan de slag te gaan. We zoeken creatieve 

enthousiastelingen om de bestaande Provinciale Stuurgroepen te komen versterken! 

 

3. Voorstelling en praktijkoefening rond aanmaak lokaal én Vlaams memorandum n.a.v. de ko-

mende gemeenteraadsverkiezingen. 

Koen presenteert de ‘methodiek verkiezingsmemorandum’. Deze werkvorm wordt vervolgens 20 mi-

nuten in praktijk uitgetest. De resultaten hiervan worden verwerkt in het finale Vlaamse document. 



We verwachten de door de ledengroepen ingevulde documenten ten laatste begin september terug. 

De beleidsmedewerkers willen dit graag afwerken tegen eind 2017. Elke groep die meewerkte, krijgt 

dan een lokaal (van het eigen dorp) én het Vlaamse verkiezingsmemorandum. 

 

4. De toekomst van onze GoeBezig-prijs 

Tot nog toe hadden we een AV in het voorjaar en een Buitengewone AV met uitreiking van de Goe-

Bezig-prijzen in oktober. Daar we een Vlaamse vzw zijn geworden en onze ledengroepen zoveel mo-

gelijk grote verplaatsingen willen besparen, koos de RvB ervoor om de GoeBezig-prijzen voortaan op 

de AV in het voorjaar uit te reiken. We komen dus nog maar 1x per jaar op Vlaams niveau samen en 

organiseren tussendoor provinciale of regionale bijeenkomsten.  

Als gevolg hiervan wordt er geen GoeBezig-prijs uitgereikt in 2017, maar pas in april 2018. Inzenden 

van de kandidaturen zal vanaf januari 2018 mogelijk zijn. Voor bewonersgroepen (zowel vzw-leden 

als niet-leden) wijzigt er niets. We voorzien nog steeds 1 prijs per provincie voor de best scorende 

groep. Gemeenten zullen echter eerst door de vzw genomineerd moeten worden vooraleer ze hun 

kandidatuur zullen kunnen indienen.  

 

5. Uitbreiding van onze werking 

Oproep om allen actief op zoek te gaan naar mogelijke nieuwe leden. Alle info hieromtrent is wel-

kom! Gemeenten aanspreken, zowel rechtstreeks als vanuit of via de provincie, gebeurde reeds maar 

zonder de verhoopte resultaten. Maar we blijven proberen! 

 

 

PAUZE 

 

 

Inhoudelijk luik met Panelgesprek rond duurzaamheid en toekomst van dorpen 

 

 Inleiding door William Minnaert 

Duurzaamheid is een containerbegrip. Slechts een beperkt aantal mensen ligt er wakker van (maar 

wie dit doet, doet dat dan ook écht…). Toch zijn we er allen - oa via onze bewonersgroepen - al een 

tijdje mee bezig. 

Het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen biedt mogelijkheden, en de toekomst ervan willen ook 

wij delen! We zijn dus al enkele jaren steunpunt ervan. Dit NDD werkt rond 16 thema’s: afval en 

kringlopen, energie en klimaat, mobiliteit, wonen en leefomgeving, bouw en verbouw, ontwikkeling 

en demografie, voorzieningen, bewustwording en educatie, zorg en welzijn, natuur en landschap, 

voedsel en landbouw, kunst en cultuur, water, lokale economie, sport, recreatie en toerisme, inter-

nationaal). 

Voor dit panelgesprek stelden we ons de vraag: welke organisaties zijn hier wat meer mee bezig? We 

vonden 2 mensen van lokaal en 3 van supralokaal niveau bereid om hun kennis te komen delen. 

 



 Marc De Vos stelt Volterra voor (zie http://www.volterra.be/) 

De naam Volterra verwijst naar Volt en aarde. Het gaat om een burgerplatform en energiecoöperatie 

in het Meetjesland. Dit initiatief is vooral gegroeid uit verontwaardiging (o.a. rond kernenergiepro-

blemen). Er werd niet enkel voor duurzaamheid gekozen maar ook voor een initiatief dat van de bur-

ger is! Energie is een basiselement in het leven dat we allen nodig hebben. Het is dus belangrijk om 

dit zelf in handen te blijven houden én dat het betaalbaar blijft! De klassieke energieleveranciers wil-

len winst maken, maar Volterra heeft andere doeleinden. 

Windmolens bouwen is iets heel simpel. De Provincie ondersteunt een project rond inplanten van 

windmolens en onderzoekt bv. de positionering ism grote projectontwikkelaars (windmolens moeten 

bv. minstens een 800m van elkaar staan). Maar niemand wil een windmolen in zijn tuin (not in my 

backyard), vandaar is het samenwerken met projectontwikkelaars. Die hebben echter weinig voeling 

met de bevolking… Volterra wil een sociale onderneming zijn die erop wijst dat er niet enkel lasten 

zijn maar ook lusten. Het eigen dorp bevoorraden met energie is belangrijk! Een deel van de winsten 

van de aankomende windmolens is voor de participanten, maar een ander deel is voor sociale pro-

jecten (bv. een kleinschalig schooltje warmtekrachtkoppeling geven met groenafval dat de kinderen 

aanbrengen als brandstof). 

Hoe ver staat Volterra nu? De CVBA-so is 3 jaar geleden ontstaan, maar er is nog niks gerealiseerd. 

Het loopt ontzettend moeilijk. Alle ‘grote jongens’ hebben de geschikte gronden ingepikt (boer onder 

contract – die krijgt een fiks bedrag voor het grondgebruik). De oplossing: hierin inbreken met steun 

van Provincie Oost-Vlaanderen. Vereiste daarbij is dat minstens 20% van de energieverkoop via bur-

gers zou moeten kunnen gaan. 

Overal ontstaan coöperaties die hiermee bezig zijn. In Diksmuide is er bv. BeauVent. 

Samenwerking met Ecopower rond een warmtenet voor stad Eeklo. Door opvangen van warmte die 

nu gewoon de lucht ingaat, zou de volledige stad Eeklo van verwarming kunnen voorzien worden, zie 

https://www.ecopower.be/blog/eeklo-veolia-en-ecopower-plannen-grootste-warmtenet-van-vlaan-

deren 

Er zijn plannen om de energiesituatie van Scholengroep Ten Doorn te verbeteren (isoleren, zonnepa-

nelen plaatsen, betere lampen, …), en dit samen met de ouders als participant! 

Het Zonneplan van Minister Tommelein zal ook nog tot interessante projecten leiden! 

 

 Alexander Mijts stelt ‘Flora ontdekt duurzaamheid’ voor 

Duurzaam (bv. met bus) naar Lozer, Kruishoutem komen vandaag, lukte niet! Er is nog werk… 

In Flora bevinden zich de Schelde, Ringvaart, R4, E40, enz… De wijk is dus in stukjes gesneden. Maar 

er is ook de nabijheid van Gent dat sterk met duurzaamheid bezig is, en dit sijpelt door in Flora.  

Bewonersplatform Flora werd 5 jaar geleden opgestart. De groep voelde zich uitgedaagd door een 

oproep tot deelname aan het project Lerend Netwerk Duurzame Wijken (een Netwerk dat 10 thema’s 

hanteert rond duurzaamheid en al ruim 10 jaar bestaat). De wijk Flora is opgebouwd na WO II en hier 

en daar aan heropbouw toe. De Gemeente Merelbeke wil inzetten op duurzaamheid, deed bv. mee 

met de Burgemeestersconvenant, en dat vormde de aanleiding. De duurzaamheidsambtenaar bleek 

laaiend enthousiast, het BP stond hier volledig achter net als het schepencollege. Dat laatste was 

http://www.volterra.be/
https://www.ecopower.be/blog/eeklo-veolia-en-ecopower-plannen-grootste-warmtenet-van-vlaanderen
https://www.ecopower.be/blog/eeklo-veolia-en-ecopower-plannen-grootste-warmtenet-van-vlaanderen


trouwens een voorwaarde voor deelname. Door enthousiasme zijn ze er met Flora geraakt én door 

de selectie gekomen!   

Hetzelfde kan worden gezegd voor Oostkamp, met Schepen Roelof hier aanwezig. 

 

Je weet natuurlijk niet waar je aan begint… De diverse thema’s zijn gebaseerd op het ecopolismodel. 

Bedoeling is een geïntegreerd projectproces te doorlopen (alle thema’s samen verweven, als com-

municerende vaten). Het gaat om mobiliteit, waterhuishouding (ook hemelwater naast bv. afvalwa-

ter), het bouwen van woningen en bedrijven alsook gebruiken van materialen (grootste verbruiker 

grondstoffen!), energie, isolatie,… Het is echt niet altijd simpel. Sociale woningen op niveau krijgen is 

bv. niet evident. Subsidies zijn meestal niet toereikend. Flora kent zowel kleine arbeiderswoningen 

als grote villa’s. Er zijn sociale én economische aspecten. Innovatie = op zoek gaan naar nieuwe op-

lossingen. Dus durven experimenteren! Consequenties zijn immers soms ook wel eens klein… 

Uitdagingen?? Die vormen geen probleem voor nieuwe wijken. Maar Flora is dat dus wel niet meer… 

 

Werking Flora ontdekt duurzaamheid 

 Om de 2 maanden zit de werkgroep samen, samengesteld uit bewoners, experten (rond collec-

tieve renovatie op vlak van energie, sociale huisvesting, participatie, mobiliteit, enz.), politici, …  

 Vaak gehoorde uitspraak: ‘Je moet daar toch met de auto door kunnen…’. Er is slechts 1 steen-

weg tussen Gent en Merelbeke, dus daar komt veel verkeer!! Brug bij leggen is niet evident. Ver-

mijden om de auto te gebruiken is dus een noodzaak! 

 Oud BPA van de wijk nemen: van welke standpunten vertrekken we? Met andere blik (bril) kijken 

naar de eigen wijk. Elke aanwezige moet eens van bril wisselen. 

 Ook de scholen erbij betrekken! Beletten dat de hele leefomgeving vervuild raakt. 

 Cijfers Eandis (komen in volgende nieuwsbrief van het BP) geven in kleurcodes aan welke straten 

het hoogste energieverbruik hebben. Hiermee aan de slag gaan! 

 Handje Helpen (jong en oud in verbinding met elkaar brengen, elkaar helpen!) zorgt voor meer 

cohesie in de wijk. Duurzaamheid is ook hoe we onze samenleving organiseren!! Bv. via HOPLR. 

 Diverse deelauto’s in de wijk (elektrische e.a.): zowel van de gemeente als particuliere die ge-

steund worden vanuit de gemeente! 

 Kick-off van Op Wielekes morgen (project rond kinderfietsen). Zoiets kan op 6 weken uit de grond 

worden gestampt. Er is zeer veel enthousiasme hierrond. De gemeente ondersteunt oa op logis-

tiek vlak (plaatsing fietsen), qua communicatie, enz. 

 Mensen kunnen héél veel zelf doen!! Zaadjes planten en zaken ondersteunen via BP’s en initia-

tieven/projecten. 

 

Uitwisseling met de andere panelleden: zijn er reacties op deze beide initiatieven? En wat leeft er 

zoal bij jullie gemeentelijke/provinciale werking? 

 

Schepen Els Roelof 

Oostkamp telt 23.000 inwoners (noemt zich wel eens bovengemiddeld). Soms moet je inderdaad dur-

ven experimenteren. Maar wees gerust: bepaalde bestuurskeuzes worden niet beklaagd!  



Momenteel is het druk door een burgemeesterswissel. 

De Burgemeestersconvenant werd ondertekend en Oostkamp is voortrekker rond energieproductie 

(9 gemeentes werken samen). Grote firma’s falen op een bepaald vlak waardoor ze bij bepaalde pro-

jecten honderden bezwaren krijgen! De gemeente is voorstander van groene energie en de plaatsing 

van windmolens. Firma’s worden aangemaand de communicatie- en participatiepraktijken van hun 

projecten anders aan te pakken. Ze zeggen dan dat ze communicatie-experts hebben, maar dat 

draait dan rond ‘wij zijn wettelijk bezig…’. Gemeente wil burgers tonen dat het hun menens is. 

 

Hoe 20% CO2 verminderen tegen 2020? Openbare verlichting en reacties hierop… De gemeente 

richtte een ‘droomavond’ in over duurzaamheid. Dit was een grote sprong in het duister want gericht 

naar losse burgers toe. Via de gewone strategie kom je immers vaak dezelfde mensen tegen. 240 

mensen werden bereikt en 14 thema’s zijn hieruit gekomen!! Groene energie was/is belangrijk 

thema. Een lokale brandstofhandelaar trekt de boel (stilaan op pensioen en zijn zaak zal niet worden 

voortgezet). Mensen willen dit echt wel en Oostkamp zal het been stijf houden! 

Komaf proberen maken met Koning Auto. Deelauto’s worden steeds meer populair! Fietsen promo-

ten! Elkaar zeggen: ‘hein, ben je met de fiets?’ moet eigenlijk worden ‘waarom ben je met de auto?’. 

Moet er meer parking zijn?? Neen, mensen moeten zich anders leren verplaatsen! Streven naar een 

autoluw centrum? Visie 2030 goedkeuren. Handelaars staan op de achterpoten bij aangeven van be-

paalde richting/visie, maar er zijn ook nieuwe initiatieven zoals handelaars op zondag open na een 

ontbijt waar mensen te voet of met fiets naar toe komen, en dat werkt!  

Kiezen voor kleine stapjes en een samen-verhaal!! 

 

Schepen Kurt Vanlerberghe 

Ieder dorp/stad is anders. Diksmuide heeft een centrum van 6000 mensen en 14 satellietdorpen 

(grootste heeft 1400 inwoners). Helemaal anders dan bv. Gent. Een treinstation is gelukkig aanwezig, 

maar mensen moeten er geraken. 

In de Westhoek (Veurne, Diksmuide, Poperinge) toonde men via satellietfoto’s het energieverlies 

door tekort aan dakisolatie. Hieruit ontstond het Leader-project Energieke Westhoek met Pervijze 

(Diksmuide), Houtem (Veurne) en Proven (Poperinge). Het is wel ongelooflijk trekken en sleuren om 

dit uit te voeren… 

Vanuit de stad iets in een dorp toepassen? Dit wordt zeker met nuchterheid bekeken. Daarom is het 

belangrijk dat dit gedragen wordt door de Bewonersplatformen! En ook door een soort ambassa-

deurs per straat. BP’s zijn erg belangrijk om toegang te krijgen tot de dorpelingen. 

Nu loopt een energie-enquête. Pervijze is volledig verwoest door en heropgebouwd na WO I en dus 

100 jaar oud. Er zijn veel niet of slecht geïsoleerde huizen. Hieromtrent aankloppen bij vzw Impuls 

van Samenlevingsopbouw. Daarna kiezen van gezamenlijke initiatieven (groepsaankopen zonneëner-

gie, dakisolatie, …). 

Ontzorging is groot probleem (= papieren invullen voor bv. premie-aanvraag, …). Mensen helpen on-

dertekenen zodat groepsaankoop, aanstelling aannemer effectief kan gebeuren. 

Toch is het jammer genoeg nog een ver-van-mijn-bed-show.  

Gaat ook over financiën. Bij mensen in de portemonnee zitten, en ‘t wordt een ander verhaal… 



Naïma Lafkioui en de rol van de provincie 

Naïma werkt voor de Dienst Milieubeleidsplanning van Oost-Vlaanderen. Taken van daaruit: de ma-

izena in de pap zijn, en dit met veel collega’s. 

Linken met de Burgemeestersconvenant (= Europees programma rond klimaatverandering naar ge-

meenten toe – daar zit immers meer dynamiek dan bij de Europese staten zelf). Uitgaan van de re-

ductie van broeikasgassen + veranderingen die er al zijn op klimaatvlak. Deze gaan opvangen en on-

dersteunen. Daartoe Provincies begeleiden en gemeenten stimuleren. Soms blijft het hier en daar 

papieren engagement. Het moet echter verder gaan. Dus te velde gaan en plannen concreet gestalte 

geven, een heel parcours met de gemeente overlopen. De schepen van milieu komt meestal mee en 

moet eigen equipe mobiliseren. Reeds 48 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten engageerden zich! 20 

hebben een concreet actieplan (oa ook: hoeveel gaat het kosten?). Sommige kregen al goedkeuring 

van Europa. 

Samenwerkingsverbanden werden opgestart! Buitengebied wordt almaar moeilijker te veroveren. 

Zuid-Oost-Vlaanderen Klimaatgezond ism SOLVA: 13 gemeenten en steden werken samen. Waasland 

Klimaatland is pionier (10 gemeenten). Meetjesland ondertekent binnenkort regionaal plan. Er zijn 

gemeenten die samen gaan werken per 3 of 4, anderen willen eigen tempo nemen. Taak provincie: 

mensen bijeen brengen, overleg mogelijk maken, soms temporiseren, soms voelen dat er nog even 

moet gewacht worden tot het gemeentebestuur er klaar voor is. 

Een traject van 6 maanden moet worden doorlopen waarin participatie vervat zit. Europa vindt het 

immers belangrijk dat bewoners/partners van de gemeente betrokken worden en bv. niet enkel de 

schepen van leefmilieu.  

Er is ook een extern participatieluik: het actieplan naar buiten brengen en er de bewoners mee gaan 

confronteren. BP’s in Merelbeke waren erg actief! Tijdens 3 momenten of eenmalig, of …, hoe de ge-

meente het ook organiseert, steeds komen frisse ideeën naar boven!!  

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen kan hier nog inbreken, mee participeren. 

Wichelen koos voor systeem van loting en dan kijken wie er op afkomt (anders krijg je altijd dezelfde 

mensen). Dit is een vernieuwend idee! Als mensen zich persoonlijk aangeschreven voelen, gaan ze 

sneller meedoen. Anders is het afwachten omdat de haantjes de voorste het altijd wel doen… 

Wat denkt de mainstream hiervan?? Vraagt andere organisatie, maar dit loopt toch wel. 

In Eeklo of Nevele of Deinze lopen mooie vbn. Telkens betekent het inzetten (bv. via droomavonden) 

op tijd uittrekken voor bewoners, wat denken die over de voorstellen?? Mobiliteitsplan Deinze werd 

zo uitgewerkt en erna bleven de mensen betrokken. 

 

Vraag: hoe moet het BP handelen? Inbreken in de plannen van de gemeente (als de gemeente er zelf 

niet mee naar buiten komt) OF pas als de gemeente of evt ander initiatief de hand reikt, deze kans 

aannemen?? Het antwoord is: beide!  

VVDB kan proberen een poot binnen te krijgen in het Meetjeslandse verhaal (of ook elders)… 

 

Els Roelof: Je moet soms zelf de stappen zetten! Verwijzen naar waar er al gezet zijn, helpt altijd! 

Met nieuwe ideeën is dat natuurlijk moeilijker. Vandaar is het Netwerk wel erg interessant. De kennis 

elders gaan halen helpt! Een idee dat al gedragen is, wordt makkelijker aanvaard. 



Een openbaar bestuur kan niet altijd zelf vlot reageren of zit budgettair snel vast. Toch is daar veel 

bereidheid om zaken te doen… 

Loting werd gehouden in Oostkamp omtrent Visie 2030 (niet iedereen mocht dit invullen). Zo krijg je 

een ander beeld en hoor je zaken die niet al gekend zijn via adviesraden. 

 

Naïma Lafkioui vervolgt: Kijk ook naar verhaal Volterra en energie: collega’s in het energielandschap! 

Project Milde Meetjes: wilde verhalen circuleren rond windmolens. Juiste context geven aan burgers, 

het gaat dus om een verhaal van lusten én lasten. Compensatie voor de lasten zoeken. Stuk van de 

inkomsten die er gaan zijn, mag door de mensen zelf terug verder worden ingezet. Het kan dan bv. 

gaan om kleine landschapselementen die in de buurt van de windmolen worden geplaatst. Kleine 

veranderingen geven soms wel een ander resultaat. 

Groepsaankopen van zonnepanelen zijn een succesverhaal… Tegelijkertijd is dit een ‘ontzorgingspro-

ject’. Intekenen is makkelijk, maar dan begint ’t eigenlijk pas… Concrete samenwerking om zaken te 

verduidelijken naar bewoners toe, kan hierbij helpen. BP of VVDB zou daar een actieve rol in kunnen 

opnemen (informeel sensibiliseren dus…). 

Wordt Energieke School = participatie op 2 fronten met scholen omtrent: hoe energie besparen? Er is 

een samenwerking met 50-tal scholen (inzet € 600, voor veranderingen als plaatsen van slimme me-

ters, bepaalde toestellen uitschakelen enz.). Bijkomend is er een experiment met 2-tal scholen: hoe 

binnen de school zonnepanelen plaatsen en ouders hierbij laten participeren? Komt ten goede van 

de school en evt kan een stukje winst ook naar de ouders gaan. BP kan hier ook een rol in spelen. 

 

Mooi vb. in Ninove is Fabelta-site (nu lege loods, brownfield = verwaarloosde of onderbenutte stuk-

ken grond). Herbestemming van dit bedrijventerrein: wordt nieuwe wijk. Nadenken om die duur-

zaam, ecologisch te maken. Provincie gaat participatieproces hierin trekken en heeft methodiek hier-

voor! Partner zijn om mee die wijk te ontwikkelen: mensen laten denken rond 2 modellen (wetge-

ving, juridische enz. en ook klimatologische aspecten zijn overwogen). Hoe prettige wijk van maken? 

Hoe ons bewegen in de wijk? Met bijkomende vragen als: 

 Wat is voor jou een leefbare wijk? 

 Wil je in een rustige of eerder een levendige wijk wonen? 

 Wil je individueel of collectief wonen? 

 Voorzien we parkeermogelijkheden of kiezen we voor een autovrije wijk? 

 Architecturaal: hoe hoog, hoe laag? 

 Welke diensten (openbaar)? 

Nederland staat al erg veel verder hieromtrent! 

 

Els Roelof: Oostkamp had een project met waterhuishoudingsproblemen. Er werd eerst samenge-

werkt met 3 verkavelaars/projectontwikkelaars. Ontwerp 1 was klassiek (elk eigen huisje). Ontwerp 2 

werd meteen afgekeurd. Ontwerp 3: nieuw expertenteam met oa Leo Van Broeck (net voor hij 

Vlaams Bouwmeester werd) boog zich over nieuw plan en dat werd gevolgd. Dit team deed oa dit: 

 dag 1: alle mensen uit de buurt ontvangen en horen wat er leeft. 

 dag 2: met de boer gaan kijken waar de waterproblemen zitten. 



Er werd gekozen voor 3 à 4 bouwlagen en bouwclusters. Maar al de rest blijft groen! Ook waren er 

voldoende woongelegenheden (verkavelaars moeten ook iets terug krijgen). 

 

Kurt Vanlerberghe: Verhaal van windenergie: we moeten naar energiecoöperaties gaan! Privaat of 

particulier of overheid?? Energie = geld = oorlog… Belangrijk is onafhankelijk blijven, dat is duurzaam-

heid! Coöperatie BeauVent in Diksmuide ontstond in 2004: 2 windmolens werden door mensen uit 

de buurt gefinancierd. Bij de uitbreiding van het project werd slechts 1 bezwaarschrift ingediend. Het 

Elektrabel-project daarentegen sneuvelde wegens veel te veel bezwaren… Terugkoppeling Elektra-

bel: inspraak en participatie vereist… 

33% van het initiatief mag van de projectontwikkelaars lokaal door Diksmuidelingen worden gefinan-

cierd (met rendement van 6%!). Eisen vanuit een BP tgo lokale politici dat er ook zo’n verhaal komt in 

geval er zich een projectontwikkeling aandient! De druk moet er zijn vanaf het prille begin!! 

 

Geraardsbergen en energiecafés: slechts 1/6 windmolens kan vanuit de projectontwikkelaars naar 

burgers toe gaan. (1 molen kost 3 miljoen euro.) Mee in dit verhaal stappen!! In Geraardsbergen kun-

nen er 6 windmolens komen! 

 

Steven Malfliet: het is belangrijk om vanaf het 1e burgeridee te reageren en de mens die het formu-

leert, op een bijeenkomst van het BP uit te nodigen. Als BP niet altijd alles zelf uitwerken/doen/in 

handen nemen. Ook mensen op weg helpen, hen ruimte geven, hen met de juiste personen in con-

tact brengen! Dan de saus van de gemeente en de provincie erbij krijgen en alles is goed op weg. 

 

 Vraag naar alle panelleden toe: hoe ziet u 2030? 

 

Alexander Mijts: er zijn veel zaadjes geplant en er zal veel bloeien! Er is veel dynamiek! 

Marc De Vos: we zijn erg optimistisch want op heel korte termijn komen er enkele windmolens. We 

willen de windmolen-projecten liefst vervijfvoudigen tgo nu, anders halen we onze bedoelingen niet! 

Els Roelof: ik hanteer de baseline: samen toekomst maken! De kop niet in het zand steken. Het werk-

woord is belangrijk! 

Kurt Vanlerberghe: aanpassen in Diksmuide is van moeten (helft van het grondgebied zit onder de 

zeespiegel). Dit besef moet er komen en de toekomst is mogelijk zonder aan comfort in te boeten.  

Naïma Lafkioui: BP’s kunnen nu wegen op toekomstige lokale besturen! 2030 is datum om 40% CO2 

te reduceren. Europa roept alle hens aan dek hiervoor!! 


