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 Ook in 2019 willen we stap voor stap, dag per dag, verder werken 

aan een warmere en slimmere samenleving op het platteland. 

PRETTIGE KERST toegewenst en 'n pittig en sprankelend NIEUW JAAR!   

 

     

Ouder worden op het platteland  

Prof. Dominique Verté (Vr. Univ. Brussel) 

Hoewel Vlaanderen vergrijst, zowel in de 

steden als in de dorpen, blijken heel wat 

initiatieven van lokale besturen zich te 

concentreren op de kerngemeente. De 

deelgemeenten en de dorpen krijgen 

bijgevolg vaak minder aandacht. Zo wordt 

het sociaal huis, waarbij zoveel mogelijk 

welzijns- en zorgvoorzieningen op één 

plaats gehuisvest worden, steevast in de 

kerngemeente gelokaliseerd. Een 

dergelijke centralisatie heeft dikwijls tot 

gevolg dat de professionele aanwezigheid 

in de dorpen sterk vermindert of volledig 
 

We zetten 2019 in met vernieuwde 

kracht. WELKOM, nieuwe collega!  
 



verdwijnt. Toch blijft het belangrijk om 

behoeften inzake hulp, ondersteuning of 

zorg tijdig te detecteren, zodat 

professionele hulp kan geboden worden. 

Bovendien is het een utopie dat detectie 

van noden en behoeften volledig kan 

opgevangen worden door professionele 

hulpverleners. Vooral in de dorpen, waar 

de afstand tussen de buren vaak groter is 

dan in het verstedelijkt gebied, zullen 

dorpsgenoten ook meer zorg moeten 

dragen voor elkaar. Niet dat zij in de plaats 

van professionele hulpverleners moeten 

optreden, maar wel dat zij niet de andere 

kant opkijken wanneer dorpsgenoten in de 

problemen geraken of hulp nodig hebben. 

Een dergelijke vorm van detectie 

veronderstelt dat concrete initiatieven 

worden genomen in de dorpen, die op hun 

beurt gefaciliteerd worden door de lokale 

overheid. Dorps- of wijkraden hoeven 

immers niet te wachten tot de lokale 

overheid een initiatief neemt. Zelfbewuste 

en verantwoordelijke dorpsgenoten 

kunnen zelf de handen aan de ploeg slaan. 

Dergelijke dorpsnetwerken kunnen zeker 

ook oudere dorpsgenoten helpen om deel 

te nemen aan het verenigingsleven, 

verbinding bewerkstelligen tussen oud en 

jong en bovenal het samenleven in het 

dorp versterken. 

 

  

 

 

 

 

Hallo ‘dorpsbelangers’. Vanaf 1 januari 

treed ik, Marc Van Eenooghe, in de 

voetsporen van Koen Dewulf maar van 

comedy en gitaarspelen heb ik helaas geen 

kaas gegeten. Aan jullie om gaandeweg 

mijn talenten te ontdekken! Wat ik al 

zeker met jullie wil delen, is mijn ervaring 

vanuit de dorpsraad van Schendelbeke, 

één van de vele bewonersplatformen van 

Geraardsbergen. Samen met jullie wil ik 

vitale coalities smeden om dynamische 

dorpen terug op de Vlaamse kaart te zetten 

en constructief na te denken hoe we de 

vaak scheef gegroeide relatie met de stad 

nieuw leven kunnen inblazen. Niet vanuit 

een nostalgische reflex maar met een open 

vizier op een duurzame toekomst. En dit 

op mensenmaat! Zo varen we tevens een 

beetje in tegen de gedachte dat de wereld 

van morgen zich vooral in de steden 

ontwikkelt. Als verzamelde 

bewonersplatformen zijn we het levende 

bewijs van het tegendeel. Samen bundelen 

we burgerzin en -kracht om kleine 

succesjes te realiseren maar die een wereld 

van verschil maken. 

En laat ons vooral niet vergeten op tijd en 

stond het (dorps)leven te vieren! Want de 

boog kan niet altijd gespannen staan… 

Je kunt me binnenkort bereiken via 

'marc.vaneenooghe@dorpsbelangen.be'. 
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Bewonersgroepen, laat van jullie goede 

kant horen en mik op een GoeBezig-prijs! 

Klik hier voor meer info. (De GoeBezig-prijs 

voor gemeenten werkt net als vorig jaar met 

nominaties.) 
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