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Op zoek naar een gemeenschappelijke visie voor het dorp 

 

Het platteland vergrijst aan sneltreintempo. In de omgekeerde richting verdwijnen heel wat 

basisvoorzieningen – de bakker, de slager, de bank, … – uit dorpen. De auto heeft de openbare ruimte 

in dorpen goeddeels ingepalmd. Tegelijk zie je heel wat vervoersarmoede: minder mobiele mensen die 

hun voordeur nauwelijks nog verlaten. Het is een open deur intrappen dat onze dorpen voor 

uitdagingen staan. Steeds meer overheden zoeken een weg in de omgang met die uitdagingen, en 

ook de Provincie Antwerpen zet deze legislatuur sterk in op dorpenbeleid.  

Op woensdag 27 november lichten we op een studiedag onze plannen toe. Meer informatie vind je 

hier: https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/studiedag-veerkrachtige-dorpen/. 

 

Samenlevingen zijn voortdurend in verandering. We hoeven niet toe te werken naar het idyllische 

beeld van het dorp van weleer dat Wim Sonneveld schetste. Met het project veerkrachtige dorpen 

zet de Provincie Antwerpen – samen met gemeentebesturen - in op het zoeken naar een 

hedendaagse gedeelde visie op wat een dorp definieert. Gemeentebestuur en burgers gaan in 

overleg omtrent de geschetste hedendaagse uitdagingen, en gaan samen op zoek naar oplossingen 

voor dilemma’s in de dorpen. Willen we dat onze kinderen terug ongeremd buiten kunnen spelen, of 

mag de auto het straatbeeld blijven domineren? Als we voor het eerste kiezen, moeten we dan 

opteren voor de creatie van meer werkgelegenheid in dorpen, en voor meer buurtwinkels zodat we 

niet voortdurend de baan op moeten? Of zijn er alternatieven voor de auto? Als we kiezen voor auto-

business as usual en de auto de vrije loop laten (nu ja...), wat dan met de klimaatverandering, 

luchtvervuiling en verkeersonveiligheid?  

 

Typerend voor deze dilemma’s is dat alles met elkaar gelinkt is: mobiliteit, tewerkstelling, 

voorzieningen, klimaat, winkelen, ruimte voor ontmoeten, …. Om niet te blijven hangen in 

tegenstellingen, zoeken we naar de dromen van dorpsbewoners als het gaat over de toekomst van 

hun woonplek. “We willen dat ons dorpscentrum terug bruist”, “onze kinderen moeten in ons dorp 

kunnen blijven wonen”, “we willen dat ons dorp een groen dorp blijft”. Het zijn enkele richtingen die 

we al hebben genoteerd. Zulke langetermijndoelen helpen gemeentebesturen, burgers en de 

provincie om te bepalen welke acties op korte, midden en lange termijn moeten worden 

ondernomen. Meer informatie op onze studiedag, de website veerkrachtigedorpen.be of via 

dorpen@provincieantwerpen.be  
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