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Verslag 
 

1. Kennismaking  
 

� Buurtvereniging Bevegemse Buren 
 
Wijk/dorp Bevegem is een wijk in Zottegem waar ca. 2.500 mensen wonen, waarvan ongeveer de helft 

nieuwkomers. Zottegem wordt door de spoorweg in twee delen gesplitst, aan de ene kant ligt 
het stadscentrum, aan de andere kant ligt de wijk Bevegem. 

Gestart in Januari 2010 
Aantal leden 17 
Werking De buurtvereniging heeft als belangrijkste doelstelling het samenbrengen van de 

buurtbewoners. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een aangename woonomgeving door bvb. 
de organisatie van een zwerfvuilactie. De vereniging kan hiervoor beroep doen op 14 
buurtcontactpunten. Via het creëren van samenhang en een positieve sfeer in de buurt wil 
men het wonen in Bevegem aangenamer maken.  
De buurtvereniging verspreidt maandelijks een buurtkrant onder de inwoners via e-mail 
(buren zonder pc en/of internetverbinding krijgen een papieren versie in de bus). 

Website www.bevegemseburen.be 
  

� Dorpsraad Heldergem 
 
Wijk/dorp Heldergem is een deelgemeente van Haaltert. 
Gestart in 1996 
Aantal leden 12 
Werking Een aantal jaren geleden voerde de dorpsraad, samen met heel wat vrijwilligers, een DORP 

inZICHT bevraging uit in het dorp. De bevraging bracht heel wat teweeg in het dorp: een 
nieuwe dynamiek (het verenigingsleven werd nieuw leven in geblazen), een verbeterde relatie 
met het gemeentebestuur, de aanzet tot de oprichting van een dorpshuis,… De dorpsraad 
werkt rond alles wat te maken heeft met de leefbaarheid van het dorp, zijnde ontmoeting, 
verkeer en mobiliteit, dienstverlening en voorzieningen, een aangename woonomgeving, 
dorpsidentiteit en een goede communicatie met de overheid. 
De dorpsraad verspreidt regelmatig een dorpskrant.  

Website www.heldergem.info 
 

 



� Buurtcomité Drevensveld  
 

Wijk/dorp Drevensveld is een buurt in Welle, deelgemeente van Denderleeuw, die ingesloten wordt 
door vier straten. De wijk bestaat voor ongeveer de helft uit nieuwkomers. 

Gestart in November 2010 
Aantal leden 10 (zowel nieuwkomers als geboren en getogen Wellenaars) 
Werking Het buurtcomité is opgestart vanuit een actiecomité dat zich verzette tegen de verdere 

verstedelijking van het dorp. Het comité heeft de ambitie om haar werking uit te breiden naar 
het ganse dorp en op die manier op een positieve manier mee te werken aan het beleid dat 
het gemeentebestuur voert voor het dorp. Het comité wil actief zijn rond ontmoeting, verkeer 
en mobiliteit, ruimtelijke ordening, een aangename woonomgeving en het behoud van Welle 
als landelijk dorp. 
Het buurtcomité bracht al een eerste buurtkrantje, genaamd ‘Het Welleken’, uit.  

Website www.drevensveld.be 
 

� Dorpsraad Grimminge  
 

Wijk/dorp Grimminge is een deelgemeente van Geraardsbergen en telt ca. 900 inwoners. 
Gestart in Maart 2010 
Aantal leden 6 
Werking De dorpsraad is ontstaan onder impuls van Samenlevingsopbouw in het kader van het project 

‘Dorpsparticipatie 5 voor 10’. Het is een vereniging die zelf geen activiteiten organiseert, maar 
een aanspreekpunt wil zijn voor alle dorpsbewoners. Problemen van algemeen belang 
worden behandeld in samenwerking met het stadsbestuur. 
De dorpsraad heeft een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur getekend en 
wordt ook in beperkte mate gesubsidieerd door het bestuur. De dorpsraad stelt zich politiek 
neutraal op.  
De dorpsraad werkt rond de sociale samenhang in het dorp en doet dat door bvb. het lokale 
verenigingsleven een handje toe te steken en nieuwe inwoners kennis te laten maken met het 
dorp. Er staan al een aantal projecten op stapel: het uitstippelen van een wandelpad in het 
dorp, de renovatie van een oude kapel, het aanbrengen van opschriften op monumenten en 
gebouwen en de bekendmaking van Grimminge naar de buitenwereld toe. 
De dorpsraad geeft een viertal keer per jaar een dorpskrantje uit en maakt dossiers op rond 
bepaalde problemen in het dorp (bvb. wateroverlast) en bezorgt die aan het stadsbestuur.  

Website www.dorpsraadgrimminge.be 
 
 



 
� Bijlokecomité   

 
Wijk/dorp De Bijloke is een sociale koop- en huurwoonwijk in het centrum van Zottegem (grenzend aan 

de wijk Bevegem) gebouwd door SHM Denderstreek. De wijk werd gebouwd rond 1970 en er 
wonen vooral oudere mensen.  

Gestart in 2005 
Aantal leden 7 
Werking Het Bijlokecomité werd opgericht in 2005 via een oproep van het stadsbestuur om deel te 

nemen aan een project van de Koning Boudewijnstichting. Het Bijlokecomité kreeg op die 
manier een eenmalige subsidie van € 2.500 om te werken aan het verbeteren van de sociale 
samenhang en de leefbaarheid in de wijk. Er is een goed contact met de wijkagent en de 
bouwmaatschappij. Het comité organiseert vooral ontmoetingsactiviteiten, maar werkt ook 
actief aan veiligheid en mobiliteit. 

Website Het comité heeft een eigen pagina op www.nieuwsblad.be in de rubriek ‘verenigingen’: 
Bijlokecomité. 

 
 

2. Korte voorstelling van het project  (zie powerpointpresentatie) 
 
3. Gesprek  over de vragen “wat zijn de verwachtingen van een vereniging kleine kernen?” en “wat is de meerwaarde van zo’n vereniging 

voor lokale bewonersgroepen?”  
 
Vanuit Samenlevingsopbouw werden vijf mogelijke rollen  van een Oost-Vlaamse vereniging kleine kernen opgelijst. Aan de aanwezigen 
werd gevraagd om aan te geven welke rol(len) zij belangrijk vinden. 

 
Rol 1: Vereniging kleine kernen als organisator van themabijeenkomsten  voor bewoners en bestuurders 
 

  Er werden geen specifieke verwachtingen of suggesties genoteerd. 
 

Rol 2: Vereniging kleine kernen als informatiebron  voor lokale bewonersgroepen 
 
Dit werd genoteerd: 
 
 
 
 

� Informatiebron: subsidiemogelijkheden voor verenigingen en projecten 
� Website met url’s van collega’s 
� Juridische bijstand (boekhouding, verzekeringen, wetgeving m.b.t. 

geluidsoverlast, mobiliteit,…) 
� Wegwijs naar overheidsinstanties 



 
 
Rol 3: Vereniging kleine kernen als belangenbehartiger  van kleine, landelijke kernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol 4 : Vereniging kleine kernen als inspiratiebron  voor lokale bewonersgroepen (bvb. lanceren van vernieuwende 
projecten,…) 
 
Dit werd genoteerd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Hulp bij het opstarten van een bewonersgroep 
� Inspiratiebron voor projecten via informatie over de werking van andere 

bewonersgroepen in kleine kernen 
� Wat kunnen we doen in het dorp om mensen bij elkaar te brengen: interessante 

activiteiten 
� Nieuwe ideeën en projecten, doorspelen van (subsidie)kanalen, know how van 

andere bewonersgroepen 
� Organiseren van avonden voor de bestuursleden van alle regionale kernen om 

van elkaar te leren 
� Uitwisseling van gegevens, boekjes, krantjes,… van verschillende 

bewonersgroepen 

� Samenbrengen van verschillende lokale ideeën om tot gemeenschappelijke 
actiepunten te komen. Bvb. respect voor kleine kernen binnen de 
fusiegemeente, mobiliteit rond scholen,… 
� Lobbywerking om nationale subsidies te laten formaliseren 
� Gemeenschappelijke standpunten vinden en in de nationale media/bij de 

nationale politiek bekendmaken 
� Samen gemeenten overtuigen, lobbyen bij politici 
� Vertegenwoordiging naar hogere overheden 



 
Nabespreking: 
 
De bewonersgroepen zijn vragende partij voor het organiseren van bijeenkomsten zoals de DORP inZICHT 
ontmoetingsdagen, maar dan op niveau van de provincie Oost-Vlaanderen.  
 
De dorpsraad van Heldergem geeft ons de tip om een kijkje te nemen op de website van de Stad Mechelen waar voor elke 
deelgemeente een afzonderlijke webpagina werd aangemaakt met interessante en overzichtelijke informatie.  
 
Rol 5: Vereniging kleine kernen als ondersteuner  van lokale/regionale projecten, processen en bewonersgroepen 
 
Dit werd genoteerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ondersteuning van lokale projecten door bewonersgroepen te informeren over 
mogelijke subsidiekanalen, door juridisch advies te geven 

� Professionele ondersteuning geven, bewonersgroepen wegwijs maken bij het 
uitvoeren van projecten/ wegwijzen naar projecten 

� Informatie over waar je bepaalde materialen kan huren, bvb. megafoon, frigo, 
partytent,… Logistieke ondersteuning! 

� Groepsverzekering voor alle verenigingen/bewonersgroepen (BA, lichamelijke 
ongevallen,…) waardoor dit goedkoper kan 

� Wegwijs maken bij subsidiedossiers: aanvraag, groepssubsidie? 

� Verder sensibiliseren en motiveren van gemeentebesturen om bewonersplatforms op 
te richten 

� Vereniging kleine kernen als ontmoetingsplaats voor lokale 
verenigingen/bewonersgroepen als bron van energie om verder of beter te doen. 



 
 

4. Conclusie  
 
 Uit de vergadering blijkt dat een provinciale vereniging kleine kernen op verschillende vlakken een meerwaarde kan betekenen voor lokale 
 bewonersgroepen en de leefbaarheid van kleine, landelijke kernen in het algemeen.   
 
 In de regio’s Meetjesland, Leie en Schelde en Waas en Dender werd eenzelfde startbijeenkomst georganiseerd. Alle materiaal zal nu 
 samengevoegd  worden en een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende bewonersgroepen, zal daar verder mee 
 aan de slag gaan.  
 

We voorzien nieuwe regionale bijeenkomsten (of al meteen een provinciale bijeenkomst) na de grote vakantie en een provinciale 
bijeenkomst met persaandacht in het najaar (officieel lanceren van de Oost-Vlaamse Vereniging Kleine Kernen?). 

 
 


