


1 

INLEIDING 

Op zaterdag 5 november 2011 kwamen verschillende bewonersgroepen uit OostVlaams landelijk gebied voor de eerste maal samen tijdens een provinciale 

bewonersbijeenkomst.  Na  een  onthaal  met  koffie  en  koeken  kregen  de  deelnemers  meer  informatie  over  het  project  “OostVlaamse  Vereniging 

Dorpsbelangen” (zie PowerPointpresentatie) en konden ze aan de slag gaan in vier verschillende workshops: 

1/  Workshop “Aan de slag met DORP inZICHT”:  DORP  inZICHT  is  een  methodiek  die  geëngageerde  bewoners  kan  ondersteunen  om  het 

(samen)leven in eigen dorp of wijk te onderzoeken en te verbeteren. Een vragenlijst die je zelf samenstelt leert je wat bewoners denken en willen 

veranderen. In deze workshop werden antwoorden geformuleerd op vragen als “Hoe verloopt DORP inZICHT in de praktijk?”, “Hoe stel je de juiste 

vragen?”, “Hoe ga je aan de slag met de resultaten?”, “Wat levert DORP inZICHT op?”, … 

2/ Workshop “Verkiezingen 2012: politiek praatcafé”: De gemeente en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 komen stilaan dichterbij! De 

ideale kans voor bewonersgroepen om een aantal belangrijke thema’s voor het dorp of de wijk onder de aandacht te brengen en door de politieke 

partijen te laten opnemen in hun verkiezingscampagne. Bewonersplatform Oosteeklo organiseerde een politiek praatcafé in het dorp en wilde zijn 

ervaringen met ons delen. 

3/Workshop “Communicatie tussen bewonersgroep en lokaal bestuur”:  Samenlevingsopbouw  WestVlaanderen  schreef  vanuit  de  kennis  en 

verhalen van bewonersgroepen twee publicaties over bewonersparticipatie, één voor bewonersgroepen en één voor besturen. De brochures staan 

vol tips en praktijkervaringen. Een opbouwwerker kwam ons vertellen hoe we die brochure in onze eigen praktijk kunnen gebruiken. 

4/ Workshop “Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid”: De vzw Mobiel 21 – een beweging die actief  is  rond duurzaam en 

veilig verkeer – kwam ons de Mobilometer voorstellen, een instrument waarmee bewonersgroepen het lokale mobiliteitsbeleid kunnen meten én 

de dialoog over de verkeersproblematiek met de lokale gemeenschap en het lokale bestuur kunnen aangaan. Mobiel 21 gaf ons heel wat informatie 

en tips mee om in eigen dorp of wijk te werken aan een duurzaam en veilig verkeer. 
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VERSLAG 

Workshop “Aan de slag met DORP inZICHT” Workshop “Aan de slag met DORP inZICHT” Workshop “Aan de slag met DORP inZICHT” Workshop “Aan de slag met DORP inZICHT” 

Tijdens deze workshop werden de deelnemers door Tineke Rollier (Samenlevingsopbouw OostVlaanderen) geïnformeerd over de methodiek DORP inZICHT. 

Haar presentatie vind je terug in de bijlage. 

Meer info over DORP inZICHT vind je ook terug op www.dorpinzicht.be.  

Workshop “Verkiezingen 2012: politiek praatcafé” Workshop “Verkiezingen 2012: politiek praatcafé” Workshop “Verkiezingen 2012: politiek praatcafé” Workshop “Verkiezingen 2012: politiek praatcafé” 

Het Bewonersplatform Oosteeklo werd vier jaar geleden opgericht in navolging van de DORP inZICHT bevraging. Het bewonersplatform sloot een 

samenwerkingsovereenkomst af met het gemeentebestuur van Assenede en wilde aan de slag gaan met de resultaten van de bevraging.   

Het bewonersplatform organiseert elk jaar in oktober een open bewonersbijeenkomst om zoveel mogelijk inwoners bij de werking te betrekken en blijvend 

voeling te hebben met wat reilt en zeilt in het dorp. Dit jaar stond de bijeenkomst volledig in het teken van de aankomende gemeente en 

provincieraadsverkiezingen: op zondag 23 oktober werden alle inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een politiek praatcafé in het dorp. 

Etienne Van der Veeken (voorzitter) en Luc De Witte (penningmeester) van het bewonersplatform deelden hun ervaringen met ons. 

Politiek praatcafé: het concept 

In het voorjaar van 2011 ontstond het idee om ‘iets’ te doen rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Dat ‘iets’ kreeg al gauw meer vorm en werd een 

‘politiek praatcafé’. De leden van het bewonersplatform wilden lokale politici in het bijzijn van de dorpsbewoners aan het woord laten over hun 

toekomstvisie over Oosteeklo. Later, wanneer de politieke partijen uitpakken met hun verkiezingsprogramma, kan dit afgetoetst worden aan uitspraken die 

werden gedaan tijdens het praatcafé. 



3 

Politiek praatcafé: de voorbereiding 

Lokale politici 

Om een politiek praatcafé te kunnen organiseren heb je uiteraard lokale politici nodig die willen deelnemen. In de beginfase leek het erop 

dat  de meerderheid  niet  zou deelnemen uit  schrik  dat  ze  afgerekend  zouden worden op het  verleden. Na verloop  van  tijd werd  echter 

duidelijk dat er tijdens het debat enkel over de toekomst gepraat zou worden.  Ze gingen uiteindelijk allemaal op de uitnodiging in (enkel 

Vlaams Belang liet kort voor aanvang van het praatcafé weten niet aanwezig te kunnen zijn).   Van  bij  de  start  werd  ook  heel  duidelijk 

afgesproken  dat  elke  partij  slechts  één  vertegenwoordiger  mocht  afvaardigen,  ook  al  vormen  een  aantal  partijen  een  kartel  n.a.v.  de 

verkiezingen en zouden de andere partijen daardoor het recht hebben om meerdere vertegenwoordigers te sturen.    

De plaatsing van de politici aan de debattafel werd aan het toeval overgelaten, zo kon niemand achteraf klagen over het feit dat hij/zij naast 

een bepaalde persoon zat en het daardoor moeilijker had in de loop van het gesprek. 

Dorpsbewoners 

Niet enkel de politici, maar ook de dorpsbewoners zelf moesten warm gemaakt worden voor dit nieuwe initiatief. Tijdens de zomermaanden 

nam het bewonersplatform deel aan de verenigingenmarkt in het dorp.  Ze bouwden een standje op – op een strategische plaats waar bijna 

iedereen móest passeren – waar de bezoekers hun ideeën voor de toekomst van het dorp konden noteren. Een honderdtal dorpsgenoten 

noteerden op die manier hun wensen.   

Tijdens de weken voorafgaand aan het praatcafé werden flyers in het dorp verspreid en werd een persbericht gepubliceerd in verschillende  

media.  

Inhoud 

Het succes van dergelijk praatcafé staat of valt met een goede inhoudelijke voorbereiding van het debat. De thema’s waarrond het gesprek 

werd  opgebouwd  werden  enerzijds  bepaald  door  de  resultaten  van  de  DORP  inZICHT  bevraging  en  anderzijds  door  de  inbreng  van  de 

bewoners tijdens de verenigingenmarkt. Niet alleen de volwassen inwoners werden betrokken, ook de kinderen van het dorp konden hun 

zegje doen. Via de  lokale  school werd een wedstrijd georganiseerd waarbij  kinderen hun  toekomstvisie over het dorp kwijt konden  in de 

vorm van een tekening of een opstel. De beste en meest creatieve ideeën werden beloond met een mooie prijs. Eén van de leukste ideeën 

was bijvoorbeeld de oprichting van een ‘kinderraad’ in het dorp.    
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Uiteindelijk kon men tot drie grote thema’s komen: wonen, verkeer en mobiliteit en dorpsidentiteit. Naast die drie thema’s werden ook een 

aantal ‘reservevragen’ voorbereid die ter sprake gebracht konden worden wanneer het gesprek wat zou stilvallen.   

De deelnemers aan het praatcafé kregen uiteraard ook de mogelijkheid om zelf vragen te stellen: bij het binnenkomen van de zaal kregen ze 

een papiertje waarop ze  tijdens de pauze hun vraag  konden formuleren. Die  vragen werden snel  gelezen en geselecteerd en  tijdens het 

tweede deel van het debat voorgelegd aan de politici. 

Er werd beslist om het thema waarover meest discussie zou ontstaan, namelijk verkeer en mobiliteit, pas na de pauze te behandelen. Zo kon 

er voor de andere thema’s voldoende tijd worden voorzien. De drie hoofdvragen werden een tweetal weken op voorhand aan de politici 

bezorgd opdat zij het debat goed zouden kunnen voorbereiden. 

Moderator 

Een  heel  belangrijke  rol  in  dit  concept  was  weggelegd  voor  de  moderator.  Er  werd  gekozen  voor  een  journalist  die  afkomstig  is  van 

Oosteeklo (maar er al enkele jaren niet meer woont). Hij moest ervoor zorgen dat elke politicus evenveel aan het woord kon komen, dat er 

niet te ver van de vooraf afgesproken thema’s werd afgeweken en dat er blijvend gefocust werd op de toekomst.    

De moderator was twee keer aanwezig tijdens de voorbereidende vergaderingen en kon zodoende goed ingelicht worden over het verloop 

van het debat. 

Praktisch 

Uiteraard had het bewonersplatform een geschikte zaal nodig (de parochiezaal), een goede geluidsinstallatie, voldoende tafels en stoelen, … 

Dit  alles moest ook zorgvuldig worden  voorbereid en bracht de nodige kosten met  zich mee. Verder werd  er ook voor gezorgd dat  elke 

deelnemer een gratis drankje kreeg.  

Politiek praatcafé: het debat zelf 

Op zondag 23 oktober was het dan zover, zo’n 70 dorpsgenoten zakten af naar de parochiezaal om te horen wat de lokale politici voor hun dorp in petto 

hebben  de  komende  legislatuur.  Vóór  de  pauze  werd  gediscussieerd  over  wonen  en  dorpsidentiteit,  na  de  pauze  vormde  verkeer  en  mobiliteit  het 

gespreksonderwerp en werden een aantal vragen uit het publiek behandeld.  
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Het debat zelf verliep uitstekend: de moderator leidde het gesprek in goede banen en kon verhinderen dat er teveel naar het verleden werd teruggegrepen.  

Nu  is  het  uitkijken  naar  de  verkiezingsprogramma’s  van  de  verschillende  partijen.  Deze  zullen  afgetoetst worden  aan de  uitspraken  die  op  23  oktober 

werden  gedaan.  Momenteel  denkt  het  bewonersplatform  erover  om  al  dan  niet  een  vervolg  aan  het  praatcafé  te  breien  in  de  vorm  van  een  echt 

verkiezingsdebat. Het bewonersplatform zal alleszins het tot nu toe verzamelde materiaal (de resultaten van de DORP inZICHT bevraging, de input van de 

bewoners tijdens de verenigingenmarkt en het verslag van het politiek praatcafé) overhandigen aan de lokale politici. Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

 Tips! 

� Nodig álle politieke partijen uit. 

� Focus tijdens het debat op de toekomst, grijp niet nodeloos terug naar het verleden. 

� Betrek de inwoners van het dorp of de wijk bij het bepalen van de thema’s waarrond het debat wordt opgebouwd. 

� Besteed veel aandacht aan de keuze van een goede, professionele moderator. 

� Steek voldoende tijd in de voorbereiding (in Oosteeklo ging ruim 80% van de geïnvesteerde tijd naar de voorbereiding).

� Zorg voor een aangepaste accommodatie. 

� Nodig  de  pers  uit  (in  Oosteeklo  werden  een  aantal  persberichten  gepubliceerd  ter  aankondiging  van  het  debat,  op  de  dag  zelf  waren  geen 

journalisten aanwezig). 

� Zijn er meerdere wijk of dorpsraden in je gemeente actief, bekijk dan of het nuttig zou zijn om samen een politiek debat te organiseren. Let er wel 

op dat je steeds de link met je bewoners in het achterhoofd houdt. Het moet voor iedereen interessant zijn om aan het debat deel te nemen.   

Meer info 

Voor meer informatie over het politiek praatcafé of het bewonersplatform kan je terecht op www.oosteeklo.com of bewonersplatform@oosteeklo.be. 
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Workshop “Communicatie tussen bewonersgroep en lokaal bestuur” Workshop “Communicatie tussen bewonersgroep en lokaal bestuur” Workshop “Communicatie tussen bewonersgroep en lokaal bestuur” Workshop “Communicatie tussen bewonersgroep en lokaal bestuur” 

Tijdens deze workshop stelde Katrien Laga, opbouwwerkster bij Samenlevingsopbouw WestVlaanderen, een duopublicatie rond bewonersparticipatie voor. 

Deze  bestaat  uit  twee  brochures,  één  voor  bewonersgroepen  en  één  voor  besturen,  die  bij  voorkeur  samen  worden  gebruikt  en  vol  tips  en 

praktijkervaringen staan. De brochures kunnen besteld worden via de website  www.samenlevingsopbouwwvl.be (rubriek ‘publicaties’). 

Vervolgens werden tips en ervaringen uitgewisseld over hoe de verschillende bewonersgroepen communiceren met het lokaal bestuur. Dit gebeurde  aan 

de  hand  van  een  aantal  vragen:  hoe  kijkt  het  gemeentebestuur  naar  de  bewonersgroep?  Hoe  verkrijg  je  als  bewonersgroep  de  nodige  info  van  het 

gemeentebestuur?  Op  welke  manier  kan  je  informatie  krijgen  van  je  dorps  of  wijkgenoten?  Hoe  is  de  bewonersgroep  gestart  en  hoe  werd  die 

bekendgemaakt in de gemeente? Hoe wordt er samengewerkt met het gemeentebestuur? Hoe wordt er gecommuniceerd?  

Welk beeld heeft het lokaal bestuur van de bewonersgroep? 

Bevindingen: 

� Bewonersplatform Oosteeklo heeft die vraag ooit letterlijk gesteld aan het gemeentebestuur van Assenede. 

� Het gemeentebestuur van Melle beschouwt het Comité Vogelwijk als een “bende ambetanteriken” waarmee geen rekening gehouden 

hoeft te worden. Mensen met ideeën worden door het gemeentebestuur niet geapprecieerd.  

� In Schelderode heeft men de indruk dat er totaal geen voeling is tussen het bewonersplatform en het gemeentebestuur van Merelbeke. 

� De  bewonersgroep  van  Beke  krijgt  geen  subsidies  van  de  gemeentebesturen  (Beke  ligt  deels  in  Zomergem  en  deels  in Waarschoot) 

waardoor zij heel erg afhankelijk zijn van het gemeentebestuur om bepaalde zaken te realiseren.  

Tips: 

� Probeer op een positieve manier met het gemeentebestuur samen te werken, zo creëer je wederzijds vertrouwen en een goede band 

(bv. in Oosteeklo werkt het bewonersplatform samen met de gemeente aan een trage wegenproject). 

� Ga zelf op zoek naar financiële middelen om de werking van je bewonersgroep te bekostigen, zo kan je onafhankelijk werken. 
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Op welke manier communiceer je als bewonersgroep met het lokaal bestuur? Op welke manier werk je samen? 

Bevindingen: 

� Voor Bewonersplatform Oosteeklo vormt de contactambtenaar een belangrijke schakel in de communicatie tussen bewonersgroep en 

bestuur. Hij vormt de link met de andere ambtenaren en de verschillende gemeentelijke diensten. 

� Bewonersplatform Munte ervaart een aangename  communicatie met de  schepen die  zich  de bewonersplatforms  aantrekt, maar het 

gevoel van samenwerking stopt bij de ambtenaren. 

Tips:

� Dé gemeente bestaat niet, het is heel belangrijk om zelf op bezoek te gaan in het gemeentehuis en de ambtenaren persoonlijk te leren 

kennen.

� Ga  op zoek naar de ‘juiste’, de bevoegde ambtenaar

� Om tot een goede verstandhouding te komen is het in de eerste plaats belangrijk om een goede kennis van het politieke landschap en 

de werking van het ambtelijk apparaat op te bouwen. 

� Heb voldoende aandacht voor informele gesprekken (“tussen pot en pint”) met ambtenaren en politici.

� Stuur de verslagen van de vergaderingen steeds door naar álle politieke partijen, naar het college, naar de bevoegde ambtenaren, …

� Het is belangrijk om in de berichtgeving vanuit het bewonersplatform altijd iets positief te schrijven.

� Laat het gemeentebestuur zien dat  je effectief wilt samenwerken:  kom niet met een eis, maar wel met een voorstel op de proppen. 

Uiteindelijk geef je als bewonersgroep een advies, de beslissing wordt nog altijd genomen door het gemeentebestuur.

� Als je mee de agenda van een gemeentebestuur wilt bepalen, bereid je dan goed voor.

� Ga op zoek naar korte termijnprojecten van het gemeentebestuur waaraan je als bewonersgroep een positieve bijdrage kan leveren. Op 

die manier bouw je een positief imago op en kan de band met het gemeentebestuur sterker worden.

� Steek waar gepast en mogelijk een pluim op de hoed van het gemeentebestuur.

� Probeer samen te werken met de bestaande adviesraden en andere mogelijke partnerverenigingen.
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Op welke manier verkrijg je informatie vanuit het gemeentebestuur? 

Bevindingen: 

� Het gemeentebestuur van Melle organiseert regelmatig themavergaderingen. Het is belangrijk om daar steeds aanwezig te zijn. 

Tips: 

� Ga zelf naar het gemeentehuis om de informatie die je nodig hebt op te vragen. 

� Schrijf een persoonlijke brief of mail. 

� Probeer te weten te komen wat er vanuit het gemeentebestuur wordt georganiseerd en wat de plannen zijn. 

� Volg goed de gemeenteraadszittingen op, bekijk de agenda. 

� Denk aan het principe van openbaarheid van bestuur: een gemeentebestuur is verplicht om haar documenten ter beschikking te stellen 

van wie daar om vraagt. Wil je meer info over openbaarheid van bestuur? Surf dan eens naar openbaarheid.vlaanderen.be. 

Hoe communiceer je naar de bewoners van de buurt, de wijk of het dorp? 

Bevindingen: 

� In Beke verloopt de communicatie met de inwoners via een eigen infoblad 

� In  Oosteeklo  publiceert  men  regelmatig  een  artikel  in  een  regionaal  reclameblad,  organiseert  men  een  jaarlijkse  open 

bewonersbijeenkomst en gebruikt met de website van het dorp om te communiceren over het bewonersplatform. 

� In Schelderode is de jaarlijkse open bewonersbijeenkomst het ideale moment om bewoners en gemeentebestuur samen te brengen 

Tips: 

� Communiceer  alles wat  je  hebt  bereikt,  hoe  klein  ook. Als  bewonersgroep  moet  je  vaak  geduld  hebben  en  komt  het  erop  aan  een 

evenwicht te zoeken tussen projecten en acties op de korte en langere termijn, tussen acties die je zelf kan opzetten en acties waarvoor je 

beroep moet doen op het gemeentebestuur. Niet te hard van stapel lopen is de boodschap!
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Hoe is de relatie met de pers? 

Bevindingen: 

� Wijkraad De Geem uit Hamme  nodigt telkens de persverantwoordelijken uit op de  bewonersvegaderingen. 

Tips: 

� Wanneer je met de pers praat, zorg er dan voor dat je het standpunt van de bewonersgroep verkondigt. Spreek op voorhand af wie met 

welke boodschap naar de pers stapt.  
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Workshop “Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid” Workshop “Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid” Workshop “Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid” Workshop “Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid” 

Elke Franchois van de vzw Mobiel 21 maakte ons tijdens deze workshop wegwijs in de wereld van veilig en duurzaam verkeer. Haar presentatie vind je terug 

in de bijlage. Hieronder lees je een beknopt verslag van de workshop: 

Presentatie 

1/ Mobiel 21 

� Een sociaalculturele beweging voor duurzame en veilige mobiliteit. 

� Doet aan kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding. 

� Vijf kerntaken: educatie en bijscholing, onderzoek, begeleiding en advies, sensibilisatie en sociale actie, informatie. 

� Doelgroepen en opdrachtgevers: scholen, middenveldgroeperingen, burgers, bedrijven, overheden. 

2/ Duurzame mobiliteit 

� Mobiliteit is duurzaam als het verplaatsingssysteem werkt, betaalbaar, ecologisch verantwoord, veilig en rechtvaardig is. 

3/ Verkeersleefbaarheid 

� Heeft te maken met: omgevingskwaliteit, de negatieve impact van gemotoriseerd verkeer op die omgeving, de wisselwerking tussen verkeer en 

ruimtelijke omgeving. 

� Kan  objectief  (via  meting,  vb.  verkeerssnelheid,  ongevallen,  groenvoorziening,  luchtkwaliteit,  …)  en  subjectief  (vb.  veiligheidsgevoel, 

geluidshinder  en  trillingen,  parkeerruimte,  …)  worden  benaderd.  Het  is  niet  gemakkelijk  om  tot  een  gemeenschappelijke  visie  over 

verkeersleefbaarheid te komen net doordat het over een mix van objectieve en subjectieve elementen gaat. Het is alleszins niet de bedoeling 

dat  subjectieve  elementen moeten  onderdoen  voor  objectief  cijfermateriaal.  Anders  zijn  alle  aanpassingen, maatregelen,  …  een maat  voor 

niets! 
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4/ De burger 

� De  burger  is  bezorgd  en  streng:  hij  laat  zich  negatief  uit  over  de  verkeersveiligheid,  de  snelheid,  het  parkeren,  het  publiek  domein  en  de 

fietspaden. Het gebrek aan groen, het lawaai en de uitlaatgassen ervaart hij als iets minder storend (terwijl dit objectief wel een probleem is). 

� De mate waarin de burger zijn bezorgdheid uit over de verkeersleefbaarheid hangt samen met de leeftijd, de gezinsvorm en de woonlocatie. 

5/ De dorpen 

� Uitdagingen:  duurzame  mobiliteit  op  maat  (minder  auto,  (multimodale)  bereikbaarheid,  toegankelijkheid),  integrale  aanpak,  de  burger 

responsabiliseren 

� Mogelijke  actieterreinen:  doortochten,  fietspaden,  sluip  en  zwaar  verkeer  weren,  zone  30  en/of  autoluwe  straten/ruimte,  trage  wegen 

opwaarderen,  vrijwaren  van  open  ruimte  en  natuur,  hergebruik  en  renovatie  stimuleren,  geen  lintbebouwing  maar  inbreiding,  openbaar 

vervoer: belbussen, accommodatie aan de bushaltes, derdebetalers 60+, … 

6/ Mobilometer en Geknipt Mobiel: zie brochure 

Wat houdt de bewonersgroepen bezig? 

� Een gemeentebestuur heeft vaak geen oor naar subjectieve elementen; in Merelbeke wil de gemeente zelfs geen objectief cijfermateriaal (aantal 

ongevallen op bepaalde plaatsen) aan de bewonersgroep overhandigen.   

Tip: blijven aandringen en je als bewonersgroepen beroepen op het principe van openbaarheid van bestuur 

� Tegenwoordig wordt  er  bij  het  uitvoeren  van een dorpskernvernieuwing  vaak  gekozen  voor  het  gebruik  van  kasseien  e.d. Helaas  is dit  voor  de 

omwonenden in de meeste gevallen allesbehalve een goede zaak (geluidsoverlast, trillingen, …). 

� In  sommige  buurten ondervindt men  geurhinder.  Vaak weet men  als  bewoner  niet waar  die  geur  vandaag  komt,  of  er  schadelijke  stoffen mee 

gepaard gaan, … 

� Verkeersveiligheid in de schoolomgeving: men heeft de indruk dat ouders de school zouden inrijden om hun kinderen toch maar zo dicht mogelijk 

bij de schoolpoort af te zetten.   

Tip: een schoolroutekaart levert een mooi beeld op van veilige voet en fietspaden die vanuit verschillende richtingen naar de school leiden.  

� … 
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Wat kan Mobiel 21 voor een bewonersgroep betekenen? 

� Gratis aanvragen van en advies over de Mobilometer

� Gratis advies via mail of telefoon over verkeer en mobiliteit 

� Gratis een eenmalig overleg met de bewonersgroep (en het gemeentebestuur)

� Mits betaling: intensieve ondersteuning van een lokaal project rond verkeer en mobiliteit



13 

Conclusies Conclusies Conclusies Conclusies 

Ter afronding van de bijeenkomst werden nog een aantal mededelingen gedaan: 

� Buiten Gewone Buurt    een  initiatief  van de Koning Boudewijnstichting waarbij bewoners worden opgeroepen om projecten  in  te dienen die de 

leefbaarheid van hun buurt of dorp verbeteren  zal de komende jaren meer inzetten op landelijke gebieden. De kans bestaat dat er een specifieke 

oproep ‘Buiten Gewoon Dorp’ gelanceerd zal worden. Met andere woorden, als bewonersgroep in landelijk gebied zal je veel meer kans maken op 

subsidies om mooie projecten in je eigen buurt uit te voeren! Alle informatie over de Koning Boudewijnstichting en deze projectoproep vind je terug 

op de website www.kbsfrb.be.  

� De stuurgroep van het project “Naar een OostVlaamse Vereniging Kleine Kernen”  is op zoek naar bijkomende  leden. Wil  je  je  inzetten voor dit 

project en samen met andere bewonersgroepen nadenken over de koers die we in de toekomst met deze vereniging zullen varen? Stuur dan zeker 

een mailtje naar de projectmedewerkers! 

� Via de facebookpagina van de OostVlaamse Vereniging Dorpsbelangen kan je het reilen en zeilen van de vereniging op de voet volgen! Je vindt er 

ook enkele sfeerbeelden van de bijeenkomst terug.    

Word fan van https://www.facebook.com/pages/OostVlaamseVerenigingDorpsbelangen/100419750039989
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MEDEWERKERS 

Naam Organisatie Adres Telefoon Mailadres

Elke Franchois Mobiel 21 vzw Vita Decosterstraat 67A

3000 Leuven 

016 31 77 00 info@mobiel.be

Katrien Laga Samenlevingsopbouw West

Vlaanderen 

Hoogstraat 98 bus 2

8800 Rumbeke 

051 24 29 28 katrien.laga@samenlevingsopbouw.be

Annelien Colson Samenlevingsopbouw Oost

Vlaanderen 

Moeie 16a

9900 Eeklo 

09 376 71 05 annelien.colson@samenlevingsopbouw.be

Tineke Rollier tineke.rollier@samenlevingsopbouw.be

Luc Joos luc.joos@samenlevingsopbouw.be

Sofie Van Moortel sofie.van.moortel@samenlevingsopbouw.be

DEELNEMERS 

Naam Bewonersgroep Gemeente Website

Philip Derbaix Bewonersplatform Munte Bruist Munte (Merelbeke) /

Dirk Demeyere Buurtcomité Drevensveld Welle (Denderleeuw) www.drevensveld.be

Jozef Merckx Buurtcomité Kleine Kouter Lede /

Kristof De Puydt DORP inZICHT Flora Flora (Merelbeke) /

Claire Bosch Bewonersplatform Melsen Melsen (Merelbeke) www.melsendorp.be

Michel Rouan Bewonersplatform Schelderode Schelderode (Merelbeke) bewonersplatform.innoco.be

Patrick Verschelden Wijkraad De Geem Hamme /

Marc De Schepper

Lucas De Vocht Zchakel Overlegplatform Zevergem Zevergem (De Pinte) /

Patrick Hurkmans Wijkcomité Polderdreef Beveren /

Ann Maes

Noël Vermeire Bewonersgroep Beke Beke (Waarschoot/Zomergem) /

Marleen Pattyn

Det De Schynkel Bewonersplatform Bottelare Bottelare (Merelbeke) /

Kristien Weyts

Astrid D’Heuvaert
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Daniël Cornelis Bewonersplatform Oosteeklo Oosteeklo (Assenede) www.oosteeklo.com

Etienne Van der Veeken

Luc De Witte

Vicky De Wolf Stad Aalst Aalst www.aalst.be

Jan De Kimpe Comité Vogelhoek Melle www.vogelhoekcomite.be

Patrick Van Houtte

Nicolas De Rijck

Dirk Van Damme

Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd 

Naam Bewonersgroep Gemeente Website

Marc Duym  Dorpsraad Eksaarde Eksaarde (Lokeren) /

Baudouin Baudoncq Bewonersgroep Oostakker Oostakker (Gent) /

Hubert Van Hamme Rieactie Rieme (Evergem) rieactie.in.evergem.be

Jo Mortier Bewonersplatform Bottelare Bottelare (Merelbeke) /

Luc David

Rita Scheerlinck Dorpsraad Nederhasselt Nederhasselt (Ninove) /

William Minnaert Dorpsraad Heldergem Heldergem (Haaltert) www.heldergem.info

Piet Blomme Ringbaancomité Adegem (Maldegem) /

Herman Capiau Dorpsraad Grimminge Grimminge (Geraardsbergen) www.dorpsraadgrimminge.be

Stephaan Schelfaut Dorpsraad Sinaai Sinaai (SintNiklaas) www.sinaaileeft.be

Guido De Temmerman Buurtcomité 2004 Munkzwalm (Zwalm) /

Wim De Geest Buurtcomité Heikantstraat Overmere (Berlare) www.heikantstraat.be

Antoine De Meirsman Wijkraad SintAnna Hamme/Waasmunster www.hammesintanna.be

Eric De Cooman Bewonersplatform Ursel inZICHT Ursel (Knesselare) www.urselinzicht.be

Greet De Baets Dorpsraad Lembeke Lembeke (Kaprijke) www.dorpsraadlembeke.be
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Dank aan alle deelnemers en medewerkers voor hun bijdrage aan deze 

leerrijke dag! 


