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Afsprakennota tussen de dorpsraden/bewonersplatforms en het stadsbestuur van 
Diksmuide 
 
Tussen de dorpsraad/het bewonersplatform van ……………………, vertegenwoordigd door de coördinator 
............................................ wonende te ............................................, telefoonnummer 
................................................... E-mailadres ........................................ en de secretaris 
........................................, wonende te ........................................, telefoonnummer 
........................................, E-mailadres ........................................ enerzijds en stadsbestuur van 
Diksmuide, vertegenwoordigd door Mevrouw Lies Laridon, burgemeester en Marie Herman, 
stadssecretaris, worden volgende afspraken gemaakt: 
 
 
 
Artikel 1: Samenstelling dorpsraad / bewonersplatform 
 

1. De dorpsraad/ Het bewonersplatform van ………… stelt de heer/mevrouw 
........................................ aan als voorzitter/coördinator en de heer/mevrouw 
........................................ als secretaris. Om continuïteit in de werking te garanderen wordt 
gevraagd om dit engagement gedurende minstens drie jaar op te nemen. Om de drie jaar wordt 
indien wenselijk een nieuwe voorzitter-coördinator en de secretaris aangeduid.  
De dorpsraad/ het bewonersplatform duidt……………………………………….. aan als 
contactpersoon voor het stadsbestuur. 

 
2. De dorpsraad/ Het bewonersplatform van ……………… streeft ernaar een “open vergadering” te 

zijn. Dit betekent dat er een open samenstelling is zodat ieder individu kan toetreden of zijn 
medewerking kan verlenen. Dit engagement moet echter een duurzaam en permanent karakter 
hebben. In functie van de werkbaarheid kan men beslissen om met een kerngroep te werken  
Er wordt een constructieve en open houding verwacht, het maatschappelijk dorpsbelang staat 
hierbij centraal. 
 

3. Politieke mandatarissen mogen deelnemen aan de dorpsraad/het bewonersplatform in hun eigen 
dorp, maar oefenen er bij voorkeur geen trekkersfunctie uit (vb; coördinator of secretaris), dit om 
de neutraliteit van de groep te vrijwaren. Ze nemen deel als inwoner, niet als politicus (= raadslid 
of lid van een politieke vereniging). 

 
 
 
Artikel 2: Werking van de dorpsraad/ het bewonersplatform 
 

1. De dorpsraad/Het bewonersplatform kan alle voorstellen doen die nuttig worden geacht om de 
belangen van het dorp en zijn inwoners te bevorderen. Uitgangspunt: “wat is nodig om van het 
dorp een aangename woon- en leefomgeving te maken?” 
 

2. De dorpsraad/Het bewonersplatform verbindt zich ertoe om ten minste twee keer per jaar samen 
te komen. Men engageert zich om te communiceren met de volledige dorpsgemeenschap hetzij 
door een dorpskrantje, verslagen uithangen op openbare plaatsen, website, jaarlijkse algemene 
dorpsvergadering,… . 

 
3. Alle dorpsbewoners kunnen agendapunten aanbrengen en worden minstens op de hoogte 

gebracht van de datum en agenda van de jaarlijkse algemene dorpsvergadering.   
 

4. De dorpsraad/Het bewonersplatform behandelt de agenda en beslist over de punten die 
voorkomen op de agenda. Er wordt een verslag opgemaakt waarbij de diverse standpunten 
worden opgenomen. Verslagen en reacties dienen binnen een redelijke termijn overgemaakt te 
worden aan de meldingsambtenaar.  
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De dorpsraad/Het bewonersplatform verbindt er zich toe om geregeld het de stad te informeren 
over zijn werking en over wat leeft binnen het dorp.  

 
5. Indien een dorpsraad/bewonersplatform een studiebureau en/of andere diensten wenst uit te 

nodigen, dient dit te gebeuren in overleg met de stad.   
 

6. De dorpsraad/Het bewonersplatform en de stad informeren principieel eerst elkaar over 
meningen, beslissingen en standpunten, vooraleer eventueel de pers hierbij te betrekken.  
 

7. Voorzitter / coördinator en secretaris engageren zich om deel te nemen aan de vergaderingen van 
het coördinatorenoverleg van Diksmuide. Het coördinatorenoverleg vindt in beurtrol plaats in de 
dorpen. De dorpsraad /het bewonersplatform van dat dorp helpt bij de praktische organisatie (zaal 
klaarzetten, drankje, …). 
 
 
 

 
Artikel 3: engagement van het stadsbestuur 
 

 
1. De stad duidt een meldingsambtenaar aan voor de dorpsraden/bewonersplatforms. De 

meldingsambtenaar fungeert als verbindingspersoon tussen de stad Diksmuide en de 
dorpsraden/bewonersplatforms. Hij staat in voor de coördinatie en afstemming van de 
samenwerking tussen de stad en de dorpsraden/bewonersplatforms. Hij houdt eveneens toezicht 
op de opvolging van vragen, adviezen en beslissingen. 
 

2. De meldingsambtenaar neemt het initiatief om het coördinatorenoverleg samen te brengen 
(agenda opmaken in overleg met de groepen, uitnodiging versturen,…). 

 
Het stadsbestuur verbindt er zich toe:  

 
3. om op uitnodiging één of meerdere leden van het Schepencollege en/of één of meerdere 

ambtenaren af te vaardigen om op de vergadering van de dorpsraad/het bewonersplatform 
aanwezig te zijn 

   
4. om de dorpsraad/het bewonersplatform tijdig op de hoogte te brengen van alle belangrijke 

beleidsvoornemens van de stad die verband houden met het dorp, tenzij dit om hoogdringende 
redenen niet kan.  
 

5. om waar nodig en mogelijk advies te vragen aan de dorpsraad/het bewonersplatform in zaken die 
van belang zijn binnen het dorp. Het stadsbestuur zorgt hierbij dat er voldoende en juiste 
informatie gegeven wordt. Indien het stadsbestuur een formeel advies wil, zal ze hiervoor een 
formele vraag stellen aan de dorpsraad / het bewonersplatform. 
 

6. om bij specifieke vragen met een ambtenaar of afgevaardigde van het College van Burgemeester 
en Schepen een overleg te organiseren. 

 
7. om desgevraagd deskundige informatie te verstrekken aan de dorpsraad/het bewonersplatform.   

 
8. om de vragen van dorpsraad/bewonersplatform naar hogere overheden (provincie – gewest of 

gemeenschap) door te geven. 
 

9. om voor elke dorpsraad/ elk bewonersplatform een jaarlijkse tegemoetkoming in werkingskosten 
te voorzien.  
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10. om telkens als een verslag van de dorpsraad/het bewonersplatform wordt overgemaakt:   

 
a. het verslag stelselmatig door de meldingsambtenaar te laten verwerken in 

werkopdrachten naar de bevoegde diensten 
b. het verslag  te bezorgen aan de leden van het College en ter beschikking stellen van de 

stuurgroep 
c. een gemotiveerd antwoord te formuleren binnen een redelijke termijn; 
d. op korte termijn te antwoorden. Indien er niet onmiddellijk een definitief antwoord kan 

gegeven worden,  zal de bevoegde dienst een ontvangstmelding sturen en meedelen hoe 
het dossier verder zal verlopen (vb. uitleg procedures) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overeengekomen te Diksmuide, op ........................................ 
 
 
Voor de dorpsraad/ het bewonersplatform ……………….. 
 
de coördinator      de secretaris 
 
 
 
 
Voor het Stadsbestuur van Diksmuide, 
 
De Secretaris,                                  De Schepen,                                                 De Burgemeester, 
Marie HERMAN                                Kurt VANLERBERGHE                          Lies LARIDON 
 


