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Het is het moment voor dorpen! Karl Catteeuw, stafmedewerker Gebiedsgerichte 

Werking Provincie West-Vlaanderen, daagt dorpsbewoners uit. 
Dank aan Luk Deboeck voor de foto hierboven. 

    

 

Het is het moment voor dorpen. Ruimte 

Vlaanderen werkt aan een typologie van 

woonkernen. De Vlaamse Landmaatschappij 

schrijft een ‘beleidsnota dorpen’. De Provincie 

Antwerpen maakt een inspiratiebundel rond 

dorpsinitiatieven. De Boerenbond heeft een 

goede dorpenblog. En elke maand sluiten 

groepen zich aan bij de koepelvereniging 

Dorpsbelangen. Maar dat moment moet ook 

goed gebruikt worden. 

In 1978 was er ook zo'n moment. Net na de 

gedwongen gemeentefusies was er Het Jaar 

van het Dorp, met een logo van een kerkdorp 

 

Inspiratie en motivatie via de uiteenzettingen 

en presentaties van onze bijeenkomst op 10 

maart te Herne. 
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in een boom. Het bracht een druk programma 

met vooral folkloristische evenementen, met 

vooral veel nostalgie en gezelligheid. Op 

langere termijn leidde het tot de oprichting van 

de Landelijke Gilden en was het dus zeker 

verdienstelijk. Maar een echt antwoord op de 

baseline 'Het dorp moet zijn rol weer spelen' 

gaf het helaas niet. Nu kan het wel, dankzij de 

opbloei van sterke belangengroepen voor 

dorpen. 

Sla dus de krant open of draai aan de 

volumeknop. Het regent inspiratie om met je 

dorpsvereniging ook structureel aan de slag te 

gaan: dorpen van de ronde, kernversterking als 

woonstrategie, dorpen als oplossing voor 

plattelandsvergrijzing, neveneffecten van 

kilometerheffing, verdwijning van 

bankautomaten, transformatie van 

parochiekerken, pakjesautomaten, ... 

Alvast heel veel inspiratie toegewenst, en deze 

nieuwsbrief is een goed begin!                  

Karl Catteeuw 

 

 

 

Lig je stilaan wakker van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen? 

- Lees hier ons (voorlopige) Memorandum 

- De Wakkere Burger legt ons het 

BURGERVUUR aan de schenen 

- Prof. Filip De Rynck gaf een startschot! 

 

 

 

Provincie West-Vlaanderen en Vlaamse 

Vereniging Dorpsbelangen organiseren op 5 

mei de 2e Preus up onz Dorp! 

Bestuursleden van bewonersgroepen, schrijf u 

in! We gaan fluistervaren en broekwandelen in 

de Blankaart, en genieten dan samen van een 

gezellig ontbijt in ‘t Rooneplezier. 

 

 

 

LEES je WIJZER 

- Reflecties rond levendige dorpen en 

veerkrachtige open ruimte via verslaggeving 

SOLVA-netwerkevent HeavenOnEarth2050 

- Publieksprijs Publieke Ruimte voor 

dorpskern Roborst (Zwalm)  

- De kennisdatabank Dorpenbeleid van 

Landelijke Gilden: verhalen en goede 

praktijken rond leefbaarheid en duurzaamheid.  

 

 

 

Wil je inzetten op de Matexi Award voor het 

meest verbindende buurtinitiatief? Haast je, 

online kandideren moet vóór 15 april 2018! 
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