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Het oprichten van een vzw 
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen organiseert woensdag 18 december een nieuwe bijeenkomst als afsluiter voor 

het jaar 2013. Met deze bijeenkomst wil onze vereniging ingaan op de vraag die  een aantal bewonersgroepen stelden over het 

al dan niet oprichten van een vzw. 

Waarom zou je een vzw oprichten? 
Als jouw vereniging de vorm van een vzw aanneemt kan je als lid (met persoonlijk vermogen) niet aansprakelijk worden ge-

steld als de vereniging schulden heeft of als er iets fout loopt bij het organiseren van een activiteit. Het houdt natuurlijk ook 

verplichtingen in en het is aan jullie vereniging om uit te maken of dergelijke omvorming een juiste beslissing is.  

Een toelichting door VSDC 
Tijdens de bijeenkomst zal mevrouw Isabelle Demeyere van het Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor VZW’s (VSDC) 

een toelichting geven over onder andere de vzw-wetgeving en de oprichting van een vzw maar er is ook ruimte om vragen te 

stellen. Iedere bewonersgroep ontvangt tijdens dit moment ook een bundel met alle nodige informatie. 

Inschrijven kan tot en met 12 december via info@dorpsbelangen.be. 

 

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw Nieuwsbrief 2013/2  December 

NIEUWSBRIEF  



Hoe ziet het toekomstperspectief van de dorpsbi-
bliotheek en parochiekerk er uit? 
Donderdag 26 september en maandag 7 oktober organiseerde de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 2 bijeenkomsten 

over het toekomstperspectief van de dorpsbibliotheek en de parochiekerk. Thema’s die in de actualiteit terug te vinden zijn en 

waar veel vragen over worden gesteld. Wat kunnen wij doen als onze bibliotheek dreigt te sluiten? Kunnen wij onze parochiekerk 

ook voor andere doeleinden gebruiken? Hoe zit dat met die ‘herbestemming’? 

Met deze bijeenkomsten hoopte de vzw niet alleen een  antwoord te bieden op de vele vragen maar ook een moment te creëren 

waarop bewonersgroepen in gesprek konden gaan met direct betrokkenen. 

Gelijkaardige conclusie 
Op beide bijeenkomsten kwam naar voor dat er efficiënt, doordacht en creatief moet ingespeeld worden op de maatschappelijke 

noden van het dorp. Dit zal lokaal heel erg verschillen maar de meeste deelnemers waren het erover eens dat multifunctionaliteit 

een belangrijke toepassing moet zijn.  

Bewonersgroepen kunnen hierbij zelf initiatief nemen en de direct betrokkenen (gemeentebestuur, kerkfabrieken…) benaderen 

met alternatieve oplossingen. Maar er wordt ook gevraagd dat direct betrokkenen vaker in gesprek gaan met bewoners(groepen). 

O-V Dorpsbelangen biedt ondersteuning 
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen wil hierbij ook een ondersteunende rol opnemen. U wenst hiermee aan de slag te 

gaan in uw dorp of u heeft vragen? U kunt ons steeds contacteren. Verslagen, inspiratie en meer informatie vindt u in onze ken-

nisdatabank op www.dorpsbelangen.be. 

Bijeenkomst  ‘De dorpsbibliotheek: verleden of toekomst?’ - Denderleeuw - 26/09/2013 

Bijeenkomst  ‘De toekomst van de parochieker’ - Sinaai - 7/10/2013 



Wat na een     

bijeenkomst? 

De Oost-Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen organiseerde 

reeds een drietal vormings-

bijeenkomsten waarbij een 

spreker een toelichting kwam 

brengen over een bepaald 

onderwerp. Er werd ook de 

ruimte gegeven om menin-

gen en ervaringen uit te wis-

selen en het netwerk te ver-

breden.  

De vzw hoopt dat bewoners-

groepen hierdoor goed geïn-

formeerd zijn, maar wil het 

hier niet bij laten. O-V Dorps-

belangen wil na de bijeen-

komsten ook beleidsmatig 

aan de slag gaan met de be-

vindingen enerzijds. Ander-

zijds wil de vzw onder ver-

schillende andere vormen 

ondersteuning bieden aan 

bewonersgroepen die rond 

het thema verder willen wer-

ken in hun dorp. U kan daar-

om steeds contact opnemen 

met de vzw. Laat ook weten 

hoe uw bewonersgroep met 

de informatie verder aan de 

slag ging. 

 

Oosteeklo dorp - Fotograaf: Heidi Goeminne 

En nu? Aan de slag! 
De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen wil vormingspakketten aanbieden waar-

mee u in uw dorp of gemeente, samen met de inwoners en direct betrokkenen, aan de 

slag kan over een bepaald thema. 

Vormingspakket ‘De parochiekerk’ 
Momenteel werkt de vzw aan een vormingspakket over ‘De parochiekerk’. Het pakket 

bestaat uit een PowerPointpresentatie en een handleiding die tips geeft voor het orga-

niseren van een bijeenkomst, die een toelichting geeft bij de presentatie en een nabe-

spreking bevat. 

Voor meer informatie over het pakket kunt u terecht bij Ellen Van Basselaere, de edu-

catief medewerker van O-V Dorpsbelangen.  

Vormingspakket op maat 
De vzw wil ook vormingspakketten op maat aanbieden. Contacteer ons voor meer in-

lichtingen. Samen met onze educatief medewerker kunnen de mogelijkheden bekeken 

worden. 

 

“Met een vormingspakket willen we de mogelijkheid bieden 

aan onze groepen om met de thema’s verder te werken in 

hun dorp of gemeente.” 

- Luc David 

Voorzitter O-V Dorpsbelangen 



Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over de Oost-Vlaamse       

Vereniging Dorpsbelangen 

vzw contact met ons op.   

 

Oost-Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen 

Moeie 16A 

9900 Eeklo 

Contactpersoon: 
Ellen Van Basselaere 
 
T: 09 376 71 05 

E: ellen.van.basselaere 

@dorpsbelangen.be 

 

Bezoek onze website op 

www.dorpsbelangen.be 

Check ons op Facebook! 

Goed bezig Bewonersplatform Bottelare! 
In iedere nieuwsbrief stellen we graag een bewonersgroep aan u voor. We starten bij het bewonersplatform 

waarvan de voorzitter van O-V Dorpsbelangen, voorzitter is: Bottelare. Met zijn 1800 inwoners is dit de grootste deelgemeente 

van Merelbeke. Het bewonersplatform Bottelare is gegroeid uit de werkgroep rond "Dorp inZicht" die in 2009, in samenwerking 

met de gemeente en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, in een enquête naar de leefbaarheid in het dorp peilde.  

Communicatie en overleg 
Het bewonersplatform Bottelare organiseerde in 2012 en 2013 een open bewonersbijeenkomst waar de inwoners en het sche-

pencollege in debat gingen. Ook was er in 2012 een overleg tussen het bewonersplatform, schepencollege en verschillende acto-

ren van Bottelare. Daar werd over verschillende agendapunten uitleg gegeven door de bevoegde schepen en werd er 

samen naar mogelijke oplossingen gezocht. Het platform betrekt ook de plaatselijke verenigingen bewust bij zijn werking omdat 

deze interessante partners zijn om mee samen te werken. Verenigingen groeperen veel inwoners en weten vaak zeer goed wat 

er in het dorp leeft. De inwoners van het dorp worden geïnformeerd over de werking en de activiteiten van het bewonersplatform 

via een nieuwsbrief die ze regelmatig in de bus ontvangen. Via een flyer worden ze ook steeds opgeroepen om lid te 

worden van het BPF en/of om nieuwe thema’s aan te kaarten. 

Realisaties 
Het platform organiseerde in de zomer van 2012 en 2013 een wandeling over de trage wegen in het dorp. Met de input van de 

inwoners ging de groep aan de slag om een prioriteitenlijst op te stellen omtrent onderhoud en aanleg van de trage wegen. Er 

werd in samenwerking met het oudercomité en de schooldirectie een nota opgemaakt over enkele verkeersknelpunten, waarvan 

een aantal reeds door de gemeentelijke diensten werden aangepakt. Het bewonersplatform koppelde een dossier rond riolerings-

werken aan de herwaardering van trage wegen. Dit voorstel werd door het gemeentebestuur goedgekeurd. Naar aanlei-

ding van een grootschalig nieuwbouwproject in Bottelare dat voor wrevel zorgde in het dorp, startte het bewonersplatform een 

werkgroep op. Deze dachten na over een aantal standaarden waar de nieuwe bouwaanvragen in de toekomst zouden 

moeten aan voldoen. 

In de toekomst 
Het bewonersplatform heeft ook in de toekomst een aantal prioriteiten: 

Het platform wil zich blijven inzetten voor een doordachte ruimtelijke ordening en be-

houd van het landelijk karakter. De groep blijft aandacht hebben voor een goede 

communicatie met de burgers via het bewonersplatform, communicatie tussen 

het bestuur en het bewonersplatform en omgekeerd. Ook verkeer en mobiliteit blijven 

voor het bewonersplatform een prioriteit: men werkt verder voorstellen uit voor een 

verkeersveilige dorpskern.  

 

Ook een artikel over uw bewonersgroep in deze rubriek?  Neem dan gerust 

contact op! 

 


