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NIEUWSBRIEF  

In 2015 wil Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw verder werken aan haar naambekendheid, het vergroten van haar 

draagvlak en het vinden van bijkomende partners bij overheden, organisaties en bewonersgroepen. Dit alles zal zich voortaan 

ook afspelen buiten de provincie waardoor de werking stilaan naar andere provincies en partners zal worden uitgedragen. Zo 

wil de vzw de betrokkenheid inzake het Vlaams plattelandsbeleid sterk verhogen en de ambitie om een aanzet te geven aan 

een Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw, ook gaan realiseren.  

Concreet gaan we hierbij starten in West-Vlaanderen. Bedoeling is om   

een soortgelijke werking als in Oost-Vlaanderen, ook daar te gaan opstarten.   

Op zoek gaan naar bewonersplatformen, mensen samenbrengen en inspireren   

en een draagvlak bij de West-Vlaamse dorpen en gemeentes creëren.  

Mocht u hieromtrent over relevante informatie beschikken,   

neem gerust contact op met Agnes. 

De nadruk wordt bij de werking steevast op de belangenbehartiging van   

plattelandsbewoners gelegd. Dit wordt vooral bereikt door in te spelen op actuele  

gebeurtenissen en zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven.   

Het betrekken van bewoners(groepen) uit landelijk gebied is daarbij vanzelfsprekend.  

Afgelopen voorjaar was er heel wat verandering bij OVDB. Onze afgelopen activiteiten en ambitieuze  

toekomstplannen delen we graag via deze nieuwsbrief met u mee.  

OVDB breidt uit naar West-Vlaanderen 

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen zoekt … jou! 
 
Uitwisseling kan er pas zijn als wij op de hoogte blijven van waar jullie mee bezig zijn!  
 
Met welke belangrijke zaken is jouw bewonersgroep bezig? Wat heb je onlangs verwezenlijkt waar je 
fier op bent? Heeft jouw bewonersgroep een leuk initiatief? Iets wat inspiratie kan bieden voor een 
ander dorp of gemeente? Iets wat je graag in de kijker stelt? 
 
Laat het ons dan weten!  
 
Oost-Vlaanderen: yasmine.buyck@dorpsbelangen.be 
West-Vlaanderen: agnes.voet@dorpsbelangen.be 
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GoeBezig-prijs 2015 

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikt in het najaar van 2015 de GoeBezig-prijs uit voor bewonersgroepen en 

gemeentebesturen. De exacte datum en locatie geven we u nog door! 

Met de GoeBezig-prijs voor bewonersgroepen willen we graag de groepen in de bloemetjes zetten voor hun inzet om 

de participatie en inspraak van de plattelandsbewoners te garanderen. Maar ook voor het engagement om de leefbaarheid in 

hun dorp of omgeving te verhogen.  

Met de uitreiking van de GoeBezig-prijs voor lokale besturen, wenst de Oost-Vlaamse vereniging Dorpsbelangen vzw de 

ondersteuning van bewonersgroepen uit landelijk gebied bij het lokaal bestuur te stimuleren. De prijs is een waardering voor 

besturen die de meerwaarde inzien van een beleid waarbij inspraak en participatie deel uitmaken. 

Onze jury kiest wie de prijs in het najaar in ontvangst mag nemen. 

Deelnemen kan tot 30 september 2015   

via het wedstrijdformulier dat te vinden is op de   

website of via info@dorpsbelangen.be  

Meer info? Mail naar Yasmine.  

Sfeerbeelden Algemene Vergadering 

Eind juni nodigden we alle leden van onze vereniging uit voor een Algemene Vergadering. Er werd duchtig uitgewisseld en 

gepraat over de werking van de dorpsraden. Het werd een boeiende bijeenkomst! 
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Yasmine                 Agnes 

Yasmine werkte voordien als educatief medewerker bij de landelijke jeugdwerkorganisatie Graffiti vzw in Gent. Daar ging ze da-

gelijks aan de slag als verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking. Daarnaast stond ze ook in voor het buurt- en maatwerk. 

Als kaderlid in de plaatselijke jeugdbeweging draagt Yasmine het Meetjesland in ’t hart. Verder houdt ze zich in haar vrije t ijd 

graag creatief bezig, gezien Yasmine een beeldende opleiding achter de rug heeft. Yasmine staat in voor de verdere uitbouw van 

onze werking in Oost-Vlaanderen.        

Yasmine werkt op maandag en dinsdag van 8u tot 16u30. En om de twee weken op woensdag van 8u tot 14u30.  

Agnes woont in West-Vlaanderen (Tielt) en werkt al ruim 15 jaar voor Stad Menen. Daar is ze actief rond Noord-

Zuidsamenwerking (ontwikkelingssamenwerking) en multiculturaliteit, en heel recent ook rond erfgoed. Nu neemt ze de hand-

schoen op om daarnaast ook halftijds voor de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen te komen werken. Agnes houdt van 

kunst in al zijn vormen en heeft 3 jongvolwassen kinderen. Gezien we onze werking verruimen naar West-Vlaanderen, gaat Ag-

nes op West-Vlaamse dorpenronde, en wordt zij aanspreekpunt van West-Vlaamse bewonersgroepen. Wordt boeiend!  

Agnes werkt op dinsdag en vrijdag  van 9u tot 17u. En om de 2 weken op woensdag van 9u tot 17u. 

Bewonersplatformen hoeven het buskruit niet opnieuw uit te vinden. Ze kunnen heel veel opgedane kennis  

en ervaring doorgeven aan elkaar. De nodige tijd werd hiervoor uitgetrokken en dertien werkingen stelden zich aan elkaar 

voor. Opvallend was de uitdaging om de gemeente als gesprekspartner mee in de boot te krijgen, en nieuwe bewoners aan te 

trekken om zich aan te sluiten bij het bewonersplatform. 

Twee nieuwe krachten bij Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 
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Het Nederlands platform Netwerk Duurzame Dorpen heeft provinciale steunpunten, waarvan wij er eentje zijn. Dit netwerk van, 

voor en door dorpen werkt samen aan een duurzame toekomst. OVDB wil ontmoeting tussen dorpen organiseren en een forum 

bieden voor het delen van kennis, ideeën en projecten rond duurzaamheid. Binnen het netwerk wordt duurzaamheid verdeeld in 

16 thema’s: van afval en kringlopen tot energie, mobiliteit en landbouw.  

Bent u in uw dorp zélf met een duurzaam project bezig, of onderneemt jouw gemeente reeds actie?  Geef het ons door!  

  

Meer inspiratie vind je op de website van Netwerk Duurzame Dorpen.  

Buurten op den Buiten is een project van de Koning Boudewijnstichting,, waarbij de projecten ondersteunen van bewoners voor 

hun buurt of dorp in een landelijke omgeving. Een mooie kans voor uw bewonersgroep, lijkt ons! 

Het gaat om projecten die de kwaliteit van het samenleven verbeteren, contacten tussen bewoners bevorderen en zich richten tot 

alle buurt– of dorpsbewoners.  

Ga naar de website en vul het online kandidaatsdossier in.   

Indienen kan tot 16/9/2015 en je project kan tot € 5000 projectsubsidies krijgen. 

 

Oproep: Buurten op den Buiten 

Contact  

 

Neem voor meer informatie over de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw contact met ons op.   
Laat ons ook zeker weten waar jullie mee bezig zijn!  
 
 

Moeie 16A  
9900 Eeklo 
Tel.: 09 376 71 05 
info@dorpsbelangen.be  
 
 
Like onze Facebookpagina of check onze website  
en blijf op de hoogte van projectoproepen, subsidies en actuele dossiers! 

Steunpunt van het Netwerk Duurzame Dorpen 

http://netwerkduurzamedorpen.nl/
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