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Naar aanleiding van de federale, regionale en Europese verkiezingen op 25 

mei 2014 schreef O-V Dorpsbelangen een memorandum. Vanuit haar erva-

ringen wou de vzw rond een aantal thema’s die spelen op het platteland 

aanbevelingen formuleren naar de beleidsmakers op Vlaams niveau. 

Dit memorandum werd vóór de verkiezingen bezorgd aan alle partijen, de 

Vlaamse parlementsleden van de kieskring Oost-Vlaanderen, het kabinet 

van toenmalig minister-president Kris Peeters, de Provincie Oost-

Vlaanderen, de VLM en andere belanghebbenden. 

Na de verkiezingen werd het doorgestuurd naar de regeringspartijen en 

naar de minister bevoegd voor Platteland, Joke Schauvliege.  

O-V Dorpsbelangen was dan ook zeer verheugd met de uitnodiging voor 

een overleg op het kabinet van de minister.  

Op 4 september werden we er persoonlijk ontvangen door minister Schau-

vliege en haar adjunct-kabinetschef Landbouw. In het gesprek konden we 

de werking van onze vzw uit te doeken doen en ons memorandum verder 

toelichten. 

4 september 2014 



 

Nieuwe educatief medewerker bij O-V Dorpsbelangen 

Sara Verstraete volgt vanaf 19 augustus Ellen Van Basselaere op als educatief medewerker bij de Oost-Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen vzw. Ellen is intussen in dienst getreden bij het gemeentebestuur van Sint-Laureins als cultuurbeleidscoördinator. 

De Raad van Bestuur van de O-V Dorpsbelangen houdt eraan Ellen te bedanken voor haar inzet en enthousiasme en voor de 

resultaten die ze heeft neergezet voor onze vereniging en de lokale bewonersgroepen. We hebben er echter alle vertrouwen in 

dat Sara haar taak als ondersteuner en belangenbehartiger van bewonersgroepen op het platteland met evenveel gedrevenheid 

zal opnemen. 

Sara is licentiate in de kunstwetenschappen en werkte enkele jaren als diensthoofd cultuur en toerisme voor Gemeente Lochristi. 

Na een tussenstop bij Festival van Vlaanderen, ging ze aan de slag bij Stad Lokeren. Daar was ze bijna 5 jaar cultuurbeleidsco-

ördinator. Naast organiseren van evenementen en projecten, was ze ook bezig met overleg en beleidsmatig werk. Ze stimuleer-

de samenwerkingen en overleg tussen de verschillende culturele actoren binnen maar ook buiten de stad. Aangezien ze momen-

teel een opleiding volgt, ging ze op zoek naar een halftijdse job en kwam ze zo terecht bij de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbe-

langen vzw. 

Sara vindt inspraak en participatie heel belangrijk. Haar ervaring binnen verschillende culturele raden, leerde haar hoe belangrijk 

inspraak en participatie zijn binnen een stad of gemeente. Net als Ellen wil zij als educatief medewerker van de Oost-Vlaamse 

Vereniging Dorpsbelangen vooral de bewonersgroepen ondersteunen in het behartigen van hun belangen. Ze wil ze samenbren-

gen zodat ze van elkaar kunnen leren en zodat ze elkaar kunnen inspireren, motiveren, stimuleren… Ze wil bewonersgroepen en 

gemeentebesturen informeren over verschillende onderwerpen die hen aanbelangen, zowel via de website en facebook als via 

het organiseren van vormingsbijeenkomsten. Maar ze wil ook de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw op de kaart zet-

ten, zowel op lokaal, provinciaal als op Vlaams niveau. 

De contactgegevens kan u terugvinden op de laatste pagina van deze nieuwsbrief 

Werkgroep mobiliteit op het platteland opgestart 
In de vorige nieuwsbrief deed O-V Dorpsbelangen een oproep naar de leden en alle geïnteresseerden. We wilden graag een 
werkgroep mobiliteit op het platteland oprichten. Enkele mensen gaven gehoor aan deze oproep, zodat we eind september van 
start kunnen gaan. We plannen dan een eerste bijeenkomst met de werkgroep. O-V Dorpsbelangen hoopt dat er niet enkel pro-
blemen op tafel worden gegooid, maar dat we samen ook oplossingen kunnen bedenken voor een waardige mobiliteit op het plat-
teland. Zo kunnen we met een constructief verhaal naar o.a. De Lijn stappen, die ons willen betrekken bij het herbekijken van de 
mobiliteit op het platteland. 



 

Alle info op http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/ 

O-V Dorpsbelangen zoekt...inspiratie! 
 
Heeft jouw bewonersgroep ook 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! 
 

O-V Dorpsbelangen steunpunt van het Netwerk Duurzame Dorpen! 
 

In steeds meer dorpen werken bewoners samen aan een duurzame leefomgeving. Door kennis, ervaring en ideeën te delen met 
andere dorpen, hoeft niet elk dorp het wiel opnieuw uit te vinden. Duurzame plannen kunnen zo sneller en beter worden gereali-
seerd. Het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) wil hiervoor een platform bieden en zo een echte duurzaamheidsversneller zijn! 

 

Het Netwerk ook in Vlaanderen 

Het Netwerk Duurzame Dorpen is ontstaan in Nederland. Het is een landelijk platform en heeft provinciale steunpunten. Alle dor-
pen kunnen meedoen en zichzelf inschrijven. Sinds kort treedt O-V Dorpsbelangen op als steunpunt voor Vlaanderen, zodat ook 
dorpen van bij ons info kunnen uitwisselen met elkaar en met hun Nederlandse buren. 

 

Het Netwerk is er voor iedereen 

Het Netwerk Duurzame Dorpen is een netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het 
Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een (internet) forum voor het delen van kennis en ideeën waardoor 
dorpen elkaar inspireren. In het Netwerk zijn ook deskundigen, partners, gemeenten, bedrijven en themagroepen actief. Zij kun-
nen dorpen helpen bij hun activiteiten.  

 

Elke stap telt 

Er zijn 16 thema’s waarop dorpen hun initiatieven laten zien: bv Energie, Lokale economie, Voedsel, Afval, Mobiliteit, Zorg of 
andere thema’s. Plannen, projectvoorstellen, filmpjes, draaiboeken, activiteiten en contactgegevens kunnen worden gedeeld. 
Andere dorpen kunnen hiervan leren en op de ervaringen voortbouwen. Of het nu gaat om grote ambitieuze projecten of om klei-
ne eerste stapjes, het maakt niet uit: iedere stap telt. De som van alle initiatieven samen maakt een groot verschil. 

 

Het Netwerk Duurzame Dorpen is dé plek waar dorpen samenkomen. De ambitie: 1000 dorpen in 2020 die ontmoeten, delen en 
inspireren voor een duurzame samenleving. 

 

 



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: 
Sara Verstraete 
 
T: 09 376 71 05 

E: sara.verstraete 
@dorpsbelangen.be 
 
Bezoek onze website op 
www.dorpsbelangen.be 

Like onze Facebookpagina of 
check onze website en blijf op 
de hoogte van projectoproe-
pen, subsidies en actuele dos-
siers. 

Alle info op  

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/plattelandsbeleid/2014-
2020 

OPROEPEN & INFO 

 

PDPO III 

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland kreeg voor de periode 2014 

– 2020 een vernieuwde en geactualiseerde vorm tegenover de periode 2007 – 

2014. Binnen dit plan werd een nieuwe situatieschets opgesteld als een themati-

sche handleiding met inhoudelijke prioriteiten en uitdagingen. De situatieschets 

wordt ingedeeld in zes thema's: ondernemen, armoede en welzijn, mobiliteit, erf-

goed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en open ruimte 

Aan de hand van deze situatieschets werden de uitvoeringsprogramma's uitge-

werkt voor 'de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het plat-

teland' (OKW of Omgevingskwaliteit), Platteland Plus en 'Plattelandsontwikkeling 

door samenwerking met de stedelijke omgeving' (2015).  

In het kader van het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland voor de 

periode 2014 - 2020 kunnen opnieuw projecten ingediend worden. De uiterste 

deadline hiervoor is 14 november 2014.  

Aanbod Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen najaar 2014 

De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen ondersteunt leergierige vrijwilligers en 

hun organisaties met een vormingsaanbod. Ze organiseren infosessies, cursussen 

en trainingen, die toegankelijk zijn voor elke vrijwilliger in de provincie Oost-

Vlaanderen. Dit vormingsaanbod biedt aan vrijwilligers de mogelijkheid om kennis 

te vergaren en om bij te blijven, om vaardigheden aan te leren en te oefenen, en 

om met andere vrijwilligers ervaringen uit te wisselen. Voor de begeleiding van 

deze vormingsactiviteiten doet de Vrijwilligersacademie een beroep op professione-

le medewerkers van diverse vormingsinstellingen en organisaties, en ook op eigen 

medewerkers en freelance begeleiders. 

De Vrijwilligersacademie is het resultaat van een samenwerking tussen het Provin-

ciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen, Vormingplus Waas-en-Dender, 

Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender. 

Alle info op http://www.vrijwilligersacademie.org 


