
NIEUWSBRIEF 

 

De akker staat strak  

na tienduizenden jaren  

melancholische koude  

en dorst  

en zilte kussen. 

 

Stilte is wat er rest  

van ons. 

 
Johan de Boose, Plattelands-

dichter Oost-Vlaanderen  

 

www.plattelandsdichter.be 
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Editoriaal 

 
Seizoenen komen en gaan en de papavers zijn stilaan 

weer uitgebloeid, maar intussen gebeurde hier nogal  wat. 

Met de steun van het Vlaamse Ministerie van Omgeving, 

Natuur en Landbouw ihkv het geïntegreerd plattelandsbe-

leid kon en kan onze vzw flinke stappen voorwaarts zetten. 

Zo rollen we onder meer onze lopers uit naar West-

Vlaanderen. U leest er meer over in dit nummer. 

 

Noteer alvast in uw planning dat u op onze volgende grote 

ontmoeting op 24 oktober Minister Joke Schauvliege kunt 

begroeten. Zij beantwoordt dan uw vragen én komt de 

GoeBezig-prijs uitreiken! Hierna heffen we het glas. 

Place to be: De Kollebloem, Leenstraat 18 in Destelbergen. 

Bewonersgroepen zijn reeds welkom vanaf 9u. Vanaf 11u15 

verwachten we ook de gemeentelijke vertegenwoordigers.  

Waar Oost– en West-Vlaamse bewoners uit landelijk gebied elkaar ontmoeten  September 2015 

 

http://www.plattelandsdichter.be


Hoe gaat het momenteel met de  

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen? 
 

Sinds 18 mei zijn Yasmine Buyck en Agnes Voet aan de slag om 

de vzw nog meer in beweging te zetten.  

Yasmine concentreert zich vooral op de contacten en de ver-

dere uitbouw van Oost-Vlaanderen. Agnes startte ook met de 

werking in Oost-Vlaanderen, maar is nu vooral actief rond de 

uitrol van de vzw in West-Vlaanderen.  

 

Op de Algemene Ledenvergadering te Gent (20 juni) wisten de 

aanwezige bewonersgroepen elkaar op boeiende wijze rond 

diverse thema’s als bouwprojecten, dorpsherinrichting, open-

baar vervoer, creatieve ledenwerving, relatie met het gemeen-

tebestuur en zoveel meer te inspireren. We verloren de tijd wat 

uit het oog, maar ieder keerde met nieuwe plannen en veel 

goesting om er verder in te vliegen, terug naar huis.  

 

De eerste kennismaking met enkele West-Vlaamse ambtenaren 

bewonersparticipatie verliep half augustus erg vlot.  

De komende weken hopen wij trouwens heel wat West-Vlaamse 

bewonersgroepen te ontmoeten voor een wederzijdse uitwisse-

ling. Daartoe gaan 2 bijeenkomsten door en wel als volgt:  

 

 Maandag 14 sept (19u30) in LDC Ten Patershove Diksmuide, 

Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide  

 Dinsdag 22 sept (19u30) in JOC De Schuur vzw, Krekelstraat 

167, 8870 Izegem  

West-Vlaamse bewonersgroepen, laat ons bliksemsnel weten 

dat u erbij wilt zijn en voor welke locatie u kiest. Het wordt zeker 

een boeiende avond! 

 
Word als bewonersgroep lid van onze vzw! U betaalt geen 

ledenbijdrage, maar bouwt mee onze koepelwerking uit! 

Nieuwe medewerkers 

Yasmine Buyck  

Yasmine is beeldend kunste-

naar en deed eerder erva-

ring op in het jeugdwerk. Nu 

concentreert ze zich bij 

OVDB op de uitbouw van 

de contacten in Oost-

Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes Voet  

Agnes was en is bezig met 

cultuur, ontwikkelingssamen-

werking en erfgoed te Me-

nen, maar neemt er nu bij 

OVDB ook de uitrol naar 

West-Vlaanderen bij. 

 

 

 

 

 

 

 

————————————- 

Volg OVDB op Facebook! 

 

https://www.facebook.com/pages/VZW-Oost-Vlaamse-Vereniging-Dorpsbelangen/100419750039989?ref=hl


Bewonersplatform Oosteeklo  

won in 2014 de Goe-Bezigprijs  

voor bewonersgroepen. 

 

 

Geraardsbergen won in 2014  

de Goe-Bezigprijs voor gemeenten. 

 

Wie is er allemaal ‘goe bezig’?  

We zien het binnenkort op de 

GoeBezig-prijsuitreiking... 

Maar PARTICIPATIE is alvast het 

sleutelwoord! 

 
 

We zullen zowel voor Oost- als voor West-Vlaanderen 

een ‘GoeBezig-prijs’ uitreiken aan een bewonersplat-

form én een gemeente die sterk inzetten op beleids-

participatie op het platteland. In totaal gaat het dus 

om vier prijzen. 

Niemand minder dan Minister Joke Schauvliege zal 

de prijzen overhandigen aan wie door onze jury als 

het meest ‘GoeBezig’ wordt bevonden. Wees er dus 

bij op 24 oktober in De Kollebloem te Destelbergen! 

Ook de Oost-Vlaamse Plattelandsdichter Johan de 

Boose mogen wij op deze bijeenkomst verwelkomen. 

Hij zorgt voor de poëtische noot. Of had u het anders 

verwacht? 

 

 

Deadline om mee te dingen naar deze  

prijs is 1 oktober 2015.  

Surf voor de inschrijvingsformulieren  

naar onze website: www.dorpsbelangen.be 
 
 

Met de GoeBezig-prijs voor bewonersgroepen wil de 

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw die 

groepen in de bloemetjes zetten die gaan voor het 

verhogen van de participatie en inspraak van de 

plattelandsbewoner. Ook het engagement om de 

leefbaarheid in het dorp of de omgeving te verho-

gen, wordt sterk geapprecieerd.  

 

Met de uitreiking van de GoeBezig-prijs voor lokale 

besturen wil de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbe-

langen vzw de ondersteuning van bewonersgroepen 

uit landelijk gebied door lokale besturen stimuleren. 

De prijs drukt een waardering uit voor gemeentebe-

sturen die de meerwaarde inzien van een beleid dat 

gestoeld is op inspraak en participatie van bewoners. 

 

Laat alvast zien dat u het meent en ding 

mee naar deze aanmoedigingsprijs! 



Subsidiekanalen 
 

Haast u om nog een aanvraag te 

doen ihkv Buurten op den Buiten, 

projecten van bewoners voor hun 

buurt of dorp in een landelijke om-

geving. Meer info en inspirerende 

voorbeelden op hun website. 
 

 

Mobiliteit 
 

Tijdens de Europese Week van de 

Mobiliteit (16-22 sept) zetten lokale 

besturen, scholen, bedrijven en ver-

enigingen in Vlaanderen én Europa 

hun schouders onder duizenden au-

toluwe initiatieven. Ook u kunt in uw 

dorp een initiatief op poten zetten! 

Info: www.duurzame-mobiliteit.be 

 

Smove mee! Autominder en zoek 

uw weg in duurzame mobiliteit via 

www.smove.be 

 

De Dag van de Trage Weg valt in 

2015 op (zaterdag 17 en) zondag 18 

oktober. U kon eerder al doorgeven 

welke trage weg prioritair openge-

steld moet worden in uw dorp of 

gemeente.  

Zie www.dagvandetrageweg.be  

De Oost-Vlaamse Vereniging Dorps-

belangen gaat voor DUURZAAM.  

Gaat u met ons mee? 

Bezorg ons dan uw tips! 
 

 

Er is maar één aarde of ‘there is no planet B’, dat 

weten we. Een duurzaam dorp voorziet in de be-

hoeften van zijn bewoners in het heden zonder die 

van de toekomstige generaties in gevaar te bren-

gen. Aandacht voor doordachte mobiliteit, ener-

gieverbruik van woningen, milieuvriendelijke bouw-

materialen, alternatieve woonvormen (zelfs gaan-

de tot samenhuizen en woningdelen), projecten 

rond moestuinen en gemeenschapstuinen, leefstra-

ten... Het zijn maar enkele voorbeelden om te ijve-

ren voor meer klimaatneutraliteit en daarmee vaak 

ook het lokale en sociale weefsel te versterken. 

 

OVDB is sinds enige tijd steunpunt van het Netwerk 

Duurzame Dorpen (ontstaan in Nederland) en gaat 

zo een beetje internationaal de toekomst tege-

moet. 

Op www.netwerkduurzamedorpen.nl delen dorpen 

hun duurzame dorpsinitiatieven met elkaar.  

Zoek inspiratie op deze boeiende website en meld 

ons hoe uw groep bezig is rond duurzaamheid. Dat 

mag zowel iets zijn in het klein als in het groot. Want 

elke stap telt! 

  

DUURZAAMHEID: VANDAAG DINGEN DOEN 

WAAR JE MORGEN TROTS OP BENT! 

 

 

Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 

De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo 

T 09/376 71 05  

M info@dorpsbelangen.be 

http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=300197&src=true&langtype=2067
http://www.duurzame-mobiliteit.be
http://www.smove.be
http://www.dagvandetrageweg.be
http://www.netwerkduurzamedorpen.nl
mailto:info@dorpsbelangen.be

