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Straten als kades, huizen als steigers, 

het dorp: haven voor mensen? 

Hilde Van Cauteren, 3e dorpsdichter Doel  

 

  

 

Elk dorp zijn raad! 

  

Ik ga voor het Nederlandse model. Elk 

dorp moet een dorpsraad hebben. 

  

Waarom? 

De tijd dat de begrippen dorp en 

gemeente samenvielen, is voorbij. 

Voorgoed. 

En waarom is dat zo? 

 

We krijgen met onze Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen de fijne eer de Vlaamse 

delegatieleider te mogen zijn op het 

European Rural Parliament (18 - 21 

oktober 2017)  te Venhorst!  Met een 300 

- tal gasten komen we er toe en 

debatteren we er over o.a. rurale 

leefbaarheid. Zie www.erp2017.nl  

 

 

http://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=a2c79e2397&e=4614dd6531


Het takenpakket van de gemeente neemt 

toe. En terecht, want in vele 

beleidsdomeinen is immers alleen de 

gemeente in staat het ‘integraal en 

geïntegreerd’ beleid te voeren dat nodig 

is. Denk aan het gemeentelijk sociaal 

beleid, de spijbelpreventie, het 

drugsbeleid, de uitbouw van 

buurtzorginitiatieven: de gemeente moet 

dat doen en als ze te klein is, lukt dat niet 

en het ontwijkmechanisme daarvoor – 

intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden opbouwen - 

kan je niet eindeloos blijven oprekken. 

  

Alleen de gemeenten 

zijn in staat het gewenste 

integraal en geïntegreerd 

beleid te voeren. 

  

Om professioneel te kunnen doen wat 

moet gebeuren in een gemeente, is het 

dus noodzakelijk dat onze gemeenten 

groter worden en dat bestaande 

gemeenten zich samenvoegen, liefst 

rond een grotere kern. 

  

De gemeente van morgen zal daarom 

niet twee of drie maar meerdere dorpen 

bevatten en eventueel ook een 

stadskern. Die onderdelen kan je niet 

meer aansturen vanuit één 

bestuursniveau: de gemeente. 

  

Als die kleine gemeenschappen niet zelf 

kunnen beslissen over een aantal zaken, 

dreigen ze te verdrinken in de grote 

gemeenten. 

  

Voor een goed bestuur, om het 

samenleven op te bouwen, en om de 

eigenheid van dorpen te bewaren is het 

dus nodig dat die dorpsgemeenschappen 

over een aantal dingen zelf kunnen 

 

De VLM organiseert morgen de 3e 

Dialoogdag. Hier het programma.  

 

 

 

Steek je licht op bij Bond Beter 

Leefmilieu op Boost je Buurt. Op 7 okt 

kun je uit het erg uitgebreide programma 

ook onze sessie kiezen. 

 

 

 

Zorg dat je er BIJ bent ! 

Algemene Vergadering én uitreiking 

GoeBezig-prijzen 2018: za 10/03 (9-

14u). 

Inspiratiedag Netwerk Duurzame 

Mobiliteit di 28/11 te Antwerpen. 

http://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=d6cb6c1bf1&e=4614dd6531
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beslissen. 

  

De mondige burger 

wil niet zwijgen en slikken,  

wil wel minder overlaten 

aan de de politiek. 

  

Dit spoort geheel met de neiging van de 

kritisch en mondig geworden burger om 

minder over te laten aan ‘de politiek’ en 

meer zelf te doen. De burgerinitiatieven 

nemen toe, in aantal, verscheidenheid en 

kwaliteit. Ze zullen vaak de plaats en de 

opdrachten overnemen die het 

(verzuilde) middenveld vele jaren opnam. 

  

Minister-president Geert Bourgeois (N-

VA) deed er goed aan in zijn nota ‘Beter 

bestuur’ ruimte te voorzien voor het 

‘recht op uitdaging’. Geef aan groepen 

burgers de mogelijkheid te claimen dat zij 

een of meerdere taken zelf beter kunnen 

aanpakken dan dat de gemeentelijke 

overheid dit aankan. 

  

Dat kan gaan over het beheer van 

sportpleinen, het onderhouden van 

groengebieden en buurtwegeltjes, 

enzovoort. 

  

Zolang die dorpsraden niet al te veel 

bevoegdheden opnemen, kan de 

samenstelling ervan vrij gelaten worden. 

Krijgen ze veel opdrachten, dan moet de 

gemeentelijke overheid toezien dat alle 

groepen die binnen dat dorp aanwezig 

zijn, erin aan bod komen. 

  

Guy Tegenbos 

Senior redacteur De Standaard. 

  

 

 

2 inspiratieavonden rond 

basisbereikbaarheid van Netwerk 

Duurzame Mobiliteit en TreinTramBus 

i.s.m. onze vzw op di 21/11 in 

Oudenaarde en do 23/11 in de Kempen. 

 

 

 

Dorpsraad Heldergem hield een 

schitterend Midzomerfeest. Lees er meer 

over. En geef ons jullie 

toppers/inspirerende initiatieven zeker 

ook door! 

 

 

 

Kleine daad, groot resultaat! 

Mooimakers wil Vlaanderen bevrijden 

van zwerfvuil en sluikstorten. De website 

brengt alle zwerfvuilvrijwilligers in kaart 

en toont de initiatieven van de Vlaamse 

overheid. 
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Lees meer over Dorpsateliers Landelijke 

Gilden en laat jouw dorp ook begeleiden! 

 

 

 

 

Participatie-initiatieven in de kijker: 

Cultuurcontentement alsook Iedereen 

burgemeester. 

En wat dacht je van de 'greeters van 

Hoegaarden'? 
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