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Trage Wegen houden van langzaam. Misschien wel net zoals 

Herman de Coninck dat deed. Ik hou van de traagheid van 

liggen in gras, als een vorst (...) 

Foto: Reginald Braet  

 

   

  

Frans Thissen (Universiteit Amsterdam) 

over ‘binding’: Welkom in ons dorp! 

Onze dorpen zijn steeds minder een woonplaats 

voor het hele leven. Steeds vaker vormen ze een 

bewust gekozen woonplaats voor een bepaalde 

levensfase. Gekozen om de rust en de ruimte. 

Omdat het een geschikte plek is om je kinderen te 

laten opgroeien. Of om de mogelijkheid daar het 

huis van je dromen te bouwen. 

Dat heeft gevolgen voor de binding van bewoners 

aan hun dorp. Naast dorpsbewoners met een vaak 

vanzelfsprekende traditionele, emotionele band 

met het dorp waar zij geboren en getogen zijn, zijn 

er steeds meer bewoners met een zelf gekozen 

binding. Maar niet alleen bewoners die in het dorp 

geboren en getogen zijn of lang in het dorp wonen, 

 

Op Trage Wegen-uitstap 

Provincie West-Vlaanderen en Vlaamse 

Vereniging Dorpsbelangen organiseren op 

zaterdag 20 oktober (Dag van de Trage 

Weg) de 3e Preus up onz Dorp! Tom 

Vermeersch (Gebiedsgerichte werking 

Prov. West-Vl.) en Jos Sypré (Schepen van 



 

kunnen een sterke dorpsbinding hebben. Ook 

nieuwkomers kunnen in korte tijd een sterke 

dorpsbinding ontwikkelen. Soms is dat vooral een 

binding vanwege de kwaliteiten van het 

landschap. Maar een deel van de nieuwkomers in 

dorpen blijkt ook in staat in korte tijd veel lokale 

contacten op te bouwen. En zo een sterke sociale 

binding met het dorp te ontwikkelen. En die zelf 

gekozen sociale binding blijkt een belangrijke 

basis voor lokale inzet. Over dorpsbinding en 

lokale inzet publiceerde Joost Gieling van de 

Rijksuniversiteit Groningen dit voorjaar een 

leerzaam PROEFSCHRIFT. 

Programma’s om nieuwkomers in een dorp 

welkom te heten, zijn dan ook een goede manier 

om de sociale binding van nieuwkomers met het 

dorp te ontwikkelen. Zo kunnen nieuwkomers snel 

betrokken raken bij lokaal vrijwilligerswerk. Besef 

wel: zij kiezen daarbij zelf en hun persoonlijke 

interesses zijn hun belangrijkste drijfveer. Maar 

een open en gastvrije ontvangst van nieuwkomers 

kan veel doen: ‘Wees welkom in ons dorp!’. 

  

  

VACATURE: we zoeken op zeer korte 

termijn een halftijdse beleidsmedewerker.  

*** 

Kandidatuur Dorpskrachtwedstrijd VLM 

al ingediend? Deadline in zicht!  

 

   

 

Beernem) leiden ons letterlijk en figuurlijk 

door het grote Trage-Wegen-Actieplan dat 

in Oedelem werd gerealiseerd. Lees er meer 

over. 

 

 

 

Bekijk het beeldverslag van de vorming 

‘GRIJS WORDEN IN HET GROEN - Over 

woon- en zorgperspectieven van ouderen 

in dun bevolkte gebieden’.  

 

 

 

Get inspired... 

* Beleid Provincie Antwerpen rond 

veerkrachtige dorpen: Neem je dorp mee 

in handen 

* VLM en het energielandschap van de 

toekomst: 'Productie dicht bij de vraag' 

* Inspiratiedag Netwerk Duurzame 

Mobiliteit 27/11 te Leuven: de revival van 

nabijheid  
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