
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar bewonersgroepen uit Oost- en West-Vlaams landelijk gebied elkaar ontmoeten.  

Activiteitenverslag 2015 



Activiteitenverslag 2015 

Ontstaan en verdere uitbouw vzw 

Begin maart 2013 werd de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw opgericht met indiensttreding 
van een halftijds educatief medewerker voor de inhoudelijke en organisatorische uitbouw. Diverse 
bewonersgroepen traden toe en de werking draaide goed. In 2015 zat de vzw jammer genoeg van februari 
tot half mei zonder personeel waardoor de werking op een minimaal niveau terugviel. Sinds 18 mei 2015 
gingen echter 2 halftijdse medewerkers (Agnes Voet en Yasmine Buyck) aan de slag en kon de vzw haar 
werking weer verder uitbouwen. Met de gegevens van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen konden 
heel wat West-Vlaamse bewonersgroepen gecontacteerd worden. Zodoende werd in het najaar de 
werking van de vereniging naar West-Vlaanderen uitgerold. In december werd ook een eerste verkenning 
naar bewonersgroepen in de andere 3 provincies opgestart. Ook daar wensen we immers een draagvlak 
voor onze plattelandswerking te creëren. Zo streven we er naar dat de vereniging door de verschillende 
gemeentelijke en provinciale overheden én het Vlaamse bestuur erkend wordt als dé gesprekspartner 
inzake Vlaams plattelandsbeleid. 

Leden Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 

Eind 2015 telt de vzw Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 17 leden waarvan 15 bewonersgroepen. 
Ook SOM vzw en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw zijn lid. 

De Raad van Bestuur telt 7 leden en vergaderde in 2015 op 15/01, 1/06, 30/07, 17/09, 15/10 en 19/11, 
telkens te Merelbeke (Van februari tot mei waren er geen bijeenkomsten omdat er toen geen personeel 
aan de slag was, zie hierboven).  

De Algemene Vergadering vond plaats te Gent op 20/06. 

Een Buitengewone Algemene Vergadering met uitreiking van de Goe Bezig-prijs vond plaats te 
Destelbergen op 24/10. 

Diverse Activiteiten en Initiatieven 

1. Van bekendmaking tot gesprekspartner 

De vzw wil op lokaal, regionaal, provinciaal en Vlaams niveau voor naambekendheid zorgen en actief zijn. 
Dit gebeurde in 2015 als volgt: 

 Uitrol van de vzw-werking naar West-Vlaanderen: 

o Ter voorbereiding van de benadering van West-Vlaamse bewonersgroepen zaten we samen met 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (08/07 te Rumbeke).  

o Een verkennende bijeenkomst met de participatie-ambtenaren van de gemeenten uit de 
Westhoek volgde (18/08, stadhuis Diksmuide). 

o Een eerste kennismaking met West-Vlaamse bewonersgroepen uit het westen van West-
Vlaanderen liet ons toe onze werking uitgebreid voor te stellen alsook een eerste onderlinge 
uitwisseling tussen bewonersgroepen op gang te brengen (14/09 te Diksmuide).  

o Hetzelfde gebeurde voor en met West-Vlaamse bewonersgroepen uit het oosten van West-
Vlaanderen (22/09 te Izegem). 



 Buitengewone Algemene Vergadering met uitreiking van de GoeBezig-prijs te Destelbergen 24/10. 
Oost- én West-Vlaamse bewonersgroepen uit landelijk gebied alsook pers, enkele externe 
organisaties en vertegenwoordigers van lokale, provinciale en Vlaamse besturen werden uitgenodigd. 
Vier GoeBezig-prijzen werden door Minister Joke Schauvliege in De Kollebloem te Destelbergen 
uitgereikt: twee aan een bewonersgroep uit elke provincie en twee aan een lokaal bestuur uit elke 
provincie. De gemeentebesturen van Middelkerke en Merelbeke, het Bewonersplatform De 
Blankaartklok Woumen (Diksmuide) en Overlegplatform Zwijnaarde (Gent) mochten de prijs in 
ontvangst nemen. Zij werden door een jury geselecteerd uit 22 kandidaten.  

 Eind 2015 lanceerden we een oproep tot lidmaatschap naar nieuwe bewonersgroepen uit Oost- én 
West-Vlaanderen. Heel wat groepen gaven te kennen toe te willen treden tot de vzw-werking. 

 Eind 2015 vroegen we bewonersgroepen uit Oost- én West-Vlaanderen om ons hun jaarkalenders 
door te mailen om zo inspirerende voorbeelden voor andere groepen via onze communicatiekanalen 
door te geven. 

 Diverse bewonersplatformen consulteerden ons met hun vragen, bemerkingen en bekommernissen. 

 We blijven trouw aan onze huisstijl en herkenbaarheid: gebruik van het logo in drukwerk en divers 
promotiemateriaal of als koptekst van documenten, in mapjes, op website en Facebook, bij de e-
mailhandtekening, … Ook de 2 voorstellingsfolders (gericht tot gemeentebesturen resp. 
bewonersgroepen) waarin missie en doelstellingen zijn opgenomen, werden verder verspreid. 

2. Communicatie 

Heel wat informatie over aangelegenheden die het platteland en de bewonersgroepen aanbelangen 
(diverse vormingsmogelijkheden, projectoproepen, subsidiekanalen, eigen activiteiten of interessante 
zaken van derden, …) werd verzameld en gedeeld via de website, facebook, de nieuwsbrief en allerlei 
mailverkeer.  

 Op de website www.dorpsbelangen.be (actief sinds september 2012) werden een 70-tal berichten 
geplaatst (nieuwsberichten, uitnodigingen voor (vormings-)activiteiten, inhoudelijke thema’s, goede 
praktijken van andere bewonersgroepen, mogelijke subsidieaanvragen, …). (Zie verder ook de 
kennisdatabank.)  

 Facebook: de vzw toont zich sociaal actief via de facebookpagina met korte teksten en foto’s. Het 
aantal volgers verdubbelde in de 2e helft van 2015 en regelmatig piekte het berichtbereik. 

 Nieuwsbrief: 2 nieuwsbrieven (september 2015 en november 2015) bereikten tal van 
bewonersgroepen (zowel leden als niet-leden) en geïnteresseerden. 

 Post: via papieren post of mailverkeer werden bewonersgroepen, gemeentebesturen en andere 
geïnteresseerden op de hoogte gebracht van komende evenementen. 

 Pers: de vzw onderhield perscontacten en verstuurde een persuitnodiging en later ook een persmap 
en foto’s nav de uitreiking van de GoeBezig-prijs.  

 De vzw consulteerde externe instanties zoals Mobiel 21 en TreinTramBus en enkele externe instanties 
(Landelijke Gilden en De Wakkere Burger) consulteerden ons. 

 

 

 

http://www.dorpsbelangen.be/


3. Kennisdeling 

De vzw wil bewonersgroepen zo goed mogelijk informeren over plattelandsthema’s en de actualiteit op 
het platteland. Daartoe werd ingezet op: 

 Organisatie van uitwisselingen (20/06 te Gent, 14/09 te Diksmuide, 22/09 te Izegem en 24/10 te 
Destelbergen - zie ook hierboven). 

 Organisatie van een vormingsmoment rond ‘Duurzaamheid’ en ‘Duurzaam Dorp Kiekendamme’ door 
Dhr Ad Phernambucq van Adfair, Ovezande Zeeland (24/10 te Destelbergen). 

 Verdere uitbouw van de kennisdatabank met relevante informatie over tal van inhoudelijke thema’s 
(beleidsdocumenten, uitnodigingen, subsidiemogelijkheden, linken naar externe organisaties, …) of 
met informatie om de deskundigheid van de bewonersgroepen te vergroten. Uiteraard worden ook 
goede praktijken van andere bewonersgroepen in binnen- en buitenland vermeld. 

 Uitleen van het vormingspakket De toekomst van de parochiekerk (door BP Schelderode). 

 Samenwerking met het Netwerk Duurzame Dorpen. De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 
is sinds eind 2014 een steunpunt van het Netwerk Duurzame Dorpen 
(www.netwerkduurzamedorpen.nl) en wil een werking rond duurzaamheid uitbouwen in Vlaanderen. 
Daartoe spoort ze bewonersgroepen aan om eigen projecten met duurzame inslag uit te bouwen én 
door te geven zodat die andere groepen kunnen inspireren. De uitbouw van een (internet) forum 
wordt op gang gebracht. 

4. Netwerking 

Via netwerking wil de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw haar draagvlak vergroten. 

 De ledenadministratie werd bijgehouden. 

 De actieve bewonersgroepen uit zowel West-Vlaanderen (via de gegevens van Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen) als Oost-Vlaanderen werden verder in kaart gebracht. Een eerste zoektocht naar 
actieve bewonersgroepen in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg werd opgestart. 

 Samen met de actieve bewonersgroepen die hiervoor openstaan, werd constant nagegaan wat hun 
verwachtingen zijn naar de vzw toe. 

 Zowel aangesloten als niet-aangesloten bewonersgroepen werden systematisch benaderd met 
uitnodigingen per mail/post en de nieuwsbrieven. Met ledengroepen was er ook telefonisch contact. 

 De vzw werd voorgesteld aan mogelijke nieuwe leden en gemeentebesturen uit diverse provincies, 
alsook aan externe instanties via nieuwsbrieven, voorstellingsfolders, de website en nieuws omtrent 
de uitreiking van de GoeBezig-prijs.  

 De vzw was aanwezig op initiatieven als het ontmoetingsmoment van Leader Waasland (21/05/2015 
te St-Gillis-Waas) en de huldiging van Bewonersplatform De Blankaartklok Woumen door het 
voltallige gemeentebestuur van Diksmuide n.a.v. het winnen van de GoeBezig-prijs (05/12, stadhuis 
Diksmuide).  

 
 
 
 



5. Belangenbehartiging, advies en ondersteuning 
 

De vzw behartigt de belangen van het platteland en de plattelandsbewoners vanuit hun eigen beleving en 
plaatst deze op de lokale en bovenlokale politieke agenda. 

 De vzw brengt – volgens de actuele noden - bewonersgroepen en lokale besturen samen in 
intergemeentelijke participatieorganen of werkgroepen rond bepaalde thema’s. 

 De vzw werpt zich op als gesprekspartner / klankbord voor het lokaal, regionaal, provinciaal en Vlaams 
plattelandsbeleid. 

 De vzw ondersteunt de bewonersgroepen in het verkrijgen van inspraak bij hun lokale besturen. 

 De vzw ondersteunt lokale besturen in hun relatie met bewonersgroepen. 

 

Begin 2015 werd volgend dossier opgemaakt en ingediend: Subsidieaanvraag voor het project ‘Netwerk 

Duurzame Dorpen’ via PDPO III. Dit werd echter niet goedgekeurd. 

Vooruitzichten voor 2016 

In 2016 wil de vzw de bestaande werking intensifiëren door: 

 verder verhogen van de naambekendheid en vergroten van het bestaande draagvlak in Oost- en 
West-Vlaanderen 

 intenser samenwerken met (bijkomende) partners bij overheden, externe organisaties en 
bewonersgroepen 

 start van de uitrol van de werking naar de andere Vlaamse provincies. 

Zo wil de vzw de betrokkenheid en kennis inzake het Vlaams plattelandsbeleid sterk verhogen en 
daadwerkelijk als Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw fungeren.   

Belangenbehartiging van bewonersgroepen op het platteland en uitwisseling tussen plattelandsbewoners 
en -bewonersgroepen onderling blijven hierbij primordiaal. Maar ook het betrekken van 
bewoners(groepen) uit landelijk gebied bij de uitbouw van onze werking is vanzelfsprekend. Daartoe 
zullen in 2016 o.a. Provinciale Stuurgroepen worden opgericht. 

Net als de voorbije jaren zullen ook in 2016 bijeenkomsten voor bewonersgroepen worden georganiseerd 
waarbij veelvuldig ervaringen of goede praktijken worden gedeeld en tegelijkertijd vorming wordt 
gegeven.  
Bovendien zullen ook vorming en uitwisselingsmomenten aan gemeentebesturen worden aangereikt. 

Netwerking tussen bewonersgroepen onderling en met gemeentebesturen of andere externe organisaties 
en belanghebbenden wordt doorheen de hele werking van de vzw op maximale wijze mogelijk gemaakt.  

Om de werking en uitbouw van de vzw duurzaam te verzekeren, wordt bij verschillende partners 
blijvend op zoek gegaan naar de nodige financiële ondersteuning. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Site De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo 
              09/ 376 71 06 - info@dorpsbelangen.be 

                   www.dorpsbelangen.be 
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