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Met de steun van de Vlaamse overheid 

 
 



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 mei 2015 konden wegens structurele 

subsidies van de Vlaamse overheid 2 halftijdse medewerkers aan de slag. Zo kon de vzw haar werking 

naar West-Vlaanderen uitrollen. Eind 2015 was Agnes Voet enige tijd de enige beleidsmedewerker 

gezien Yasmine Buyck na haar zwangerschapsverlof niet meer terugkeerde. Jeroen De Leenheer ging 

in maart 2016 halftijds van start maar kreeg elders een fulltime aangeboden in juni. Half augustus 

kwam Koen Dewulf halftime de vzw versterken waardoor de personeelsbezetting sinds dat moment 

weer genormaliseerd is en er met dubbele slagkracht verder kan worden gewerkt. 

Eind 2015 werd de werking dus uitgerold naar West-Vlaanderen en in de loop van 2016 groeide de vzw 

stilaan verder door naar de andere 3 provincies, waar nieuwe bewonersgroepen hun wens tot lidmaat-

schap uitten. Daardoor zullen op de algemene vergadering van 22 april 2017 niet minder dan 11 

nieuwe ledengroepen voorgesteld worden. 

Met alle geleverde inspanningen wenst de vzw een breed draagvlak voor een participatieve platte-

landswerking te creëren. Zo hopen we te bekomen dat de vereniging door de verschillende gemeen-

telijke en provinciale overheden én het Vlaamse bestuur, maar ook door externe instanties, erkend 

wordt als een belangrijke gesprekspartner inzake Vlaams plattelandsbeleid. Het meer en meer aan-

kloppen van allerlei instanties bij onze werking, wijst erop dat we hier voorlopig alvast in slagen.  

 

Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Provinciale Stuurgroepen 

Eind 2016 telt de vzw Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 38 leden waarvan 36 bewonersgroepen. Ook 

SOM vzw en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw zijn lid. 

Op de Algemene Vergadering van 23/04 werden 18 nieuwe bewonersgroepen als lid aangeworven en 

op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15/10 te Middelkerke met uitreiking van de GoeBezig-

prijs nogmaals 3. 

De Raad van Bestuur telt nog steeds 7 leden en vergaderde in 2016 op 20/01, 18/02, 17/03, 23/04, 

19/05, 16/06, 15/09, 12/10, 17/11 en 15/12, telkens in Merelbeke (m.u.v. 23/04 te Ursel).  

Eind juni werden 2 Provinciale Stuurgroepen opgericht, een West-Vlaamse en een Oost-Vlaamse. De 

uitnodiging tot lidmaatschap bereikte onze leden op 20/05 via mail. 6 personen uit 6 Oost-Vlaamse en 

3 personen uit 3 West-Vlaamse bewonersgroepen stelden zich kandidaat. Voor de gelijkvormige start 

en uitbouw kwamen beide stuurgroepen telkens samen bijeen en wel op 29/06 te Merelbeke, 21/09 

te Oostkamp en 13/12 te Drongen. In de loop van 2017 zullen de beide stuurgroepen zelfstandig verder 

een eigen provinciale werking uitbouwen.       

 



Jaarlijkse Algemene Vergadering op 23/04 in de Kater-

hoek te Ursel met een officieel gedeelte (officiële 

naamswijziging, goedkeuring vernieuwde statuten, 

aanvaarden van 18 nieuwe leden en besluit om Provin-

ciale Stuurgroepen op te starten) gevolgd door een 

vormingsmoment rond engagement in het dorp met 

Frank Nevens (UGent). Er waren 20 bewonersgroepen 

aanwezig, 12 groepen waren verontschuldigd. We 

kondigden ook de vorming van 2 Provinciale Stuur-

groepen aan. 

 

Buitengewone Algemene Vergadering op 15/10 te Middelkerke 

met de officiële aanvaarding van 3 nieuwe leden. Hierna volgde 

een uiteenzetting Tussen DORV en DORP door Tom Maertens van 

het nog op te starten Leefbuurt Belzele alsook een panelgesprek 

met Karel Lhermitte (Landelijke Gilden), Paul Van Der Sluys 

(VLM), Frank Nevens (actief in Pajottenland) en Nele Vanveuren 

(Gemeente Diksmuide) rond leefbaarheid op het platteland. 

Voor de uitreiking van de GoeBezig-prijzen (zie verder), werkten 

we voor de 1e keer met een Publieksjury naast de Vakjury. 

 

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 2016 als volgt: 

 Diverse groepen uit de 5 Vlaamse provincies werden via een gericht bezoek, een ontmoeting op 

onze bijeenkomsten of vormingsmomenten, een telefoontje of mailverkeer, door de beleidsme-

dewerkers uitgenodigd tot lidmaatschap van onze vzw-werking. Dit gebeurde onder meer in: 

Provincie West-Vlaanderen  

o 8/12 De vzw wordt voorgesteld aan Marie-Jeanne Compernolle, voorzitter Dorpsraad Korte-

mark.  

o 8/12 Ontmoeting met 9 Poperingse Bewonersplatformen op het coördinatorenoverleg. Manu 

Mackelberg kwam met Agnes Voet mee. BP Proven vraagt daarna lidmaatschap aan. 

Provincie Oost-Vlaanderen:  

o 18/10 Bezoek aan bewonersgroep ’t Plankier in Hansbeke op hun vraag (omtrent hun commu-

nicatie met het gemeentebestuur). De groep vraagt hierna het lidmaatschap aan. 



o Dorpsraad Viane (Geraardsbergen) werd aangemoedigd om lid te worden en dient aanvraag 

tot lidmaatschap in. 

o Dorpsraad Schendelbeke (Geraardsbergen) werd aangemoedigd om lid te worden en dient 

aanvraag tot lidmaatschap in. 

Provincie Antwerpen 

o 15/06 VVDB-voorzitter Luc David trok naar Westmalle waar men dorpsraad wil oprichten.  

o 07/11 Afspraak met de nieuwe provinciale dorpscoach Veerle Van Westen. 

o Dorpsraad Muizen Leeft (Mechelen) is ondertussen lid geworden. 

o Overleg via mailverkeer met Dorpsraad Achterbroek (Kalmthout) dat ondertussen lid werd. 

o 24/11 Bezoek aan Tisselt vaart wel (Willebroek). Deze groep wil lid worden. 

o 03/10 Overleg met schepen Lucien Herijgers, tevens lid van Dorpsraad Koningshooikt, te Lier 

gaat op de valreep niet door maar Bart De Wit, secretaris van de dorpsraad, vraagt daarna 

lidmaatschap aan. 

o 11/10 Kris Breugelmans, schepen van plattelandsontwikkeling te Lille, zal ons initiëren in zijn 

buurt en onze werking voorleggen aan het schepencollege. 

o 11/10 Overleg met May Aernouts, schepen plattelandsbeleid Wuustwezel. De gemeente heeft 

‘buurtschappen’ en wil ons betrekken bij bepaalde projecten. Dit wordt geagendeerd op het 

schepencollege.  

o 21/11 Afspraak in Schoten en later (06/02/2017) ook in Hoogstraten met de participatieamb-

tenaar Judith Schrijvers die interesse toont voor de vzw en een 5-tal dorpsraden onder haar 

vleugels heeft.  

Provincie Limburg 

o 07/09 Overleg met Liliane Nicolaes, afdelingshoofd dienst Welzijn Riemst, waar de gemeente 

zoekt hoe sociale cohesie te verhogen in de talrijke landelijke gebieden. Er zijn nog geen dorps-

raden maar de vele dorpsrestaurants kunnen misschien aanknopingspunten zijn.  

o Via telefonisch contact met Caroline Steensels, Plattelandsverantwoordelijke van de Provincie 

Limburg, wordt afgesproken om interessante info door te geven, ook vanuit Leader-Limburg. 

o 06/03 Jos Tielens van Dorpsraad Boekt (Heusden-Zolder) belooft de 7 dorpsraden in het voor-

jaar van 2017 bij elkaar te krijgen. 

Provincie Vlaams-Brabant  

o Er waren al diverse contacten met Frank Nevens van (H)Echt Herne. De groep werd ook lid.  

o 18/10 Danny Vangoidtsenhoven, Burgemeester Huldenberg, wijst op potentiële leden: dorps-

raden van Neerijse, Ottenburg en Loonbeek, …  

o 21/12 Guido Wyseure en Patrick Platton van de Dorpsraad van Neerijse (Huldenberg) leggen 

hun achterban het lidmaatschap van onze vzw voor eind december. Hier wordt op ingegaan.  

 De VVDB-werking werd in 2016 door de beleidsmedewerkers via een (telkens unieke of aange-

paste) becommentarieerde powerpoint voorgesteld op: 

o 15/02 Inspiratieavond Landelijke Gilden te Heist-op-den-Berg   



o 13/04 Plattelandsacademie Landelijke Gilden te Leuven (met extra inleidende tekst voor de 

infomap die aan de aanwezigen werd meegegeven, rond het ontstaan en belang van een plat-

telandsbeleid en de plaats van onze vzw daarin). 

o 26/05 Deelraad sociaal-cultureel werk te Aalst.  

 

 

 

 

o 07/06 Bijeenkomst startende wijkplatformen in Overslag, Wachtebeke, met 12 personen van 

4 plaatselijke wijkplatformen, 1 vertegenwoordiger van Overboelare (Geraardsbergen), parti-

cipatieambtenaar René de Pauw en Burgemeester Rudy Van Cronenburg. 

o 8/12 Ontmoeting met Marie-Jeanne Compernolle, voorzitter Dorpsraad Kortemark.  

o 8/12 Ontmoeting met 9 Poperingse Bewonersplatformen op het coördinatorenoverleg.  

 In april werd de GoeBezig-prijs 2016 gelanceerd. Voor het eerst werd er voor de beoordeling met 

zowel een vakjury als een publieksjury (groepen be-

oordelen groepen) gewerkt. Op 15 oktober 2016 

werden 3 prijzen uitgereikt: 1 voor een gemeentebe-

stuur uit Oost- of West-Vlaanderen, dat werd Diks-

muide, en 2 voor 2 bewonersgroepen uit respectie-

velijk Oost- én West-Vlaanderen, dat werden Dorps-

raad Schuiferskapelle en Bewonersplatform Ursel in-

ZICHT. Hiermee wensen we bepaalde gemeen-

ten/bewonersgroepen als rolmodel uit te dragen. 

Een filmisch sfeerverslag van dit alles vindt u via deze 

link: https://www.youtube.com/watch?v=llvrmfKMUJ4&t=9s 

 Diverse bewonersplatformen consulteerden ons de voorbije jaren met hun vragen, bemerkingen 

en bekommernissen (omtrent subsidiemogelijkheden, communicatie met het gemeentebestuur, 

herbestemming kerk, …). 

 We blijven trouw aan onze huisstijl en herkenbaarheid: gebruik van het (nu Vlaamse) logo in de 

diverse promotiematerialen 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.  

 VLM bezocht ons (Goele Vercammen en Sirka Ludtke) op 17/05. VLM start een dorpenbeleid op 

en bezoekt alle stakeholders ter voorbereiding van de organisatie van dialoogdagen. Ze startten 

bij ons. Op de 1e Dialoogdag te Gent (27/10) stelden we ons heel kort voor aan de aanwezigen. 

https://www.youtube.com/watch?v=llvrmfKMUJ4&t=9s


 De mogelijke samenwerking rond het Leader-project van Geraardsbergen ter versterking van de 

werking van de bestaande dorpsraden (met vooral inzet op capaciteitsopbouw), kan - bij verdere 

goedkeuring wat tot nog toe echter niet het geval was - ook voor interessante nieuwe opportuni-

teiten zorgen. 

 Last but not least startte Koen Dewulf met de aanmaak van filmpjes over de werking van onze 

hiervoor geïnteresseerde ledengroepen. In najaar 2016 werden die voor BP St-Jan Wingene, BP 

Oosteeklo en BP Woumen gemonteerd. Zie: 

o https://www.youtube.com/watch?v=1cxnklvxmUw 

o https://www.youtube.com/watch?v=Xu3Vq13ZYNA 

o https://www.youtube.com/watch?v=TZMUz7njrUk&feature=youtu.be 

Voordelen: 

- Bewonersgroepen nemen dit mee in hun werking en kunnen zich makkelijker voorstellen.  

- De vzw kan er zelf gebruik van maken om ideeën te delen, goede voorbeelden te geven, … 

Dit komt zeker sterk over op studiedagen en bijeenkomsten van stakeholders.  

- In 2017 zal Koen met alle ‘individuele’ filmpjes een compilatiemontage voor de vzw maken. 

Dit is zeker bruikbaar voor verder vergroten van de naambekendheid, maar ook goed naar 

sponsors toe. 

 

2. Communicatie  

 Pers: de vzw onderhield perscontacten en verstuurde in april 2016 een persbericht over de uit-

breiding van de vzw met 18 nieuwe ledengroepen. Najaar 2016 volgde een intense persbenadering 

met persuitnodigingen via mail en telefoon, en later ook een persmap met foto’s n.a.v. de uitrei-

king van de GoeBezig-prijs 2016. Met enkele artikelen als gevolg:  

o http://demeetjeslander.be/nieuws/urselinzicht-wint-goebezig-prijs-2016/ 

o http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161024_02536469 

o http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/bewonersplatform-van-schui-

ferskapelle-valt-in-de-prijzen/article-normal-239095.html 

o http://m.hln.be/regio/wingene/-goe-bezig-plakkaat-aan-ingang-t-een-en-t-an-

der~a90cdd93/ 

 De vzw consulteerde externe instanties zoals Kwadraet, Netwerk Duurzame Dorpen, VLM, Lande-

lijke Gilden, enz. en externe instanties (Landelijke Gilden, De Wakkere Burger, Vlaamse Vereniging 

voor Ruimte & Planning, …) consulteerden ons. N.a.v. de Werelddag van de Stedenbouw rond par-

ticipatie (17/11 te Antwerpen) vroeg de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning ons om onze 

ledengroepen te bevragen rond ruimtelijke dorpsrealisaties. De Gebiedsgerichte Werkingen van 

de diverse provincies vragen ons om uitnodigingen of oproepen op onze website te plaatsen. Enz. 

https://www.youtube.com/watch?v=1cxnklvxmUw
https://www.youtube.com/watch?v=Xu3Vq13ZYNA
https://www.youtube.com/watch?v=TZMUz7njrUk&feature=youtu.be
http://demeetjeslander.be/nieuws/urselinzicht-wint-goebezig-prijs-2016/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161024_02536469
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/bewonersplatform-van-schuiferskapelle-valt-in-de-prijzen/article-normal-239095.html
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/bewonersplatform-van-schuiferskapelle-valt-in-de-prijzen/article-normal-239095.html
http://m.hln.be/regio/wingene/-goe-bezig-plakkaat-aan-ingang-t-een-en-t-ander~a90cdd93/
http://m.hln.be/regio/wingene/-goe-bezig-plakkaat-aan-ingang-t-een-en-t-ander~a90cdd93/


3. Kennisdeling 

De vzw wil bewonersgroepen zo goed mogelijk informeren over plattelandsthema’s en de actualiteit 

inzake (participatief) plattelandsbeleid. Daartoe werd ingezet op: 

 Organisatie van vormingsmomenten met uitwisselingsmogelijkheden tussen vooral bewoners-

groepen onderling op 20/02 te Melle, 01/03 te Diksmuide, 23/04 te Ursel, 23/06 te Merelbeke en 

15/10 te Middelkerke.  

 Organisatie van 2 provinciale vormingsmomenten rond het gebruik van nieuwe sociale media 

door communicatie-expert Nele Vanveuren: 

 

o   20/02 Vorming in Gildenhuis Melle met 11 aanwezige 

bewonersgroepen (in totaal 27 aanwezigen) 

o   01/03 Vorming in Diksmuide met 5 aanwezige bewo-

nersgroepen (in totaal 11 aanwezigen) 

 

 

 

 

 Organisatie van een vormingsmoment rond ‘soci-

ale verbondenheid als inspiratie voor lokaal enga-

gement in het dorp’ met bijkomende reflecties 

over ‘de toekomst van de open ruimte’ door Frank 

Nevens (bewoner Pajottenland en onderzoeker 

UGent) op 23/04 te Ursel.  

 

 

 

 Organisatie van 2 vormingsmomenten (het 1e 

vooral naar gemeentebesturen toe en het 2e vooral 

naar bewonersgroepen toe) op 23/06 te Merelbeke. Dit 

rond co-creatie (maximaliseren van participatie, aange-

bracht door Koen Steuperaert, Directeur van Kwadraet) 

en de relatie van bewonersgroepen met gemeentebe-

sturen. Beide vormingsmomenten konden op veel be-

langstelling rekenen (telkens ruim 30 aanwezigen).    



 Organisatie van een vormingsmoment rond 

leefbaarheid op het platteland op de Buitengewone 

Algemene Vergadering van 15/10 te Middelkerke met 

2 luiken: een uiteenzetting Tussen DORV en DORP 

door Tom Maertens van het nog op te starten Leef-

buurt Belzele alsook een panelgesprek met Karel Lher-

mitte (Landelijke Gilden), Paul Van Der Sluys (VLM), 

Frank Nevens (actief in Pajottenland) en Nele Van-

veuren (Gemeente Diksmuide). 

 

 Verdere uitbouw van de kennisdatabank op de website met relevante informatie over tal van in-

houdelijke thema’s (beleidsdocumenten, uitnodigingen, linken naar initiatieven van externe orga-

nisaties, …), interessante subsidiemogelijkheden of met informatie om de deskundigheid van de 

bewonersgroepen te vergroten. Uiteraard worden ook goede praktijken van andere bewoners-

groepen in binnen- en buitenland vermeld. Heel wat zaken worden gelijktijdig op Facebook gepost. 

 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.netwerkduurza-

medorpen.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 internetforum werd op gang 

gebracht. In mei 2016 werden op verzoek van de vzw alvast 6 mooie-voorbeeldprojecten op de 

kaart van Vlaanderen geplaatst door het Netwerk. Via skype-gesprekken werd de band tussen de 

vzw en het Netwerk Duurzame Dorpen nauwer aangehaald. Nieuwe voorbeeldprojecten werden 

hierna doorgegeven waardoor de teller eind 2016 op 16 staat. 

 

4. Netwerking 

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

 De steeds uitbreidende ledenadministratie wordt zorgvuldig bijgehouden. 

 De actieve bewonersgroepen uit zowel West-Vlaanderen (via de gegevens van Samenlevingsop-

bouw West-Vlaanderen) als Oost-Vlaanderen werden verder in kaart gebracht. De zoektocht naar 

actieve bewonersgroepen in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg werd geïntensifieerd. 

 Via de oprichting van 2 Provinciale Stuurgroepen (zie hierboven) kunnen bestaande bewoners-

groepen voortaan ook vanuit deze instanties worden benaderd en geïnformeerd. Bovendien fun-

geren deze stuurgroepen als participatief orgaan tussen Raad van Bestuur en ledengroepen. 

 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 uit-

nodigingen per mail/telefoon en de nieuwsbrieven.  

 De vzw werd voorgesteld aan mogelijke nieuwe leden en gemeentebesturen uit diverse provin-

cies, alsook aan externe instanties (hogere overheden en organisaties) via nieuwsbrieven, voor-

stellingsfolders, powerpoints, de website, mailverkeer en nieuws omtrent de uitreiking van de 

GoeBezig-prijs. Bovendien werden ook filmpjes aangemaakt voor een grotere visuele zichtbaar-

heid. (Meer info over dit alles, zie hierboven.) 

 De vzw is aanwezig op het Netwerkevent van RURANT vzw (16/11). Dit verloopt in aanwezigheid 

van: Wim Poelmans (RURANT), vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide, Veerle Van Westen 

(Dorpencoach Provincie Antwerpen), Kato Allaert (UA), Martine (Vormingplus Kempen), Davy Ster-

kens (Innovatiepunt van Boerenbond/Landelijke Gilden) en Koen Dewulf. 

 De vzw krijgt een uitnodiging van VLM om (samen met o.a. Karel Lhermitte van Landelijke Gilden) 

in het inspiratiegroepje ‘Dorpen op het platteland’ te zetelen. Opstart hiervan: eind december.  

 De vzw werkt nauw samen met Veerle Van Westen (dorpencoach) ter inspiratie van de uitbouw 

van het eigen Antwerpse dorpenbeleid en gaat er af en toe brainstormen, samen met Rurant vzw, 

Landelijke Gilden, KLJ, … 

 De vzw krijgt de uitnodiging tot mogelijke deelname aan de organisatie van het Rural Parliament 

(sideproject) op 19 okt 2017 in Nederland en i.s.m. de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. 

 De vzw was aanwezig op externe vormingsmomenten en netwerkinitiatieven 

o 20/01 in Provinciaal Huis te Gent: Lezing rond herbestemming van hoeves (organisatie Plat-

telandsloket). Hierna volgde nog een intens gesprek met ambtenaar René De Pauw over de 

situatie van de opstartende bewonersgroepen in Wachtebeke. 

o 02/03 te Diksmuide: Inspiratieavond Landelijke Gilden (o.a. belang bewonersgroepen). 

o 03/03 te Kuurne: Inspiratieavond Landelijke Gilden (o.a. gebiedsgerichte werking Provincie 

West-Vlaanderen). 

o 08/03 te Houthulst: Feestelijke infoavond n.a.v. 20 jaar gebiedsgerichte werking West-

Vlaanderen rond het thema ‘leefbare dorpen’. Tijdens de receptie na de verschillende le-

zingen werd een gesprek aangeknoopt met gedeputeerde Guido Decorte alsook met Karl 

Catteeuw en Bern Paret van Gebiedsgerichte Werking West-Vlaanderen. 

o 15/03 in Erfgoedcentrum Ename: Inspiratiemoment van het Plattelandsloket Oost-Vlaan-

deren. Hier werd de mogelijke samenwerking rond het Leader-project van Geraardsbergen 

ter versterking van de werking van de dorpsraden voor het eerst besproken. 

o 25/03 te Heffen, Mechelen: Oproep plattelandsontwikkelingsprojecten door Provincie Ant-

werpen (LEADER, Omgevingskwaliteit en Platteland +). Deze provincie start momenteel een 

dorpenwerking op en werft hiervoor een personeelslid aan (‘adviseur dorpen’). Er zal een 

‘klankbordgroep’ worden opgericht waartoe wij uitgenodigd worden. Dit alles gebeurt 

i.s.m. Universiteit Antwerpen. 



o 17/05 te Kwatrecht, Wetteren: Netwerkmoment van PDPO Oost-Vlaanderen en aanslui-

tend overleg met initiatiefnemers uit Belzele, Evergem voor het opzetten van een dorps-

winkel/dorpshuis.  

o 03/06 te Geraardsbergen: Bespreking met stadsbestuur, VormingPlus en een bewoners-

platform over de uitwerking van een Leader-dossier omtrent empoweren van bewoners-

platforms in hun interne werking en hun relatie met het stadsbestuur.  

o 29/09 te Boeverbos Brugge: ‘Een toekomst voor gebiedsgericht werken: lessen trekken uit 

20 jaar ervaring’. Feestelijke afsluiter n.a.v. 20 jaar gebiedsgerichte werking West-Vlaande-

ren. 

o 27/10 te Gent: Dialoogdag VLM rond participatie en leefbare dorpen. 

o 18/11 Studiedag Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen ‘Bewonersinitiatief: grensverleg-

gende inspiratie’ te Wijchen, Nederland. 

Extra: William Minnaert modereerde op vraag van Philippe Verbrugghe , secretaris Werkgroep Kern 

Ettelgem en medewerker Kerkfabriek Ettelgem, in september in Ettelgem een gesprek ivm de toe-

komst van de kerk. Men wilde daar de bevolking betrekken bij het Kerkenplan. Zeker 10 politici wa-

ren daarbij aanwezig. Ook daar werd onze vzw voorgesteld. 

 

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 inter-

gemeentelijke participatieorganen of werkgroepen rond bepaalde thema’s. 

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

Vlaams plattelandsbeleid alsook naar externe instanties toe. De oprichting van 2 Provinciale Stuur-

groepen (zie boven) zal dit intensifiëren. 

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

 De vzw ondersteunt lokale besturen in hun relatie met bewonersgroepen. Daartoe startte ze in 

juni ook vorming voor gemeentebesturen op. Ze is tevens in gesprek met de Stad Geraardsbergen 

en Vorming Plus om bewonersplatforms in hun interne werking en in hun relatie met het stadsbe-

stuur te versterken en het stadsbestuur te ondersteunen in haar communicatie met die groepen. 

Daarvoor werd een Leader-project ingediend (LEADER Vlaamse Ardennen) dat echter verder uit-

gewerkt dient te worden. 

 De vzw wil ook samenwerken met externe instanties die dezelfde doelen nastreven. Zo werden 

niet enkel onze ledengroepen maar al onze contacten via de nieuwsbrief van september aange-

maand tot deelname aan het Groot Buurtenonderzoek van Infopunt Publieke Ruimte. 

 



Vooruitzichten voor 2017 

In 2017 wil de vzw de bestaande werking intensifiëren door: 

 Het verder vergroten van zowel de naambekendheid en het aantal leden in Vlaanderen, als 

het bestaande draagvlak in Oost- en West-Vlaanderen. 

 De verdere uitrol van de werking naar de andere Vlaamse provincies. Momenteel zijn er aan-

vragen tot lidmaatschap vanuit alle 5 de provincies. 

 De aanmaak van diverse korte, wervende filmpjes over de werkingen van individuele leden-

bewonersgroepen, evenals een uitgebreider compilatiefilmpje waaruit ook de rol die de vzw 

bij de werkingen van individuele leden speelde, verduidelijkt wordt. 

 De verdere inzet op capaciteitsopbouw van zowel beleidsmedewerkers, bewonersgroepen als 

gemeentebesturen inzake participatie. 

 Nog nauwer te gaan samenwerken met partners bij overheden en externe organisaties, en 

indien relevant ook partners van bewonersgroepen. 

Zo wil de vzw de betrokkenheid en kennis inzake het Vlaams plattelandsbeleid sterk verhogen en daad-

werkelijk als VLAAMSE Vereniging Dorpsbelangen fungeren. 

Provinciale Stuurgroepen 

Belangenbehartiging van bewonersgroepen op het platteland en uitwisseling tussen plattelandsbewo-

ners en -bewonersgroepen onderling blijven steeds primordiaal. Maar ook het betrekken van bewo-

ners(groepen) uit landelijk gebied bij de uitbouw van onze werking is vanzelfsprekend. Daartoe werden 

zomer 2016 o.a. 2 Provinciale Stuurgroepen opgericht met voor West-Vlaanderen 3 en voor Oost-

Vlaanderen 6 leden van bewonersgroepen. Deze kwamen 3 maal bijeen in 2016 en zullen de operati-

onele werking van de vzw stilaan van de RvB overnemen. 

Vormingsmomenten 

Net als de voorbije jaren zullen ook in 2017 verder bijeenkomsten voor bewonersgroepen (regionaal 

of provinciaal) worden georganiseerd waarbij veelvuldig ervaringen of goede praktijken worden ge-

deeld en tegelijkertijd vorming wordt aangeboden. Bovendien zullen ook vorming en uitwisselingsmo-

menten aan gemeentebesturen worden aangereikt (eveneens regionaal of provinciaal).  

 

Het concept van de GoeBezig-prijs wordt gewijzigd en de toekenning naar de 

Algemene Vergadering van het voorjaar verschoven. Zo zullen de ledengroe-

pen slechts 1 keer per jaar een verre verplaatsing moeten ondernemen (want 

het gaat voortaan telkens om een Vlaamse bijeenkomst). Daarom zal er echter 

in 2017 geen uitreiking van GoeBezig-prijzen plaatsvinden.  

 



Netwerking 

Netwerking tussen bewonersgroepen onderling en met gemeentebesturen of andere externe organi-

saties en belanghebbenden wordt doorheen de hele werking op maximale wijze mogelijk gemaakt.  

 

Financiering 

Om de werking en uitbouw van de vzw duurzaam te verzekeren, wordt bij verschillende partners op 

zoek gegaan naar cofinanciering bij de verhoopte Vlaamse financiering voor de komende jaren. (Voor 

2017 en 2018 werd die intussen toegezegd.) Daartoe vond op 03/06 een positief gesprek plaats met 

De heer Vercamer, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. Er werd ook een schrijven gericht 

aan De heer Decorte, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen, dit na een kort gesprek op 

29/09. Deze benadering leidde echter niet tot financiële ondersteuning. Er werd enkel verwezen naar 

andere mogelijkheden tot samenwerking via de dienst Gebiedsgerichte Werking. 

Door het intensifiëren van de werking, met o.a. werven van ledengroepen, in de andere Vlaamse pro-

vincies hopen we op cofinancieringsmogelijkheden van deze provincies.  

Cofinanciering van steden en gemeenten achten we momenteel eerder als onwaarschijnlijk. 
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