Waar bewonersgroepen uit Vlaams landelijk gebied
elkaar ontmoeten en inspireren

Activiteitenverslag 2017
Met de steun van de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen

1. Ontstaan en verdere uitbouw van de 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 door structurele subsidies van de Vlaamse overheid 2 halftijdse medewerkers aan de slag. Eind 2015 kon de vzw
haar werking dan ook naar West-Vlaanderen uitrollen en uitgroeien tot de Vlaamse Vereniging
Dorpsbelangen vzw. Door personeelswissels kon niet altijd op volle slagkracht verder worden gewerkt. Sinds half augustus 2016 is de personeelsbezetting constant (met Koen Dewulf die Agnes Voet
kwam versterken, allebei halftime in dienst) en kan met volle kracht verder aan de doorgroei van de
vzw worden gewerkt. In de loop van 2016 en voorjaar 2017 werden bewonersgroepen uit de andere
3 provincies tot lidmaatschap uitgenodigd. Op de algemene vergadering van 22 april 2017 werden
niet minder dan 11 nieuwe ledengroepen voorgesteld. Ook hierna dienden zich nog nieuwe leden
aan (Dorpsraad Neerijse, Culturele Dorpsraad Waanrode, Egemse Raad voor Cultuurbeleid) waardoor
de vzw eind 2017 het mooie aantal van 52 bewonersgroepen als leden heeft.
Met alle geleverde inspanningen wenst de vzw een breed draagvlak voor een participatieve plattelandswerking te creëren. Zo hopen we te bekomen dat de vereniging door de verschillende gemeentelijke en provinciale overheden alsook het Vlaamse bestuur, maar ook door externe instanties erkend wordt als een belangrijke gesprekspartner inzake Vlaams plattelandsbeleid. Het meer en meer
aankloppen van allerlei instanties bij onze werking, en het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden (in 2017 voornl. met de provincies West- en Oost-Vlaanderen alsook Antwerpen, met VLM
voor de Dorpskracht-wedstrijd en met Netwerk Duurzame Mobiliteit), wijst erop dat we hier ook in
slagen. In 2017 kregen we bovendien ook een stem in het European Rural Parliament.

2. Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Provinciale Stuurgroepen
Aantal leden
Eind 2017 telt de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 54 leden waarvan 52 bewonersgroepen.
Ook SOM vzw en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw zijn lid.
Op de Algemene Vergadering van 22/04 te Kruishoutem-Lozer (Parochiaal centrum Della Faille) werden 11 nieuwe bewonersgroepen als lid aangeworven.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur telt nog steeds 7 leden en vergaderde in 2017 op 09/02, 22/03, 01/06, 07/09 en
04/12, telkens in Merelbeke.
Provinciale Stuurgroepen
De beide Provinciale Stuurgroepen (West- en Oost-Vlaamse) kwamen samen bijeen op 29/03 in ’t
Een en ’t Ander te Schuiferskapelle. De West-Vlaamse Provinciale Stuurgroep kwam ook nog bijeen

op 21/06 te St-Jan in Wingene en op 03/10
te Woumen in Diksmuide. De OostVlaamse Provinciale Stuurgroep kwam bijeen op 19/06 en op 13/11, telkens te
Eeklo.
Elke stuurgroep zoekt zelfstandig om een
eigen provinciale werking uit te bouwen. In
West-Vlaanderen richt die zich vooral op
een versterken van het bewonersgroepen-netwerk, met als hoofddoel het uitbreiden van het aantal
West-Vlaamse bewonersgroepen dat lid is van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. In OostVlaanderen, dat veel meer ledengroepen telt waartussen de contacten ook veel beter uitgebouwd
zijn, richt de Provinciale Stuurgroep zich op meer netwerkvervlechting en specifieke vorming naar
bewonersgroepen en gemeenten in heel Vlaanderen.
Geen GoeBezig-prijzen in 2017…
In 2017 werd er geen Buitengewone Algemene Vergadering met uitreiking van GoeBezig-prijzen georganiseerd. Omdat onze vzw nu over heel Vlaanderen operationeel is en onze ledengroepen logischerwijze nogal verspreid zitten, besliste de Raad van Bestuur om de GoeBezig-prijzen niet meer op
een apart event uit te reiken, maar dat voortaan op de jaarlijkse Algemene Vergadering te laten
plaatsvinden. Naast dit ene event voor heel Vlaanderen, waarmee we onze werking dus telkens sterk
in de (Vlaamse) kijker willen zetten, zullen we verder ook provinciale en regionale initiatieven organiseren. Zo willen we werken aan hechtere contacten met de diverse bewonersgroepen. Waar mogelijk willen we onze initiatieven in samenwerkingsverbanden realiseren met andere verenigingen en
instanties, om zo onze krachten efficiënter in te zetten én ons publieksbereik en onze naambekendheid maximaal te vergroten. Het feit dat participatie momenteel sterk in de belangstelling staat,
helpt ons daar volop bij!
Algemene Vergadering
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op 22/04 te Kruishoutem-Lozer (Parochiaal centrum
Della Faille). Het officieel gedeelte omvatte: goedkeuren jaarverslag, cijfers 2016 en begroting 2017
alsook aanvaarden van 11 nieuwe leden
(2 uit West-Vlaanderen, 4 uit Oost-Vlaanderen, 1 uit Vlaams-Brabant, 2 uit Antwerpen en 2 uit Limburg). Verder volgde
ook de oproep om tot de Provinciale
Stuurgroepen toe te treden, en een toelichting bij de voorbereiding van de aanmaak van een verkiezingsmemorandum.
Na een pauze volgde het informatieve

luik rond duurzaamheid op het platteland met een panelgesprek. Er waren 33 aanwezigen en 22 verontschuldigingen. 8 bewonersgroepen werden vertegenwoordigd.

Informatieve luik op de AV van 22/04: Marc De Vos
stelt Volterra voor en Alexander Mijts verhaalt Flora
ontdekt duurzaamheid. Na de pauze volgt een panelgesprek rond duurzaamheid en de toekomst van
dorpen met naast Marc De Vos (Volterra) en Alexander Mijts (Bewonersplatform Flora, Merelbeke) ook
Schepen Els Roelof (Oostkamp), Schepen Kurt Vanlerberghe (Diksmuide) en Naïma Lafkioui (Dienst Milieubeleidsplanning Provincie Oost-Vlaanderen).
Moderator: William Minnaert (RvB VVDB).

Nieuw was de interessante bijeenkomst met voorzitters/coördinatoren van VVDB-ledengroepen op
09/12 te Zwijnaarde, met 18 aanwezigen (van 13 bewonersgroepen). Er werd rond de verdere aanmaak van het memorandum (n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2018) gewerkt én nagegaan
wat de verwachtingen van de ledengroepen zijn naar de vzw toe.

3. Een Waaier aan Activiteiten en Initiatieven

3.1 Van bekendmaking tot gesprekspartner
De vzw wil op lokaal, regionaal, provinciaal en Vlaams niveau voor naambekendheid zorgen en actief
zijn. Dit gebeurde in 2017 via tal van initiatieven.


Diverse bewonersgroepen of relevante stakeholders uit de 5 Vlaamse provincies werden via een
gericht bezoek, een ontmoeting op een bijeenkomst of vormingsmoment, een telefoontje of
mailverkeer, door de beleidsmedewerkers gecontacteerd. Vaak gebeurde dit met voorstelling
van de werking en uitnodiging tot lidmaatschap. Hieronder volgt een provinciale en Vlaamse opsomming.
A. Provincie West-Vlaanderen
-

23/02 Bezoek aan Egemse Culturele Raad met na enkele maanden vraag tot lidmaatschap.

-

27/02 Bezoek aan Bewonersplatform Abele, Poperinge.

-

14/03 Bezoek aan Dorpsraad Kortemark. (Dit na voorafgaand bezoek in 2016 aan MarieJeanne Compernolle, voorzitter Dorpsraad.) De groep vroeg hierna het lidmaatschap aan.

-

30/05 Bezoek aan vzw Oostveld Leeft! (Beernem). Voorlopig heeft deze groep nog geen plannen tot lidmaatschap.

-

Aparte gesprekken in juli met ex-leden alsook de voorzitter van Dorpsraad Schuiferskapelle.

-

04/09 Aanwezigheid op de Algemene Vergadering van Dorpsraad Schuiferskapelle.

Geplande bezoeken ter uitbreiding van de werking in West-Vlaanderen werden soms door de
aangeschrevenen weer gecancelled. Dit was o.a. het geval met Dorpsraad Oeselgem (Dentergem), Dorpsraad Zillebeke (Ieper) en Gemeente Staden (Burgemeester). Zij wensen jammer genoeg niet op bovenlokaal vlak mee te werken.
Bezoek andere initiatieven: op 04/05 werd Pieter Santens (Leader Midden-West-Vlaanderen) bezocht te Roeselare.
B. Provincie Oost-Vlaanderen
-

06/01 Bezoek van Sarah Lequeu (nieuwe contactambtenaar te Geraardsbergen) in Eeklo en
informatieve uitwisseling omtrent de werking van de Geraardsbergse dorpsraden.

-

26/01 Gesprek met Dorpsraad Schendelbeke te Zottegem

-

08/02 Bezoek van Katrien de Merlier en Andy Bourriez te Eeklo ter voorbereiding van de inspiratienamiddag van Provincie Oost-Vlaanderen (8/03 te Gent)

-

Maart Bezoek aan Ursel inZicht (Knesselare)

-

20/02 Bezoek aan Dorpsraad Sinaai (Sint-Niklaas)

-

Februari Bezoek aan Dorpsraad Viane (Geraardsbergen)

-

30/03 Bezoek aan de Vrienden van de Zwalmse Dorpen te Nederzwalm.

C. Provincie Vlaams-Brabant
-

Januari Bezoek aan (H)echt Herne

-

Via mails en telefonisch contact werd Culturele Dorpsraad
Waanrode tot lidmaatschap bewogen.

D. Provincie Antwerpen
-

11/01 Bezoek te Eeklo van Dhr Frans Marivoet uit Emblem, Ranst die een bewonersgroepwerking wil opstarten.

-

27/01 Contact met Tinne Van Looy rond landelijke projecten in Westerlo.

-

06/02 Afspraak in Hoogstraten met participatieambtenaar Judith Schrijvers die interesse
toont voor de vzw en een 5-tal dorpsraden onder haar vleugels heeft.

-

21/02 Op bezoek bij Michel Van Laere, Dorpsraad Muizen Leeft.

-

10/02 Afsluiter met 'Follow Leader Leader Leader’ op 100 ideeën voor het platteland (LEADER
en Provincie Antwerpen). Zie het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=1iMkY8veOq8

-

Regelmatige afspraken of gesprekken met provinciale dorpencoach Veerle Van Westen doorheen het jaar (op werkgroepen, studiedagen).

E. Provincie Limburg
-

06/02 Afspraak in Heusden-Zolder (Boekt).

-

06/03 Aanwezig op de bijeenkomst van alle Dorpsraden van Heusden-Zolder.

-

28/09 Gesprek met Leader-coördinator Karel Leysen op de VLM-dialoogdag te Hasselt.

F. Op Vlaams niveau vermelden we tot slot het bezoek van Luc Galoppin van Vicinia (13/10)
die het nieuwe databankproject (kennisplatform om buurten te inspireren) voorstelde en
een samenwerking daarrond ziet zitten. Zie ook https://vicinia.be/nl/.



De VVDB-werking werd in 2017 door beleidsmedewerker Agnes Voet via een (telkens unieke of
aangepaste) becommentarieerde en zo inspirerend mogelijke powerpoint voorgesteld op:
-

18/01 Inspiratieavond te Geraardsbergen op bijeenkomst van alle dorpsraden.

-

11/05 Lezing te Wormhout (Frankrijk) op het atelier rond burgerparticipatie van Flandria
Rhei (Interreg-project rond biodiversiteit en waterbeheersing van Noord-Frankrijk en WestVlaanderen met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

-

7/10 Inspiratiedag te Leuven: ‘Boost je Buurt’ - Handen uit de mouwen voor lokale transitie!
van Bond Beter Leefmilieu.



28/11 te Antwerpen: inspiratiedag i.s.m. Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Filmpjes!

Beleidsmedewerker Koen Dewulf maakte (zoals in najaar 2016) verder diverse filmpjes aan over de
werking van onze hiervoor geïnteresseerde ledengroepen. Bewonersgroepen kunnen zich hiermee
gemakkelijker voorstellen aan geïnteresseerde instanties uit hun omgeving of via diverse communicatiekanalen. Verder stelde Koen met alle ‘individuele’ filmpjes een compilatiemontage voor de vzw
samen. Hiermee kan de vzw laagdrempelig (want visueel) ideeën delen en goede voorbeelden aanhalen. Dit komt ook sterk over op studiedagen en bijeenkomsten van stakeholders, wat onze naambekendheid dan weer ten goede komt.
In het voorjaar van 2017 monteerde Koen filmpjes voor deze BP’s: (H)echt Herne, Dorpsraad Sinaai,
Ursel inZicht, BP Abele (rond het ‘Abeleplein-plein’ en kaderend in de voorbereiding van de infosessie
op de inspiratienamiddag van Provincie Oost-Vlaanderen, 08/03 te Gent) en Viane.
Bekijk de filmpjes via de volgende linken:
-

(H)echt Herne heeft een landschapskubus: https://www.youtube.com/watch?v=OtLHXbOO-aA

-

Dorpsraad Sinaai Leeft (St-Niklaas): https://www.youtube.com/watch?v=PrGNEXCK2Ko

-

Bewonersplatform Ursel inZicht: https://www.youtube.com/watch?v=4gQ2ritDPn4

-

Project Abeleplein-plein via Bewonersplatform Abele (Poperinge):
https://www.youtube.com/watch?v=a_vs4GWAhZQ

-

Dorpsraad Viane (Geraardsbergen): https://www.youtube.com/watch?v=s0Is09MD_aE



Beleidsmedewerker Koen kreeg ook opdrachten voor aanmaak filmpjes van andere instanties:
-

26/01 voor LEADER Kempen rond het Leaderproject Sociale Kruidenier Netzak te Zoersel
https://www.youtube.com/watch?v=NX5NCNmwgKo

-

13/02 op stap met Kristien Van Lommel en Tinne Vanlooy (o.a. geitenproject in Kasterlee,
sociaal project in een rusthuis in Lille, …)

-

30/05 voor GBO Zoersel. Het Geïntegreerd Breed Onthaal laat hulpzoekers de juiste vraag stellen om vervolgens samen met de cliënt op zoek
te gaan naar het juiste antwoord:
https://www.youtube.com/watch?v=B26BY0ifXXg

-

Voor een LEADERproject van Provincie Antwerpen m.b.t. het behoud en beheer van houtkanten (als natuurlijk kapitaal voor landbouw, natuur en landschap):
https://www.youtube.com/watch?v=EfFr5xaoEeQ

-

Voor een LEADERproject van Provincie Antwerpen rond streekproducten in de Zorg (Zorg
met streeksmaak): https://www.youtube.com/watch?v=-p2NICKK4mY



Beleidsmedewerker Koen zette zich verder ook in voor andere externe instanties:
-

27/01 Verzorgen van de afsluiter op het Leader-Inspiratiemoment ‘100 projecten voor het
Antwerpse Platteland’ te Westerlo. Daar had hij contact met o.a. deputé Peter Bellens.

-

08/03 Aanbreng van een inspiratiesessie rond bottom up-projecten op de participatienamiddag van Provincie Oost-Vlaanderen te Gent.

-

20/03 Presentatie op een inspiratiemoment rond sociale cohesie in Oost-Vlaanderen.

-

28/09 Verzorgen van de afsluiter op de VLM-dialoogdag te Hasselt.

-

Samenwerking met COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) rond aanmaak van een memorandum i.s.m.
vrijwilligers, ambtenaren en culturele adviesraden.

Met aanwezigheid op diverse overlegmomenten. Daaruit voortvloeiend kwam er coaching op
een avond in Deerlijk en volgt er op diverse avonden begeleiding van Evergem Verschiet (burgerparticipatietraject in Evergem).
-

Niet doorgegaan: De mogelijke samenwerking met Peter Cousaert van Buurtlink bleek na enkele afspraken in februari dan toch niet opportuun te zijn voor onze vzw-werking.



VLM stelde de vzw-werking kort voor op de 2e Dialoogdag te Leuven en de 3e Dialoogdag te Hasselt, wat onze naambekendheid bevorderde.



Diverse bewonersplatformen consulteerden ons de voorbije jaren met hun vragen, bemerkingen
en bekommernissen (omtrent subsidiedossiers, vragen rond de communicatie met het gemeentebestuur, om bepaalde contactgegevens te bekomen of te weten welke groepen met een gelijkaardige vraag als de hunne worstelen, …).



We blijven trouw aan onze huisstijl en herkenbaarheid (o.a. gebruik van het VVDB-logo op alle
materialen die we verspreiden, ook digitaal). Dit ter verdere vergroting van onze naambekendheid.



De mogelijke samenwerking met Leader Oost-Vlaanderen (zowel Meetjesland als Vlaamse Ardennen) - kan - bij verdere goedkeuring wat tot nog toe niet gekend is - ook voor interessante
nieuwe opportuniteiten zorgen.

3.2 Communicatie


Bijna maandelijks werd via Mailchimp een digitale nieuwsbrief verstuurd naar meer dan 1000
adressen. Nieuw hierin waren de interviewgesprekken of reflecties door bekende Vlamingen of
experten omtrent het dorpsleven of dorpsbelangen. Najaar 2017 kwamen journalist Guy Tegenbos, Prof. Eric Lancksweerdt (ook bezocht te Hasselt op 28/09), Prof. Maarten Loopmans en Bekende Vlaming Bert Gabriëls zo ‘aan het woord’.



Er waren de talrijke mailwissels en telefoontjes met bewonersgroepen, gemeenten, overheden
en andere instanties.



Ook de website werd vanzelfsprekend zorgvuldig bijgehouden en met de regelmaat van de klok
verschenen nieuwe berichtjes op Facebook.



Pers: doordat er in 2017 geen GoeBezig-prijzen werden uitgereikt, had de vzw dit jaar minder
perscontacten. Dat wordt in 2018 zeker een aandachtspunt.



De vzw consulteerde externe instanties zoals Netwerk Duurzame Dorpen, VLM, Landelijke Gilden, diverse provincies, enzovoort. Externe instanties (Netwerk Duurzame Mobiliteit, VLM, Landelijke Gilden, De Wakkere Burger, Vicinia, Bond Beter Leefmilieu, Comeet, diverse provincies en
Leadercoördinatoren, …) consulteerden ons.
De Gebiedsgerichte Werkingen van de 5 provincies e.a. stakeholders vragen ons om uitnodigingen of oproepen op onze website te plaatsen. Enzovoort.

3.3 Kennisdeling
De vzw wil bewonersgroepen zo goed mogelijk informeren over plattelandsthema’s en de actualiteit
inzake (participatief) plattelandsbeleid. Daartoe werd ingezet op:


Organisatie van eigen vormingsmomenten met uitwisselingsmogelijkheden tussen (vooral) bewonersgroepen onderling
-

Vorming met Karl Catteeuw van Provincie West-Vlaanderen rond 'Leefbare Dorpen' op 11/02
in de Huysmanhoeve te Eeklo alsook 11/03 in zaal ‘Ten Boomgaerde’ te Lichtervelde.

-

2 korte lezingen i.h.k.v. duurzaamheid in het dorp alsook een panelgesprek op de Algemene
Vergadering te Kruishoutem-Lozer (Parochiaal centrum Della Faille) op 22/04.

-

Preus up onz Dorp: uitwisseling voor West-Vlaamse bewonersgroepen in Café Vierwegen te
Sint-Jan Wingene met erfgoedwandeling en dorpskwis op 18/11.



Samenwerkingen met het oog op kennisdeling

-

Met Provincie Oost-Vlaanderen voor aanbreng sessie rond participatie te Gent op 08/03.

-

Met Provincie Oost-Vlaanderen voor mogelijke samenwerking betreffende het participatie- en
dorpenbeleid i.h.k.v. 2 Leaderaanvragen. 1e meeting te Zottegem 21/06 en daarna ook te Gent
op 22/08 en te Lochristi op 24/08. Katrien de Merlier nodigde hiervoor naast VVDB ook Vormingplus Vlaamse Ardennen en Landelijke Gilden Meetjesland uit. Goedkeuring van de 2 Leaderaanvragen wordt nog afgewacht. (Het 1e draait rond ‘Sluitstuk mensen-dorp: een verbinding tussen
actief burgerschap en engagement’ in Meetjesland’. Het 2e betreft de Vlaamse Ardennen met als
insteek ‘nieuwkomers’. VVDB is hierbij geen officiële partner maar wil de opgebouwde knowhow
graag ter beschikking stellen van de projectaanvragers.)

-

Met Provincie Antwerpen rond de opstart van het dorpenbeleid door dorpencoach Veerle van
Westen i.s.m. Universiteit Antwerpen. (Op verschillende data doorheen het jaar.)

-

Met de 'Klankbordgroep dorpen', het inspiratiegroepje dorpenbeleid opgericht door Goele Vercammen van VLM. Er waren diverse meetings, o.a. 16/02 te Antwerpen en 06/07 te Mechelen.

-

Met Netwerk Duurzame Mobiliteit (via Katrijn Braeckman) en TreinTramBus (via Rebecca De
Backer) voor de organisatie van 3 themamomenten rond lokale bereikbaarheid/nabijheid:



Inspiratieavond te Oudenaarde op 21/11 in Sociaal Huis De Vesting. 1 van 4 dialoogtafels
werd verzorgd in samenspraak met een van onze bewonersgroepen nl Dorpsraad Schuiferskapelle (en ’t Een en ’t Ander).



Inspiratieavond te Heist op den Berg op 23/11 in CC Zwaneberg. 1 van 4 dialoogtafels werd
verzorgd door een van onze bewonersgroepen, nl. Dorpsraad Achterbroek.



inspiratiedag te Antwerpen op 28/11 (met 205 inschrijvingen) waar een beleidsmedewerker
een korte sessie aanbracht rond de vzw-werking en in de jury zetelde voor de Prijs Lokale Bereikbaarheid.

Voorbereiding van deze 3 momenten gebeurde via een 1e meeting te Gent op 22/06, een uitgebreide
skypesessie op 30/08, heel wat mailwissels en telefoontjes. Op de 3 themamomenten was ons logo
telkens op alle papierwerk en de presentaties te zien, en kwamen we of zelf aan het woord of werden mondeling vermeld.

-

Met VVSG (overleg met Nathalie Dumarey en Dieter Hoet te Eeklo op 16/11) . Doel: polsen naar
mogelijke samenwerking in de vorm van een vormingsmoment voor gemeentebesturen.
Resultaten hiervan zijn dat voortaan volgende zaken kunnen:


Vermelding van onze initiatieven in het VVSG-ezine BuitenPost (specifiek voor landelijke gemeenten).



Samenwerking (waaronder mogelijk de organisatie van vormingen) met Dany Dewulf
die o.a. actief is rond sociale inclusie en vermaatschappelijking van zorg.



Doorgeven van contacten (die kunnen uitmonden in samenwerking) via de VVSGCommissie Landelijke Gemeenten.



Vanzelfsprekend is de verdere uitbouw van de kennisdatabank op de website met relevante informatie over tal van inhoudelijke thema’s (beleidsdocumenten, uitnodigingen, linken naar initiatieven en oproepen van externe organisaties, …), interessante subsidiemogelijkheden of met informatie om de deskundigheid van de bewonersgroepen te vergroten. Uiteraard worden ook
goede praktijken van andere bewonersgroepen in binnen- en buitenland vermeld. Heel wat zaken worden gelijktijdig op Facebook gepost.



Netwerking op internationaal niveau met het oog op kennisdeling
-

Deelname aan het European Rural Parliament. Beleidsmedewerker Koen leidde de officiële
Belgische delegatie (die hij ook samenstelde volgens de vereiste normen) naar het ERP dat
doorging van 18 tot 21 okt te Venhorst in Nederland. Hij bereidde dit via mailuitwisseling
voor met o.a. de Nederlandse Landelijke Vereniging Kleine kernen.
Hij engageerde zich achteraf
ook om zich in te zetten om
het participatief en inhoudelijk gehalte van deze werking - die zich inzet voor de
leefbaarheid op het Europese platteland - op te krikken.

-

Samenwerking met het Netwerk Duurzame Dorpen via het internetforum
De (Oost-)Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw is sinds eind 2014 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 deze door te geven zodat die andere groepen

kunnen inspireren. De uitbouw van een internetforum werd door het Nederlandse Netwerk
Duurzame Dorpen op gang gebracht. Vanaf mei 2016 werden op verzoek van VVDB zorgvuldig uitgeselecteerde voorbeeldprojecten op de kaart van Vlaanderen geplaatst door het Netwerk. Via skype-gesprekken wordt de band tussen de vzw en het Netwerk nu en dan nauwer
aangehaald. Eind 2017 staat de teller met voorbeeldprojecten op de Vlaamse kaart van Netwerk Duurzame Dorpen op 21.
3.4 Netwerking
Via netwerking wil de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw haar draagvlak vergroten.


De steeds uitbreidende ledenadministratie wordt zorgvuldig bijgehouden/geactualiseerd.



De actieve bewonersgroepen uit de 5 Vlaamse provincies werden verder in kaart gebracht. Waar
mogelijk werden nieuwe groepen gecontacteerd en aangespoord tot lidmaatschap.



Zowel aangesloten als niet-aangesloten bewonersgroepen werden systematisch benaderd met
mails en de (bijna) maandelijkse nieuwsbrieven.



De vzw werkt nauw samen met Veerle Van Westen (dorpencoach) ter inspiratie van de uitbouw
van het provinciale Antwerpse dorpenbeleid en gaat er af en toe brainstormen, samen met Rurant vzw, Landelijke Gilden, …



De beide Provinciale Stuurgroepen werkten initiatieven uit om bestaande bewonersgroepen (al
dan niet leden) te benaderen.
Plannen van de Oost-Vlaamse Stuurgroep om op 22/10 een grote ‘dorpspotluck’ in Sint-Niklaas
te houden (ontmoetingsmoment voor bewonersgroepen in heel Vlaanderen) gingen finaal niet
door wegens door heel wat groepen ongeschikt bevonden datum. Uiteindelijk wordt in de plaats
een provinciaal vormingsmoment georganiseerd te Eeklo waarop alle Vlaamse bewonersgroepen
welkom zijn (03/02/2018).
De West-Vlaamse stuurgroep lanceerde Preus up onz Dorp. De groep wil hiermee regionale ontmoetingen met bewonersgroepen in West-Vlaanderen stimuleren en zo het aantal vzw-leden
proberen verhogen. De 1e bijeenkomst met erfgoedwandeling en plattelandskwis op 18/11 te
Sint-Jan (Wingene) was erg sfeervol maar lokte
ietwat weinig volk (22 deelnemers). Op 5 mei
2018 staat een tocht met de fluisterboot op de
Blankaart (Diksmuide) geprogrammeerd.
Verder fungeren de beide Provinciale Stuurgroepen als participatief orgaan tussen Raad van Bestuur en ledengroepen.



Nieuw en meteen een schot in de roos was de bijeenkomst met voorzitters/coördinatoren van
de ledengroepen (09/12 te Zwijnaarde). Enkele belangrijke thema’s voor het memorandum dat
wordt opgemaakt, stonden er geagendeerd. Op de vraag naar wat de ledengroepen van ons verlangen, staat ‘lobbywerk’ op nummer 1! Het
vertegenwoordigen van hun ‘dorpsbelangen’ bij De Lijn, De Post, politici, … zou volgens de groepen onze corebusiness moeten
zijn! Besluit na de bijeenkomst: een dergelijke creatieve denktank kan aanvullend zijn
op de Provinciale Stuurgroepen en aansturend werken naar de RvB.



De vzw zetelt (samen met vertegenwoordiger van Landelijke Gilden, VVSG, diverse provincies,
enz.) in het inspiratiegroepje ‘Dorpen op het platteland’ dat VLM leidt en dat regelmatig samenkomt.



VVDB vervoegt de Inspiratiegroep of Stuurgroep Herbestemming Kerken/Kerk in het Midden
van het Meetjesland rond de participatieve herbestemming van landelijke parochiekerken. Dit
PlattelandPlus-project van Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen, Open Kerken vzw en Vormingplus
Gent-Eeklo werd in 2017 opgestart. Er waren diverse samenkomsten in 2017. De kerk van Overslag (waar we de voorzitter van het BP kunnen aanspreken) werd als pilootproject gekozen.



De vzw werd voorgesteld aan mogelijke nieuwe leden en gemeentebesturen uit diverse provincies, alsook aan externe instanties (lokale en hogere overheden en organisaties) via nieuwsbrieven, voorstellingsfolders, powerpoints, de website en mailverkeer. Bovendien werden ook filmpjes aangemaakt voor een grotere visuele zichtbaarheid. (Meer info over dit alles: zie hierboven.)



VVDB trekt de Vlaamse delegatie en neemt deel aan het European Rural Parliament op 18-21/10
te Venlo, Nederland. De in 2016 begonnen samenwerking met de Landelijke Vereniging Kleine
Kernen wordt hierdoor versterkt. Beleidsmedewerker Koen stelde er dit zelfgemaakte compilatiefilmpje voor: https://www.youtube.com/watch?v=A6OrBZkNFCI



De vzw was aanwezig op externe vormingsmomenten en netwerkinitiatieven
-

26/01 Vormingsavond van Vormingplus Vlaamse Ardennen te Zottegem met lezing door
Anna Verhoeven over ‘verborgen veranderingen op het platteland’.

-

10/02 Inspiratiemoment ‘100 ideeën voor het platteland’ van Prov. Antwerpen / LEADER.

-

21/02 VLM-dialoogdag te Leuven rond participatie en leefbare dorpen.

-

08/03 Inspiratienamiddag van Provincie Oost-Vlaanderen te Gent waarin een sessie werd
aangebracht door VVDB (voorbereid op 08/02). De namiddag werd gevolgd door speeddate.

-

24/03 Inspiratienamiddag van Winvorm te Brugge over ‘het versterken van dorpskernen in
landelijke regio’s’ door o.a. de Vlaamse Bouwmeester en rond verdichting en duurzaamheid.

-

30/03 Infoavond van Infopunt Publieke Ruimte te Mechelen: Vandaag werken aan de publieke ruimten van morgen.

-

08/06 VVSG-congres te Leuven rond bestuurskracht van landelijke gemeenten.

-

28/09 VLM-dialoogdag te Hasselt rond participatie en leefbare dorpen. Beleidsmedewerker
Koen sloot er de inspirerende dag af met humoristische commentaar en een ‘dorpslied’.

-

07/10 Inspiratiedag Bond Beter Leefmilieu te Leuven (1 sessie door VVDB aangebracht, enkele sessies gevolgd).

-

21/11 te Leuven: infonamiddag van De Wakkere Burger rond ‘de commons’.

-

28/11 te Antwerpen: inspiratiedag i.s.m. Netwerk Duurzame Mobiliteit (1 korte sessie door
VVDB aangebracht, diverse sessies gevolgd)



Voor de voorbereiding van de aanmaak van een Memorandum n.a.v. de komende Gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, werden alle ledengroepen gecontacteerd en soms ook bezocht in de loop van 2017. Zo konden zij hun mening over de diverse thema’s die erin vermeld
zullen staan, aan ons door te geven.
3.5 Adviesrol
Een beleidsmedewerker of bestuurslid speelde een adviserende rol:



Op diverse momenten voor COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland), zie ook hoger.



Voor Evergem Verschiet, zie ook hoger.



Op de bijeenkomst van de thematische Werkgroep Mobiliteit i.h.k.v. het klimaatactieplan van 4
Oost-Vlaamse gemeenten (Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke). Dit op uitnodiging
van Naïma Lafkioui, Dienst Milieubeleidsplanning Provincie Oost-Vlaanderen, op 24/10 te Assenede. Deze namiddag werd gecoacht i.s.m. Veneco (dienstverlenend bedrijf voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband van 25 gemeenten rond Gent).



Als VLM-jurylid voor de wedstrijd Dorpskracht. Uit 13 inzendingen koos de jury eerst 1 sterk project per Vlaamse Provincie. De 5 aldus geselecteerden kregen hierna een plaatsbezoek en wel op
27/11, 07/12 alsook 11/12.



Als moderator. William Minnaert, lid van de RvB, werd op 1 juli (net als in 2016) uitgenodigd in
Ettelgem voor een soort volksraadpleging rond de herbestemming van de kerk. Opnieuw mocht
hij daar modereren en de plannen voorstellen.

3.6 Belangenbehartiging, advies en ondersteuning
De vzw behartigt de belangen van het platteland en de plattelandsbewoners vanuit hun eigen beleving en ervaringen, en plaatst deze op de lokale en bovenlokale politieke agenda.


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

 De vzw ondersteunt lokale besturen in hun (participatieve) relatie met bewonersgroepen.


De vzw brengt - volgens de actuele noden - bewonersgroepen en lokale besturen samen op vormingsmomenten, 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, alsook naar externe instanties toe. De oprichting van de 2 Provinciale
Stuurgroepen en een (in de toekomst) regelmatig samenkomen met de voorzitters van de ledengroepen, zal dit intensifiëren.

 De vzw wil ook samenwerken of de opgedane knowhow delen met externe instanties die dezelfde doelen nastreven.

4 Vooruitzichten voor 2018
In 2018 wil de vzw de bestaande werking verderzetten door:


Het steeds verder vergroten van zowel de naambekendheid als het aantal leden en de werking in de 5 Vlaamse provincies.



De verdere aanmaak van korte, wervende en wervelende filmpjes over de werkingen van individuele leden-bewonersgroepen en van de vzw als koepel.



De verdere inzet op capaciteitsopbouw van zowel beleidsmedewerkers, bewonersgroepen
als gemeentebesturen inzake participatie.



Stevig in te zetten op de cocreatieve aanmaak van een memorandum n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.



Nog nauwer te gaan samenwerken met partners als 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
daadwerkelijk als VLAAMSE Vereniging Dorpsbelangen fungeren.

Wat met de Provinciale Stuurgroepen?
Belangenbehartiging van bewonersgroepen op het platteland en uitwisseling tussen plattelandsbewoners en -bewonersgroepen onderling blijven steeds primordiaal. Maar ook het betrekken van bewoners(groepen) uit landelijk gebied bij de uitbouw van onze werking is vanzelfsprekend. Daartoe
werden zomer 2016 o.a. 2 Provinciale Stuurgroepen (West-Vlaamse en Oost-Vlaamse) opgericht. De
plannen om een 3e Stuurgroep op te richten voor bewonersgroepen uit de 3 andere provincies, zullen op haalbaarheid worden bekeken. Het aantal leden-bewonersgroepen in deze provincies is daarbij cruciaal. Bedoeling van deze Stuurgroepen is de operationele werking van de vzw van de RvB
overnemen.
Vormingsmomenten
Net als de voorbije jaren zullen ook in 2018 verder bijeenkomsten voor bewonersgroepen (regionaal
of provinciaal) worden georganiseerd waarbij veelvuldig ervaringen of goede praktijken worden gedeeld en er tegelijkertijd vorming wordt aangeboden. Bovendien zullen ook vorming en uitwisselingsmomenten aan gemeentebesturen worden aangereikt (wellicht provinciaal en indien mogelijk i.s.m.
VVSG). Elke bijeenkomst op welke schaal ook wordt benut om er op maximale wijze informatieverstrekking en uitwisseling op mogelijk te maken.

De timing van de uitreiking van de GoeBezig-prijs werd in 2017 gewijzigd. De toekenning ervan wordt
naar de Algemene Vergadering in het voorjaar verschoven. Zo zullen de ledengroepen uit de meer afgelegen provincies slechts 1 keer per jaar een
verre verplaatsing moeten ondernemen. Het gaat voortaan immers steeds
om een Vlaamse bijeenkomst. Daarom vond er in 2017 geen uitreiking van
GoeBezig-prijzen plaats.
Op 10 maart 2018 zullen na beraadslaging van 2 jury’s de GoeBezig-prijzen-2018 in het Dominicanessenklooster te Herne worden overhandigd. De vakjury zal bestaan uit een vertegenwoordiger van
VLM (Davy De Dobbeleer), van Landelijke Gilden (Karel Lhermitte) en van VVSG (Nathalie Dumarey).
Voor de beoordeling van bewonersgroepen wordt bijkomend net als in 2016 ook een publieksjury
ingeschakeld, dus bewonersgroepen zullen ook elkaar kunnen beoordelen.
Nieuw is wel de nominatie van gemeenten voor de GoeBezig-prijs 2018 (waardoor gemeenten zich
niet meer uit eigen beweging kandidaat kunnen stellen). In december 2017 kregen de volgende 12
gemeenten te weten dat ze genomineerd werden voor de GoeBezig-prijs 2018 voor Gemeenten:
-

Voor West-Vlaanderen: Poperinge en Veurne, Wingene

-

Voor Oost-Vlaanderen: Assenede, Sint-Niklaas, Wachtebeke

-

Voor Vlaams-Brabant: Herne en Huldenberg

-

Voor Antwerpen: Mechelen, Hoogstraten

-

Voor Limburg: Heusden-Zolder, Neerpelt

8 gemeenten namen de handschoen op en stelden zich effectief kandidaat.

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

Financiering
Om de werking en uitbouw van de vzw duurzaam te verzekeren, werd bij verschillende partners op
zoek gegaan naar cofinanciering bij de verhoopte Vlaamse financiering voor de komende jaren. Dit
verloopt echter moeilijk. Provincie Oost-Vlaanderen gaf in 2017 een eenmalige subsidie van € 10.000
voor de werking en financierde reeds gedeeltelijk de vorming op 03/02/2018 voor. Provincie WestVlaanderen gaf enkele keren logistieke ondersteuning: Karl Catteeuw kwam 2x een vormingsmoment
aanbrengen (te Eeklo en Lichtervelde) en er werd een pakket streekproducten ter beschikking gesteld voor de winnaars van de plattelandskwis op het 1e Preus up onz Dorp-event. Ook Provincie Antwerpen gaf logistieke ondersteuning in de vorm van geschikte locatie voor de vormingsavond in
Heist-op-den-Berg.
Cera werd diverse keren gecontacteerd, verwees ons naar Gerty Lindemans van KBC, die dan weer
naar Marjorie Bisschops doorverwees. Marjorie Bisschops, adviseur maatschappelijke projecten van
KBC, kwam op 07/08 naar ons kantoor te Eeklo voor een boeiend gesprek. Zij verwees ons terug naar
Cera en deed er eerst een hartig woordje voor ons. Daar werden we echter terug naar de aanvraag
van projectensteun voor kleinere, afgebakende projecten verwezen. Ondersteuning van structurele
werkingen doet Cera immers niet meer… We dienden daarop 2 kleinere subsidieaanvragen in. Dat
rond versterken van ons sociaal weefsel in Vlaanderen werd onmiddellijk geweigerd (een instantie
kan blijkbaar slechts 1 aanvraag tegelijk indienen) en dat rond de mooie publicatie van ons memorandum werd later ook niet weerhouden wegens een te Vlaams en niet regionaal/provinciaal karakter.
Er wordt bekeken welke samenwerkingen mogelijk zijn via de provinciale plattelandsdiensten alsook
de diverse diensten Gebiedsgerichte Werking. Elke samenwerking is altijd lonend voor ons. Door het
intensifiëren van de werking, met o.a. werven van ledengroepen in de andere Vlaamse provincies,
hopen we stilaan op cofinancieringsmogelijkheden te mogen rekenen van deze 3 provincies.
Er waren ook wat inkomsten voor VVDB. Zo verzorgde beleidsmedewerker Koen Dewulf workshops,
inspraaksessies en afsluitmomenten waaraan een verloning voor de vzw werd gekoppeld. Dit o.a. bij
Evergem Verschiet (burgers laten nadenken over Evergem in 2050 - Koen begeleidde hierna ook de
workshops ‘woord’), afsluit van de VLM-Dialoogdag te Hasselt (observaties van overdag werden in
een ludieke muzikale feedback gegoten als afronder), de samenwerking met Comeet (Cultuuroverleg
Meetjesland) rond aanmaak van een memorandum i.s.m. vrijwilligers, ambtenaren en culturele adviesraden.

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

