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1. Inleiding rond de verdere uitbouw van de vzw  

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw, ontstaan uit de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelan-

gen vzw die in maart 2013 werd opgericht - wil een breed draagvlak voor een participatieve platte-

landswerking met de focus op leefbaarheid creëren.  

Hierbij wordt ingezet op: 

 Het vergroten van de naambekendheid om meer impact te krijgen   

 de verhoging van het aantal ledengroepen 

 een intensere uitwisseling met/netwerkvervlechting van potenti-

ele en bestaande ledengroepen 

 de samenwerking en expertise-uitwisseling met plattelandsge-

meenten/stakeholders/externe instanties  

 de erkenning als belangrijke gesprekspartner door de verschil-

lende gemeentelijke en provinciale overheden alsook het Vlaamse 

bestuur 

 het mee uitbouwen van een gedragen Vlaams plattelandsbeleid 

 het laten horen van onze stem tot in Europa, o.a. via het European Rural Parliament  

 

2. Structuur van de vzw 

 

 Algemene Vergadering 

Deze kwam bijeen te Herne (10/03). Het aantal officiële ledengroepen bedroeg die dag 51. 

 Raad van Bestuur 

Deze telde 7 leden en kwam samen te Merelbeke op 15/02, 14/05, 03/07, 12/09 en 21/11. 

 Dagelijks Bestuur 

Dit kwam regelmatig samen in de Meerling te Eeklo. 

 Provinciale Stuurgroepen 

De beide groepen (voor West- en Oost-Vlaanderen) zijn een extra 

participatief orgaan én werken aan netwerkversterking (o.a. aan-

tal leden verhogen). Ze bepalen mee de vormingen en zoeken een 

eigen provinciaal accent. Ze kwamen samen op 07/06 alsook op 

08/10, telkens te Ursel. De West-Vlaamse Stuurgroep organi-

seerde i.s.m. Provincie West-Vlaanderen 2 edities van Preus up 

onz Dorp, zie verder. De Oost-Vlaamse Stuurgroep werkte een 

vormingsmoment uit te Eeklo, zie verder.  

 Coördinatorenoverleg 

Het jaarlijks overleg met de coördinatoren/voorzitters van onze 

ledengroepen vond plaats te Zwijnaarde (01/12).  

 Personeel 

De personeelsbezetting varieerde: Koen Dewulf nam mantelzorg-

verlof van 1 januari tot begin april, en verliet de vzw op 12/09. 

Daartussen werkte hij halftijds. Er kon dus niet altijd op volle slag-

kracht verder worden gewerkt. Agnes Voet werkte het hele jaar halftijds. 

Figuur 2 Preus up onz Dorp Oedelem 

Figuur 3 Coördinatorenbijeenkomst Zwijnaarde 

Figuur 1 Het Vlaamse platteland 



3. Realisaties en dienstverlening naar bewonersgroepen en externen  

  

 Aanmaak van een memorandum op cocreatieve wijze i.s.m. onze ledengroepen. Uitwisseling 

hiervoor gebeurde zowel digitaal als via plaatsbezoeken. Voorstelling van dit memorandum door 

William Minnaert op de algemene vergadering te Herne. Verspreiding van dit memorandum via 

de gebruikelijke kanalen en zo ruim mogelijk: digitaal via mail, facebook en nieuwsbrief; in papie-

ren versie op de AV alsook via een gericht bezoek aan belangstellende burgemeesters van Glab-

beek, Gooik, Knesselare, Kruishoutem, Middelkerke, Moerbeke, Nazareth, Waarschoot, Worte-

gem-Petegem, Wuustwezel, Zomergem, Zwalm, Zuienkerke en Zulte. Hiervan zijn enkele foto’s 

op de Facebookpagina te zien. Inspanningen om ons memorandum op TV te krijgen, mislukten 

(o.a. AVS en PlattelandsTV werden benaderd). Dit memorandum zette diverse van onze leden-

groepen aan om er een eigen versie van op te maken. 

 Uitreiking GoeBezig-prijzen-2018 op de feestelijke bijeenkomst in het Dominicanessenklooster 

te Herne (10/03). Bedoeling: 1 Vlaamse gemeente alsook per provincie 1 goed werkende bewo-

nersgroep in de kijker plaatsen. De vakjury bestond uit een vertegenwoordiger van 

VLM (Davy De Dobbeleer), van Landelijke Gilden (Karel Lhermitte) en van VVSG (Natha-

lie Dumarey). Kandidaat-bewonersgroepen werden zowel door de vakjury als een pu-

blieksjury van aanwezige bewonersgroepen beoordeeld. 

WINNAARS 2018 

 De winnende gemeente (geselecteerd uit 8 kandidaten) werd Hoogstraten 

 De winnende bewonersgroep voor West-Vlaanderen werd Werkgroep Kern Ettelgem 

 De winnende bewonersgroep voor Oost-Vlaanderen werd Dorpsraad Viane 

 De winnende bewonersgroep voor Vlaams Brabant werd (H)echt Herne 

 De winnende bewonersgroep voor Limburg werd Dorpsraad Heusden 

 

 

 

 Vormingsmomenten  

 In de Huysmanhoeve te Eeklo (03/02) ging dit tweeluik door: Wim Vancauwenberghe (Leef-

baar Baarle) inspireerde rond ‘hoe de weg vinden als burger naar de overheid’. Johny Bam-

bust (lector Arteveldehogeschool) presenteerde levendig zijn studie omtrent de vrijwilliger. 

Organisatie: Oost-Vlaamse Stuurgroep VVDB i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen.  

 Op de Algemene Vergadering te Herne (10/03) gaven Karel Lhermitte (Landelijke Gilden), 

Davy De Dobbeleer (VLM), Nathalie Dumarey en Dieter Hoet (VVSG) alsook Kris Poelaert 

(Burgemeester Herne) een gevarieerde inhoudelijke input over good practices rond leefbaar-

heid in dorpen, fusiegemeenten, toekomstvisie plattelandsgemeente enzovoort.  

Figuur 4 Alle winnaars van de GoeBezig-prijzen-2018 bijeen 



 Preus up ons Dorp 

 2e Preus up ons Dorp: fluisterboottocht op De Blankaart in 

Diksmuide (05/05) in de prille ochtend. Daarna volgde uitwis-

seling tijdens een ontbijt. Organisatie: West-Vlaamse Stuur-

groep i.s.m. Provincie West-Vlaanderen.  

 3e Preus up ons Dorp te Oedelem rond Trage Wegen (20/10). 

Organisatie: West-Vlaamse Stuurgroep i.s.m. Provincie West-

Vlaanderen en gemeente Beernem. 

 

 Organisatie van een uitwisselingsmoment voor participatie-ambtenaren van diverse gemeen-

ten. Dit te gast bij en met Goele Vercammen van VLM te Gent (04/10). 

 

 Belangrijke bijeenkomsten van bewonersgroepen 

 Agnes Voet was erbij op het Coördinatorenoverleg van de Diksmuide Bewonersplatformen in 

het Kakelend Kipmuseum te Keiem (26/04).  

 We ontvingen burgers uit Assenede in De Meerling die Bewonersplatform Bassevelde willen 

oprichten (en gaven hierna ook begeleiding via telefonisch en mailverkeer).  

 Koen Dewulf woonde het Kopstukkendebat te Baarle (Gent) bij n.a.v. de Gemeenteraadsver-

kiezingen (26/06). Hij maakte er ook een filmpje. 

 Koen Dewulf modereerde ook het verkiezingsdebat in Diksmuide (10/09). Hierbij werd het 

VVDB-memorandum als leidraad gebruikt.  

 

Soms lukte het ook eens niet. 

 De geplande organisatie van vormingsmomenten naar gemeenten toe i.s.m. VVSG en naar 

bewonersgroepen toe i.s.m. Trage Wegen vzw ging niet door. VVSG kon hier binnen het ei-

gen opdrachtenpakket geen tijd voor vrijmaken, en Trage Wegen vzw zag dit binnen het sub-

sidiekader niet zitten. 

 Mogelijke onbezoldigde begeleiding bij de oprichting van Dorpscomité Groot-Vorst (te Laak-

dal), zagen wij dan weer binnen ons subsidiekader niet zitten… 

 

 

 

4. Delen van onze expertise  
 

 VVDB werd en wordt betrokken bij 2 goedgekeurde Leader-projecten in Oost-Vlaanderen (Meet-

jesland en Vlaamse Ardennen) onder de titel Dorp Dynamiek. 

Stuurgroep-vergaderingen hieromtrent werden bijgewoond. 

Ook was er een bijeenkomst met de ‘Projectverantwoorde-

lijke Dorpen’ Christel Van Bortel (29/11). Verder was Agnes 

Voet aanwezig op het vormingsmoment met Ruth Soenen 

rond het ‘kleine ontmoeten’ voor de partners van deze Lea-

der-samenwerkingen te Zottegem (25/06).  

Figuur 5 Preus up onz Dorp in de Blankaart 
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 Koen Dewulf begeleidde 2 workshops i.h.k.v. Evergem Verschiet in het voorjaar (atelierreeksen 

om Evergem tegen 2050 vorm te geven – dit ging al van start najaar 2017). 

 VVDB zetelde in de Stuurgroep Herbestemming Kerken/Kerk in het Midden van het Meetjesland. 

 Koen Dewulf verleende medewerking aan de opmaak van het Meetjeslands Cultuurmemoran-

dum, een ambitienota rond het lokale cultuurbeleid voor de komende legislatuur, zie 

https://www.comeet.be/meetjeslands-memorandum-lokaal-cultuurbeleid-2019-2024/ 

 Er was medewerking met de VVP-campagne Provincies jouw streekmotor via Brent Roobaert 

(aanleveren van een getuigenis als expert).  

 VVDB werd betrokken bij de beleidsplanning van VLM voor de komende jaren, o.a. te Gent 

(14/06) en via mailuitwisseling. 

 VVDB nam deel aan het inspiratiegroepje Klankbordgroep dorpen, o.a. te Deinze (05/07). 

 Vrijwilliger Luc De Witte (BP Oosteeklo) was door onze bemiddeling enkele keren aanwezig op 

een bijeenkomst van burgers ter oprichting van bewonersplatformen binnen en voor Provincie 

Antwerpen (o.a. te Laakdal op 04/10). 

 VVDB werd betrokken bij onderzoek Uhasselt: delen van diverse contacten via mailuitwisseling, 

opmaak tekst voor publicatie alsook aanwezigheid op bijeenkomst te Brussel 31/10. Dit liep rond 

verkavelingsverhalen: hoe bewoners samen met overheden, organisaties en bedrijven hun 

woonomgeving heruitvinden in de huidige economische, ecologische en sociale uitdagingen. 

 VVDB werd betrokken bij de uitwisseling/workshop Wat kunnen stedelijke landbouwparken be-

tekenen voor Vlaanderen? bij Team Vlaams Bouwmeester te Brussel (14/9). 

 VVDB werd in het late najaar betrokken bij de voorbereiding van de publicatie ‘dorpenbeleid’ 

van Landelijke Gilden i.s.m. VLM. 

 Beleidsmedewerker Agnes Voet was jurylid voor de 2e Dorpskracht-wedstrijd van VLM (13 aan-

vraagdossiers doorlezen en 5 plaatsbezoeken verrichten op 12, 14 en 17/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Capaciteitsopbouw (gevolgde opleiding bij derden) en netwerking  

 

Waar mogelijk fungeerde de vzw hierbij als doorgeefluik van interessante info, veelal via de website 

of via mailwissel met leden-bewonersgroepen, soms ook via de nieuwsbrieven. 

 

Figuur 6 Jurybezoek Dorpskracht-genomineerden 

https://www.comeet.be/meetjeslands-memorandum-lokaal-cultuurbeleid-2019-2024/


Het personeel (en soms leden van de RvB) was aanwezig op (o.a.): 

 

 Prijsuitreiking Dorpskracht-wedstrijd VLM te Oosterlo-Geel 

(25/02)  

 Lezing Filip De Rynck rond burgerparticipatie en gemeenteraads-

verkiezingen te Kort rijk (15/03) 

 Lancering Dorpskracht-wedstrijd editie-2018 door VLM te Viane, 

Geraardsbergen (19/04)   

 Vormingsavond Is uw gemeente klaar voor de toekomst? van 

intercommunale SOLVA te Herzele (25/04)  

 Trefdag van De Wakkere Burger: lancering Burgervuur te Brus-

sel (26/05) 

 Provinciaal event GeWOONdoen: inspiratiedag te Heist-op-den-

Berg, waaronder lancering Gewoontebreker (29/05)  

 VormingPlus MZW: lezing Gemeenteraadsverkiezingen in een 

wijzigende context door Prof. Reynaert te Kortrijk (13/06) 

 Vormingsdag Grijs worden in het groen te Herentals rond vergrijzing 

op het platteland (13/09) 

 Event Landschapsstad Vlaamse Ardennen rond 360° open ruimte in de Vlaamse Ar-

dennen te Ename (16/11) 

 Leader-projectvoorstelling Dorp Dynamiek' voor breed publiek te Ename 

(13/12) 

 

 

De beleidsmedewerkers werden op 11/07 in de Meerling bezocht door Dhr Alexander Mijts van VIBE 

vzw, een organisatie die gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen promoot. Dit om een 

mogelijke samenwerking van beide vzw’s te overwegen. Dit is zeker een mogelijkheid naar de toe-

komst toe. 

 

 
 

6. Netwerking op internationaal niveau  
 

 Koen Dewulf bleef in contact met Kim Smedslund van het 

European Rural Parliament. Dit met de bedoeling het parti-

cipatief en inhoudelijk gehalte van deze werking - die zich 

inzet voor leefbaarheid op het Europese platteland - op te 

krikken. Er waren in 2018 wel geen ontmoetingen in dit 

kader. 

 De samenwerking met het Nederlandse Netwerk Duur-

zame Dorpen lag op een laag pitje in 2018. De teller van 

initiatieven op de Vlaamse kaart staat nog steeds op 21. 

Hier zal in 2019 weer meer aandacht aan worden besteed. 

Figuur 8 Lancering Dorpskracht-wedstrijd 

Figuur 7 Uitreiking Dorpskracht-prijzen 

Figuur 9 Het ERP in het Nederlandse Venhorst in 2017 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjivZj9z5_hAhUusaQKHfq-ApwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ruralnetwork.scot/news-and-events/news/event-report-european-rural-parliament-2017&psig=AOvVaw0jSjAjc73OTiFo5M_2Er8B&ust=1553683410685284


7. Gevoerde communicatie en administratie 
 

 Er is aandacht voor huisstijl en herkenbaarheid (vnl. via het logo).  

 Actuele info verschijnt op de website www.dorpsbelangen.be, de Facebook-pagina, in de bijna 

maandelijkse Mailchimp-nieuwsbrieven, … Soms wordt een externe organisatie (zoals een pro-

vincie) gevraagd een uitnodiging mee te promoten. De nieuwsbrieven beginnen regelmatig met 

een opiniestukje van een expert (o.a. Karl Catteeuw, Sander Vercamer, Frans Thissen en Domini-

que Verté). 

 

 Ledengroepen krijgen regelmatig mails met relevante info, projectoproepen en vragen. 

 De ledenadministratie wordt onderhouden. 

 Voor het werven van leden worden bijkomende plaatsbezoeken afgelegd.  

 De vzw was in mei conform met de GDPR-wetgeving (met o.a. een privacyverklaring).  

 Pers: Er waren vooral perscontacten rond de uitreiking van de GoeBezig-prijzen op 10/03 te 

Herne. Via Wieland De Hoon kregen we halfweg 2018 ook een artikel in het tijdschrift van de 

Verenigde Verenigingen. Begin 2018 werd ook dit gepubliceerd: http://despelma-

kers.be/2018/01/02/dorpsbelangen-plattelandsgemeenschappen-een-stem-geven-2/ 

 De Gebiedsgerichte Werkingen van de 5 provincies e.a. stakeholders vragen de vzw nu en dan om 

uitnodigingen of oproepen op de website te plaatsen.  

 

 
 

8. De financiering van de vzw-werking 
 

Net als de voorbije jaren kunnen wij onze steeds groeiende werking verder uitbouwen dankzij de ge-

waardeerde subsidies van de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Daarnaast cofinanciering 



vinden blijkt nog steeds een moeilijke opdracht. Via de provincies Oost- en West-Vlaanderen kwam 

er in 2018 wel gerichte financiële steun voor de organisatie van het vormingsmoment in Eeklo 

(03/02) alsook de organisatie van de beide edities van Preus up onz Dorp. 4 provincies leverden ook 

een pakket streekproducten voor de winnaars van de 4 GoeBezig-prijzen onder de bewonersgroepen. 

 

Bij een bezoek aan VLM te Brussel (21/08) verhaalden wij onze werking aan o.a. Mw. Els Hofkens. 

Daarbij wilden wij ook nagaan of de vzw voor 2019 terug op Vlaamse financiering via de VLM mag 

hopen. Bij het schrijven van dit jaarplan weten we dat die financiering inderdaad werd toegezegd. 

Zodoende kunnen wij verder werken aan de uitvoering van onze opdrachten. 

 

We blijven zoeken naar andere middelen, maar merken dat gemeenten en zeker bewonersgroepen 

ondanks bepaalde voornemens niet ingaan op ons aanbod van betaalde begeleiding. Daarom zoeken 

we toenadering tot de provinciale plattelandsdiensten alsook de diverse diensten Gebiedsgerichte 

Werking, tot VVSG enz. om gezamenlijk initiatieven op te zetten en die dan ook gezamenlijk te finan-

cieren. Door het intensifiëren van de werking en het werven van meer ledengroepen in de provincies 

Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, hopen we stilaan toch op cofinancieringsmogelijkheden te 

mogen rekenen van alle provincies (wat VVP eerder weigerde…). 

 

Er waren ook wat inkomsten voor VVDB. Zo verzorgde beleidsmedewerker Koen Dewulf workshops 

waaraan een verloning voor de vzw werd gekoppeld, en verluchtte hij een studienamiddag. De work-

shops/inspiratiesessies gingen o.a. door bij Evergem Verschiet (burgers laten nadenken over Evergem 

in 2050) en via de samenwerking met Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) rond de aanmaak van 

een memorandum i.s.m. vrijwilligers, ambtenaren en culturele adviesraden.  



Verder stond Koen Dewulf geprogrammeerd op het event Landschapsstad Vlaamse Ardennen rond 

360° open ruimte in de Vlaamse Ardennen te Ename (16/11). 

We verwachten ook – maar dat mogelijk pas in 2020 - een betaalde opdracht te krijgen i.h.k.v. het 

Leader-project Dorp Dynamiek in de Vlaamse Ardennen (i.s.m. Vormingplus). 

 

 

 

9. Vooruitzichten voor 2019 
  

In 2019 wil de vzw de bestaande werking verderzetten en uitbreiden door: 

 Het steeds verder vergroten van zowel de naambekendheid als het aantal leden en de (net)wer-

king in de 5 Vlaamse provincies. 

 De omvorming van de RvB tot een orgaan met bestuursleden afkomstig uit diverse provincies. 

 De verdere uitbouw van de werking met Provinciale Stuurgroepen. Dit is in 2018 niet evident ge-

bleken. Bijkomende inzet op het provinciale niveau blijkt immers wat veel gevraagd voor be-

stuursleden van nagenoeg al onze leden-bewonersgroepen. De plannen om een 3e Stuurgroep op 

te richten naast de West- en Oost-Vlaamse met bestuursleden van bewonersgroepen uit de pro-

vincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, zullen weerom op haalbaarheid worden beke-

ken. Het aantal leden-bewonersgroepen in deze provincies is daarbij cruciaal. Bedoeling van deze 

Stuurgroepen is de operationele werking van de vzw van de RvB over te nemen. 

 Een groeiende toenadering en intensere samenwerking te betrachten met alle provinciale platte-

landsdiensten alsook de diverse diensten Gebiedsgerichte Werking. Dit dus over de 5 provincies. 

 De aanmaak van een eigen publicatie met good practices vanuit onze leden-bewonersgroepen, 

gemeenten en de vzw als koepelorganisatie. 

 De verdere inzet op capaciteitsopbouw inzake participatie van zowel 

beleidsmedewerkers, bewonersgroepen als gemeentebesturen. Hiertoe 

worden gericht en veelvuldig ervaringen of goede praktijken gedeeld, 

en wordt tegelijkertijd actuele vorming aangeboden. Dit alles gebeurt 

door het regelmatig samenbrengen van mensen op vormings- en uit-

wisselingsmomenten, maar ook via onze andere infokanalen (website, 

nieuwsbrieven, gerichte mails enz.).  

 Het verder samenbrengen van participatieambtenaren uit diverse 

Vlaamse provincies voor uitwisselingsmomenten. We willen daarbij ook 

het aantal vertegenwoordigde gemeenten verhogen. 

 Het blijven inzetten op het verbeteren of intensifiëren van de relatie tussen bewonersgroepen en 

hun gemeente, en daarbij zeker ook de aandacht te richten op de fusiegemeenten. 

 De aanmaak van een beknopt memorandum n.a.v. de Vlaamse, Federale en Europese verkiezin-

gen eind mei 2019.  

 Het nauw blijven samenwerken met partners als overheden en externe organisaties, en indien 

relevant ook partners van bewonersgroepen. 

 Goedwerkende bewonersgroepen alsook gemeenten in de kijker te plaatsen met de GoeBezig-

prijzen-2019. De vakjury zal daartoe bestaan uit een vertegenwoordiger van VLM (Goele Vercam-

men), van Landelijke Gilden (Karel Lhermitte) en van VVSG (Dieter Hoet). Voor de beoordeling 

Figuur 10 Kennisuitwisseling voor de 
Dorpsraden van Geraardsbergen 



van bewonersgroepen wordt bijkomend - net als de voorbije jaren - een publieksjury inge-

schakeld, dus bewonersgroepen kunnen elkaar beoordelen. NIEUW is dat er voor 

bewonersgroepen in Vlaanderen in totaal nog slechts 2 prijzen te winnen vallen. De 

1e prijs gaat verder op het elan van de voorbije jaren. De 2e prijs focust op de wissel-

werking tussen bewonersgroepen met hun achterban.  

De GoeBezig-prijs 2019 voor gemeenten werkt met nominaties. In januari 2019 kre-

gen de volgende 13 gemeenten te weten dat ze desgewenst de handschoen kunnen opnemen: 

- Voor West-Vlaanderen: Poperinge, Veurne en Wingene  

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

- Voor Vlaams-Brabant: Huldenberg  

- Voor Antwerpen: Mechelen en Heist-op-den-Berg  

- Voor Limburg: Heusden-Zolder, Pelt en Hasselt 

Op de algemene vergadering met informatief luik en gevolgd door een feestelijke receptie wor-

den deze prijzen uitgereikt. Dit zal doorgaan op 27 april 2019 te Massemen. 

 In de mate van het mogelijke ook op het Europese niveau aan netwerking te doen, o.a. via het 

European Rural Parliament en het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTGEGEVENS 

 
Site De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo 

 
09 / 376 71 06 - info@dorpsbelangen.be                    

 
www.dorpsbelangen.be 
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