
Welkom bij de uitwisseling over 
‘Het dorp van de toekomst’ - 16 november 2020

We starten stipt om 19.30 u. 
Schakel rechts bovenaan uw camera en micro uit. 
Stel tijdens de sessie uw vragen kort en bondig via de 
chat. Ook opmerkingen zijn welkom.
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19.30 u. Inleiding

19.45 u. Thema 1: mobiliteit en verkeersveiligheid

20.15 u. Thema 2: lokaal ondernemen

20.45 u. Thema 3: betrekken van de jeugd

VERLOOP UITWISSELING
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Thema 1: mobiliteit en verkeersveiligheid in dorpen 
TOEKOMSTVISIE
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A. Meer veiligheid, meer voorrang aan trage weggebruiker, bv. door meer 
scheiden van gemotoriseerd en ‘traag’ verkeer. 
Belangrijk hierbij: 
goed mobiliteitsplan van de gemeente dat vooral gericht is op de trage 
weggebruiker en dat 3 verkeersstromen kan scheiden: 
1. alle verkeer wegleiden dat niet door het dorpscentrum moet 
2. het bestemmingsverkeer reguleren (bv. tonnageverbod invoeren)
3. goed beheer van trage of autoluwere en ook de recreatieve wegen

B. Mentaliteitswijziging rond het autogebruik: 
kleine afstanden niet meer per auto afleggen 
auto niet telkens parkeren vlakbij waar men moet zijn



Thema 1: mobiliteit en verkeersveiligheid in dorpen 
NUTTIGE WEBLINKS
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1. Verkeersmetingen via Telraam https://www.telraam.net/
2. Een veilige schoolomgeving

 Sam de verkeersslang https://verkeersslang.be/
 Netwerk Duurzame Mobiliteit https://www.duurzame-mobiliteit.be/tags/school

‘schoolstraat’ https://www.duurzame-mobiliteit.be/goede-praktijk-schoolstraat
Strapdag https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/strapdag

 Route2School (Bekijk het door de ogen van leerlingen) https://www.route2school.be/
3. Snelheidsremmende maatregelen en fietsverkeer (Fietsberaad)

https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/FICHE_fietsvriendelijke-snelheidsremmende-
maatregelen.pdf

4.  Snelheidsremmende maatregelen en autoverkeer
https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?thema=11&id=1407
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/projects_sources/supr
eme-c_nl.pdf

https://www.telraam.net/
https://verkeersslang.be/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/tags/school
https://www.duurzame-mobiliteit.be/goede-praktijk-schoolstraat
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/strapdag
https://www.route2school.be/
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/FICHE_fietsvriendelijke-snelheidsremmende-maatregelen.pdf
https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?thema=11&id=1407
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/projects_sources/supreme-c_nl.pdf


Thema 1: mobiliteit en verkeersveiligheid in dorpen 
NUTTIGE WEBLINKS (vervolg)
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5.  Mentaliteitswijziging en minder de auto gebruiken het STOP-principe
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/stop-principe-stappers-trappers-openbaar-
vervoer-en-prive-gemotoriseerd-vervoer
autodelen https://www.autodelen.net/

6.  Basisbereikbaarheid
 https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-is-basisbereikbaarheid
 https://www.ikgeraakerniet.be/
 Busje komt zo… http://www.treintrambus.be/werking/busjekomtzo.html
 https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/studiedag-basisbereikbaarheid-een-terugblik
7.  Voorbeeldproject uit Bonheiden waarbij kinderen gestimuleerd worden met dukaten. 

Een analoog project kan met lokale verenigingen, handelaars, … uitgewerkt worden. 
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/fietsende-kinderen-gaan-bonheiden-gratis-
naar-kermis/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-
files/ACT_fietsbeleid%20in%20Bonheiden.pdf

https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/stop-principe-stappers-trappers-openbaar-vervoer-en-prive-gemotoriseerd-vervoer
https://www.autodelen.net/
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/wat-is-basisbereikbaarheid
https://www.ikgeraakerniet.be/
http://www.treintrambus.be/werking/busjekomtzo.html
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/studiedag-basisbereikbaarheid-een-terugblik
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/fietsende-kinderen-gaan-bonheiden-gratis-naar-kermis/
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/fietsende-kinderen-gaan-bonheiden-gratis-naar-kermis/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/ACT_fietsbeleid in Bonheiden.pdf


Thema 2: lokaal ondernemen 
TOEKOMSTVISIE
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A. Wat lokaal consumeren (korte keten) betreft, hopen we te mogen spreken van een 
lokale trend die zal blijven duren. Deze trend heeft tal van positieve gevolgen op 
vlak van tewerkstelling, klimaat, sociale cohesie…

B. We wensen voor elk dorp vanaf een 1000-tal inwoners een buurtpunt. 
Twee kleine en dicht bijeen liggende dorpen kunnen natuurlijk samen 1 buurtpunt 
uitbaten. Interessant is ook dat bepaalde warenhuizen als Louis Delhaize, De Spar, 
het buurtpunt-concept lijken over te nemen (bv. Ertvelde). 
Europa heeft nu ook een Erasmusproject DORV gelanceerd.

C. We hopen dat lokale besturen, burgers en bestaande initiatieven (o.a. dorpsraden, 
tewerkstelling van kwetsbare mensen) elkaar vinden, én elkaar tot samenwerking 
en ondernemerschap stimuleren. 



Thema 2: lokaal ondernemen 
NUTTIGE WEBLINKS
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A. rond oprichten buurtpunt, zie brochure met adviezen vanuit een project van Netwerk 
Duurzame Mobiliteit i.s.m. Cera en Innovatiesteunpunt 
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-
files/Buurtpunten_WEB_new.pdf

B. rond het Duitse DORV-concept 
https://www.mo.be/reportage/baanbreker-nieuw-concept-buurtwinkels-redt-het-dorp

C. ziehier diverse buurtpunten in Vlaanderen die reeds goed werken 
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=5924

https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Buurtpunten_WEB_new.pdf
https://www.mo.be/reportage/baanbreker-nieuw-concept-buurtwinkels-redt-het-dorp


Thema 3: betrekken van jongeren
TOEKOMSTVISIE
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Pleidooi voor inzet voor zoveel mogelijk verbinding met jongeren, 
hen betrekken bij het dorpsleven! 
Zet daarbij moderne methodieken in.

A. Niet-georganiseerde jongeren bereiken via herhaaldelijke, gerichte 
(al dan niet wisselende) activiteiten of contactpersonen. (Vindplaatsgericht werken)

B. Jongerenverenigingen betrekken bij overleg met en activiteiten van 
dorpsraden/bewonersplatformen en dorpsverenigingen. 

C. Stimuleren dat individuele jongeren een specifieke taak uitvoeren in functie van het
dorp die hen goed ligt, bv. door website of Facebook te onderhouden, 
sportinfrastructuur in het oog te houden…



Thema 3: betrekken van jongeren
NUTTIGE WEBLINKS
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1. Benaderen van de jeugd
https://www.diversiteitspraktijk.be/artikels/4-tips-om-jongeren-te-
bereiken-in-coronatijden
https://www.jes.be/pagina.php?id=218

2. Positieve benadering van problemen met bepaalde jongeren
http://www.dehangman.be/ondersteunen/keep-in-touch-tips-voor-
jongeren

3. Diverse aanpak van jongeren en kinderen voor diverse projecten 
Kind & Samenleving https://k-s.be/

https://www.diversiteitspraktijk.be/artikels/4-tips-om-jongeren-te-bereiken-in-coronatijden
https://www.diversiteitspraktijk.be/artikels/4-tips-om-jongeren-te-bereiken-in-coronatijden
https://www.jes.be/pagina.php?id=218
http://www.dehangman.be/ondersteunen/keep-in-touch-tips-voor-jongeren
http://www.dehangman.be/ondersteunen/keep-in-touch-tips-voor-jongeren
https://k-s.be/


DANK AAN

* Davy Sterkens, Consulent Plattelandsinnovatie 
bij Innovatiepunt 

* Tessy Gorris, Deskundige Planning en Ontwikkeling 
bij gemeente Heist-op-den-Berg

* U allen voor uw inbreng en de volgehouden aandacht 

Meer info op www.dorpsbelangen.be
Reacties  info@dorpsbelangen.be
Welkom op de tweede sessie 
Maandag 30 november om 19.30 u.
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http://www.dorpsbelangen.be/

