
Welkom bij de uitwisseling over 
‘Het dorp van de toekomst’ - 30 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

19.35 u. Thema 1: ruimtelijke ordening

20.10 u. Thema 2: dorpsidentiteit

20.45 u. Thema 3: betrekken van senioren en de zorg ervoor

21.15 u. Afronding

VERLOOP UITWISSELING
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Thema 1: ruimtelijke ordening 
TOEKOMSTVISIE
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PLEIDOOI VOOR:
 RO-beleid met maximale inspraak van bewoners.
 Slimme verdichting IN dorps- en woonkernen met oog voor het dorpskarakter 

(passende bouwvolumes, creatieve bouwstijlen, meer op minder ruimte).
 Maximaal vrijwaren van open ruimte ROND de dorps- en woonkernen.
 Doordachte integrale aanpak (synthese van beweging en tegenbeweging).
 Leer de instrumenten en tools voor RO (beter) kennen.
 Alles is maatwerk. Laat je inspireren en ga dan zelf aan de slag.
 Maximale aandacht ook voor groene en blauwe dooradering (kleine 

landschapselementen, ruimte voor échte natuur en groengebieden, voor 
natuurlijke waterlopen). Dit ter bescherming van ecosystemen, voor het 
verkoelend effect en de mentale rust.

WE REKENEN OOK OP EEN MENTALITEITSWIJZIGING BIJ DE BURGER!



Thema 1: ruimtelijke ordening
NUTTIGE WEBLINKS
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 VVDB-themadag RO (10 okt in ZLDR Luchtfabriek)
 Voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over de toekomst van 

dorpen.
 Decreet landinrichting
 IMAGO-toolbox voor (open) ruimte in je gebied
 Verharding: Vlaanderen breekt uit
 Dorpskarakterschetsen Heist-op-den-Berg

 RUP Perimeter Heist-op-den-Berg meergezinswoningen

 RUP Kern Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)

https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6063
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/09/20200910-Leo-Van-Broeck-1.pdf
file://///192.168.2.10/Dorpsbelangen/Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen/Vormingen/2020/Het dorp van de toekomst/sessie 2 30 november 2020/•	https:/codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024453&datum=&geannoteerd=false&print=false
http://www.imagotoolbox.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaanderen-breekt-uit-homepagina
https://www.heist-op-den-berg.be/dorpskarakterschetsen
https://www.heist-op-den-berg.be/rup-perimeter-meergezinswoningen
https://www.heist-op-den-berg.be/rup-kern-wiekevorst


Thema 1: ruimtelijke ordening
VERVOLG NUTTIGE WEBLINKS
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 Beleidsplan Ruimte Ravels

 Dorpskernvernieuwing Ottenburg met  Google-inspraakformulier

 Beeldkwaliteitsplan van Nijlen (Plus Office)  

 Opmaak RUP voor de deelgemeenten van Ieper

 DNA van het dorp van de provincie West-Vlaanderen

 Gewoontebreker provincie Antwerpen

 Veerkrachtige Dorpen provincie Antwerpen

 Ruimtelijk profiel voor 357 Oost-Vlaamse woonconcentraties

https://beleidsplanruimteravels.com/
http://www.ottenburg.be/joomla30/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUXaSEziWbma8LXPjqT3EaxkJ0yPXSO4otYxurCOl-9hRXvw/viewform
https://www.nijlen.be/omgeving/ruimtelijke_planning/beeldkwaliteitsplan
https://www.ieper.be/bekendmaking-gemeentelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-janypermanenomgeving-scopingsnota
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-west-vlaanderen-ondersteunt-lokale-besturen-met-reglement-dna-van-het-dorp-bij
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/gewoontebreker.html
https://veerkrachtigedorpen.be/
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/onderzoeken.html


Thema 2: dorpsidentiteit
TOEKOMSTVISIE
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 Dorpsidentiteit slaat zowel op de gebouwen en landschappen als de mensen. 
- Houd er rekening mee dat uitgesproken plekken bepalend zijn. 
- Werk vanuit de geest van de dorpsgemeenschap.

 De dorpsidentiteit werkt bezielend, maak hier gebruik van!

 Neem het verbindende concept ‘dorpsidentiteit’ mee in toekomstplannen 
voor je dorp. De dorpsziel is niet enkel een terugblik naar het dorpsverleden.

 Laat de dorpsidentiteit zo mee evolueren dat er nieuwe kansen ontstaan 
voor het dorp! 



Thema 2: dorpsidentiteit
NUTTIGE WEBLINKS
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 Iets meer omtrent dorpsidentiteit
 Burgerinitiatief De Toekomst Telt
 Meerle, ons dorp (Dorpskernvernieuwing via burgerparticipatie in Hoogstraten)
 AR-TUR (centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen)
 Cultuurhistorische dorpenatlas in de Westhoek
 Oproep WinVorm (selectieprocedure goede ontwerpers voor West-Vlaamse 

overheden) en Selectie Winvorm
 Erfgoedorganisatie CO7: preus up min plekke EN erfgoedhaltes
 De Landschapskubussen van Herne
 Bierbeeks bier

http://www.raoulbeunen.nl/?page_id=232
https://www.toekomsttelt.be/
https://www.hoogstraten.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/meerle-ons-dorp
https://centrum.ar-tur.be/?s=pdpo&submit=Zoeken
https://drive.google.com/file/d/0BxJ1bVOXj0VjcFlKUllqTHNzdzg/view
https://apps.west-vlaanderen.be/winvorm/#:~:text=De%20Oproep%20WinVorm%20is%20een,en%20ontwerpteams%20voor%20hun%20projecten
https://apps.west-vlaanderen.be/winvorm/userfiles/file/160242_flyer_Selectie_winvorm.pdf
http://www.co7.be/preus-up-min-plekke
http://www.co7.be/erfgoedhaltes
https://www.herne.be/fb111lcmp680vgff0qyw193.aspx
https://www.straffestreek.be/gemeente/gemeente-bierbeek


Thema 3: betrekken van ouderen en de zorg ervoor
TOEKOMSTVISIE
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 Pleidooi voor veel inzet rond verbinden van senioren met de andere dorpelingen.

 Pleidooi voor meer aandacht voor senioren in publiek domein.

 Benut de ervaring van senioren maximaal bij het dorpsleven! Senioren kunnen hun skills 
bv. ook vanuit hun eigen woonst inzetten voor het dorpsleven.

 Houd senioren mentaal én fysiek in beweging.

 Stimuleer zij die het nodig hebben, tot digitale vaardigheid.

Kies vooral voor een intergenerationele benadering!



Thema 3: betrekken van ouderen en de zorg ervoor
NUTTIGE WEBLINKS
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 Aan-Z Digitaal
 Zorgnetwerken ontknopen knopen - Nestor, Ieper, Kortenaken, ...  

 Zorgnetwerk oudervriendelijk Kortenaken

 Huis Perrekes in Oosterlo, Geel OF Huis Perrekes

 Kortrijkse Zilverroutes

 Ouderen zorgen voor elkaar in het Nederlandse ‘Polderhofje’

https://www.aan-z.eu/volwassenen/digitaal
https://www.ontknoop.be/nl/initiatief/p/16/dorpsdienst-nestor
https://www.ontknoop.be/nl/initiatief/p/10/zorgnetwerk-ieper
https://www.ontknoop.be/nl/initiatief/p/15/Oudervriendelijk Kortenaken
https://www.landelijkegilden.be/system/files/article/16.03.07 Kortenaken zorgnetwerk Tina Luyckx.pdf
http://architectuurwijzer.be/een-zo-gewoon-mogelijk-huis-in-een-gewone-straat/
https://perrekes.be/
https://www.fluks.be/kortrijk/wandelen/zilverroutes/?fbclid=IwAR0LWcJvMQGyWr382voYtDqRpgCe69kvHVh_FOEkDptacFcyVqoC_N5KvaA
https://www.hetkanwel.nl/2019/07/10/het-polderhofje/


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
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http://www.dorpsbelangen.be/

