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1. Inleiding rond de verdere uitbouw van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 
 

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw (VVDB) is ontstaan uit de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw die in maart 2013 werd opgericht. VVDB heeft het 

Vlaamse platteland als werkterrein en vangt daar de signalen op van heel wat bewonersgroepen die zich bekommeren om bepaalde noden in hun dorp of daar nieuwe 

kansen zien. Dat potentieel en deze noden worden onderzocht om er in samenspraak antwoorden op te formuleren, en om de verzamelde informatie door te sluizen naar 

de overheden. Om op die manier een breed draagvlak voor een participatieve plattelandswerking met de focus op leefbaarheid te creëren, wordt vooral ingezet op: 

 activeren van dorpsbewoners tot inzet voor hun dorp; 

 onderling verbinden van deze dorpsbewoners tot bewonersgroepen die met hun lokale besturen in contact treden rond het dorpenbeleid; 

 opsporen van reeds bestaande bewonersgroepen die zo met hun lokale besturen in contact treden, om het netwerk te vergroten; 

 stimuleren van lokale besturen om de oprichting van dit soort bewonersgroepen te faciliteren, wat resulteert in een meer gedragen lokaal beleid; 

 vergroten van de koepelwerking van de bewonersgroepen die zich bij de vzw hebben aangesloten; 

 opzetten van lerende netwerken voor alle bewonersgroepen; 

 vergroten van de naambekendheid van de vzw (als koepel van bewonersgroepen) om meer impact te krijgen op overheden en overheidsbedrijven; 

 samenwerken en expertise uitwisselen met plattelandsgemeenten, bovenlokale overheden (de 5 provinciale overheden alsook het Vlaamse bestuur) en stakeholders;  

 uitnodigen tot inzet op duurzaamheid in dorpen als Vlaams steunpunt van het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen; 

 het laten horen van de stem van de dorpsbewoners tot in Europa via de Nederlandse Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en het European Rural Parliament.  

 

 

In sociaal-culturele termen wijdt VVDB zich aan de maatschappelijke bewegingsfunctie, de gemeenschapsvormende 

functie en de leerfunctie om de - samen met bewonersgroepen opgezette - doelstellingen te realiseren, en zo mee 

met andere actoren een gedragen Vlaams plattelandsbeleid uit te bouwen. 

 

 

 

2. Structuur van de vzw 
 

 Algemene Vergadering 

Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van alle ledengroepen naast een paar stichtende leden van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en SOM vzw, en kwam 2x 

bijeen: te Massemen op 27/04 en ook te Zwijnaarde op 23/11 (o.a. voor verkiezing nieuwe voorzitter en nieuwe RvB). Het aantal officiële ledengroepen bedraagt nu 56 

(tegenover 2018 werden er 7 nieuwe leden aanvaard, maar ook 2 niet meer bestaande ledenwerkingen geschrapt). 

Figuur 1 Vorming op de AV te Massemen 
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 Raad van Bestuur 

Deze telde 6 leden en kwam met de beleidsmedewerkers samen te Merelbeke op 29/01, 04/04 en 26/06 en te Gent op 12/09, 25/10 en 02/12. Tot 23/11 bestond de 

RvB enkel uit bestuursleden van Oost-Vlaamse bewonersgroepen. Op de Algemene Vergadering te Zwijnaarde werd een nieuwe RvB verkozen die nu 

vertegenwoordigers telt uit 3 provincies. 

 Dagelijks Bestuur 

De dagelijks bestuurder kwam regelmatig met de beleidsmedewerkers samen in de Meerling te Eeklo. 

 Provinciale Stuurgroepen 

De beide groepen (die van West- en Oost-Vlaanderen) zijn een extra participatief orgaan en werken aan netwerkversterking (o.a. aantal leden verhogen). Ze bepalen 

mee het thema van de vormingen en zoeken een eigen provinciaal accent. In 2019 kwamen ze als één groep samen op 18/02 te Tielt en 11/06 in Den Aster, Oosteeklo. 

De West-Vlaamse Stuurgroep organiseerde i.s.m. Provincie West-Vlaanderen de 4e editie van Preus up onz Dorp te Veurne, zie verder. Een lid van de Oost-Vlaamse 

Stuurgroep zette zich in voor uitwisseling met ledengroep ’t Plankier te Hansbeke, Oost-Vlaanderen. (In Limburg wordt wellicht in 2020 een stuurgroep opgericht.) 

 Coördinatorenoverleg (met de coördinatoren/voorzitters van onze ledengroepen) 

Dit jaarlijks overleg dat normaal begin december doorgaat, werd vervangen door een 2e Algemene Vergadering te Zwijnaarde (23/11). 

 Personeel 

Nadat Koen Dewulf in het najaar van 2018 ontslag nam, werd Marc Van Eenooghe op 1 januari 2019 halftijds aangeworven als beleidsmedewerker. Het hele najaar was 

hij echter in ziekteverlof. Hij werd eind september tijdelijk vervangen door Maarten Lippens (halftijdse functie tot eind december). Agnes Voet werkte het hele jaar 

door (halftijds). 

 

 

AANVULLEND: i.f.v. de aanmaak van een meerjarenbeleidsplan (en wel i.h.k.v. de subsidieaanvraag voor erkenning via het 

nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerk SCVW), werd een klankbordgroep samengesteld met leden uit 4 

provincies (7 personen). Ook de beide beleidsmedewerkers sloten hierbij aan. Deze groep kwam 3 keer bijeen nl. op 17/10, 

05/11 en 21/11 te Gent en legde daar dus de krijtlijnen vast voor het te voeren beleid van de komende jaren. Een 

sneuveltekst met deze krijtlijnen werd via mail doorgestuurd aan alle leden alsook ter bespreking voorgelegd aan 4 

dialoogtafels (1 per doelstellingenblok) op de Algemene Vergadering van 23 november. 

 

 

 

 

Figuur 2 Dialoogtafels op de AV te Zwijnaarde (foto Julien 
Maebe) 
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3. Realisaties en dienstverlening  
 

 Medewerking aan het inspiratieboek 'Denk Doe Dorp' van Landelijke Gilden i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij en met steun van het Innovatiesteunpunt. (Digitale 

versie, zie https://www.landelijkegilden.be/system/files/article/DorpDorpDorpen-DEF-VLR.pdf) 

 Aanmaak van een beknopt memorandum n.a.v. de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen eind mei 2019. Speerpunten daarin zijn de vraag naar:  

1. oprichting van een ‘taskforce dorpenbeleid’. 

2. een participatieve bestuurs- en organisatiecultuur en een (ver)nieuw(d) instrumentarium om burgerkracht volwaardig en structureel in te zetten.  

3. een gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid. 

Verspreiding van dit memorandum gebeurde zo ruim mogelijk via de gebruikelijke kanalen (mail, facebook en nieuwsbrief, pers) en persoonlijke contacten. 

 Uitreiking GoeBezig-prijzen-2019 op de feestelijke bijeenkomst in het Klooster te Massemen (27/04). Bedoeling: 1 Vlaamse gemeente alsook 2 bewonersgroepen als 

rolmodellen naar voren schuiven. De vakjury die de inzendingen voor deelname beoordeelde, bestond uit een vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij 

(Goele Vercammen), van Landelijke Gilden (Karel Lhermitte) en van VVSG (Dieter Hoet).  

NIEUW was dat er voor bewonersgroepen in Vlaanderen in totaal nog slechts 2 prijzen te winnen vielen (tegenover vroeger 1 prijs per provincie). De 1e prijs gaat verder 

op het elan van de voorbije jaren. De 2e prijs focust op de wisselwerking tussen bewonersgroepen en hun achterban (representativiteit).  

 

De GoeBezig-prijs 2019 voor gemeenten werkte met nominaties. In januari 2019 kregen de volgende 13 gemeenten te weten dat ze desgewenst de handschoen 

konden 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 

De 3 prijzen werden op 27 april 2019 te Massemen uitgereikt bij een feestelijke receptie. 

 

WINNAARS 2019 

 De winnende gemeente werd centrumstad Mechelen (dat 6 dorpen in de periferie telt en 3 dorpsconsulenten in dienst heeft). 

 De winnende bewonersgroep voor de volledige werking werd Dorpsraad Achterbroek uit Kalmthout (Provincie Antwerpen).  

 De winnende bewonersgroep die de prijs ‘relatie met de achterban’ in de wacht sleepte, was Bewonersplatform Flora uit 

Merelbeke (Oost-Vlaanderen). 

 

Figuur 3  De winnaars 
GoeBezig-prijzen 2019 

http://www.vlm.be/nl
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/platteland
https://www.landelijkegilden.be/system/files/article/DorpDorpDorpen-DEF-VLR.pdf
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 Plaatsbezoeken bij bewonersgroepen 

28/01 Samenzitten met (H)Echt Herne en burgemeester Kris Poelaert rond diverse thema’s van dorpsontwikkeling (burgerbudget, eigen energie voor het dorp,  

           dorpshub met lokaal geteeld voedsel en broodwaren, …). 

31/01 Samenzitten met Bewonersplatform Voorstad Veurne ter voorbereiding van de 4e editie van Preus up onz Dorp die op 12/10 zal plaatsvinden te Veurne. 

05/02 Samenzitten met Dorpsraad Oeselgem (die erna lid werden van onze vzw). 

20/02 samenzitten met Werkgroep Kern Ettelgem en vertegenwoordiger van Kerkfabriek Ettelgem ter voorbereiding van de vormingsavond van 11/03, zie verder. 

08/05 Bezoek aan Nieuwerkerken Leeft te Aalst (die erna lid werden van onze vzw). 

 Samenbrengen van bewonersgroepen 

Op de beide Algemene Vergaderingen en op enkele vormingsmomenten, zie verder.   

12/10 Op Preus up onz Dorp te Veurne (gastheer Bewonersplatform Voorstad Veurne m.m.v. Stad Veurne en 

Provincie West-Vlaanderen) waren een mooi aantal West-Vlaamse bewonersgroepen aanwezig. 

10/12 Vertegenwoordigers uit drie dorpsraden van Heusden-Zolder (Boekt, Bolderberg en Heusden) trokken 

naar Mechelen-Bovelingen (Heers) voor uitwisseling met burgers die een dorpsraad willen oprichten. 

 Contacten met lokale besturen 

Met Stad Veurne ter sponsoring van Preus up onz Dorp (12/10 te Veurne). De Stad betaalde de gidsen voor de 

rondleiding in de voormiddag en burgemeester Peter Roose kwam hierna langs om toe te lichten hoe Veurne 

een participatief beleid met o.a. bewonersplatforms heeft ontwikkeld de voorbije 2 decennia. 

31/01 Plaatsbezoek bij participatieambtenaar Peter Debeir van Stad Veurne (in aanwezigheid van 

Bewonersplatform Voorstad Veurne).  

05/04 Plaatsbezoek bij Hilde Leman, participatieambtenaar Zwevegem.  

10/05 Plaatsbezoek met communicatiedienst Lievegem rond samenwerking in het Leaderproject Samen Lievegem (Luc Joos en Agnes Voet zijn aanwezig). 

16/05 Start intensieve uitwisseling met participatieambtenaar Sarah Lequeu rond samenwerken i.h.k.v. een Leaderproject rond participatie in Geraardsbergen. 

04/07 Gesprek met Laurence Hauttekeete, participatieambtenaar van Deinze, in gemeentehuis Deinze. 

12/09 Meeting met Turid Sintobin, contactambtenaar van Evergem. 

Uitwisseling met nieuw aangeworven participatieambtenaar Katrijn Hillewaere als opvolger van Stijn Dujardin, Diksmuide (o.a. rond goedgekeurd Leaderproject dat 

vernieuwde participatiemogelijkheden wil inzetten alsook rond het participatiereglement van de gemeente). 

Uitwisseling met dorpenconsulent Mieke Van Velthoven rond participatie in Mechelen en rond het effect en de impact van het winnen van de GoeBezig-prijs voor de 

stad en de 6 dorpen. 

 Uitwisselingsmoment voor participatie-ambtenaren van diverse gemeenten 

21/02 Bijeenkomst met participatieambtenaren in een lerend netwerk in dorpshub ’t Een en ’t Ander te Schuiferskapelle, Tielt. 

Figuur 4 Uitwisseling met participatieorganen en Burgemeester op 
Preus up onz Dorp te Veurne 
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De geplande nieuwe bijeenkomst 17/10 te Mechelen werd op verzoek van diverse participatieambtenaren verplaatst naar 19/03/2020. Daar zullen wellicht een 5-tal 

nieuwe ambtenaren aansluiten (die van Deinze, Evergem, Heist o/d Berg en Zwevegem alsook ‘opvolger’ van Diksmuide). 

 Vormingsmomenten  

 11/03 in de Kerk van Ettelgem (Dorpsstraat 61) rond de herbestemming van parochiekerken. Spreker was Niek Deroo. De 

lezing werd gevolgd door nabespreking aan 4 dialoogtafels (2 voor leden van bewonersgroepen, 1 voor mensen verbonden 

met de Kerkfabriek en 1 voor gemeentelijke mandatarissen) die resulteerde in een ‘stillewanddiscussie’.   

 27/04 aansluitend op de Algemene Vergadering in Massemen: lezing door Karel Lhermitte (Landelijke Gilden) Dorp, een 

verhaal met 2 driehoeken (rond diverse vormen van burgerparticipatie in dorpen, ook via publiek-private samenwerking). 

Hierna kwam Goele Vercammen (VLM) aan het woord over de rol die de Vlaamse Landmaatschappij kan spelen naar 

Vlaamse bewonersgroepen toe, alsook Dieter Hoet (VVSG) rond open ruimte, fusiegemeenten, dorpsmonitor en smart-

ontwikkelingen. 

 03/06 vormingsavond i.s.m. Dorpsraad Achterbroek rond de documentaire Plannen voor Plaats, gevolgd door de hiervoor ontwikkelde uitwisselingsmethodiek van 

Vormingsplus in Parochiezaal Achterbroek. Naast leden van de Dorpsraad en inwoners van Achterbroek was ook het diensthoofd Ruimtelijke Ordening van 

Kalmthout aanwezig. 

 12/10 toelichting door burgemeester Peter Roose (Veurne) over participatief dorpenbeleid in Veurne en gedachtewisseling met de aanwezige West-Vlaamse 

bewonersgroepen op Preus up ons Dorp, 12/10 te Veurne. 

 03/12 deelname aan ronde tafel-gesprek over adviesraden en lokaal participatiebeleid in Plattelandscentrum Eeklo (i.h.k.v. Dorp Dynamiek) 

 Subsidies zoeken: 18/03 te Brussel en 02/12 te Gent gaan samenzitten met Socius i.h.k.v. de subsidieaanvraag om erkend te worden via het decreet SCVW. 

Op de RvB in het najaar werd ook bekeken hoe Minister van Omgeving Demir best kon benaderd worden. 

 Inzet op fusiegemeenten: Lievegem benaderde ons i.h.k.v. de Leader-aanvraag om mee te werken aan een gezamenlijke identiteit van de 7 dorpen in de gemeente. 

Verder zaten we samen met de participatieambtenaar van Deinze en was er veel uitwisseling met bewonersgroep ’t Plankier (Hansbeke, Deinze) omtrent hervorming 

van de werking. Ook ging Luc De Witte vanuit de Oost-Vlaamse Provinciale Stuurgroep en als voorzitter van Bewonersplatform Oosteeklo uitwisselen met deze 

bewonersgroep die zich uitbreidde en omvormde tot Dorpsraad Afrit 12. 

 Preus up ons Dorp: 4e editie op 12/10 te Veurne. Organisatie: West-Vlaamse Stuurgroep VVDB i.s.m. Bewonersplatform Voorstad Veurne en Provincie West-

Vlaanderen. Met medewerking van Stad Veurne. Met 2 gegidste wandelingen in Veurne, geleid bezoek Bakkerijmuseum, maar vooral met uitwisseling tussen 

bestuursleden van de aanwezige bewonersgroepen en uitleg door Burgemeester Roose over enkele decennia participatieve werking in Veurne. 

 Niet gelukt wegens ziekte van beleidsmedewerker Marc Van Eenooghe in het najaar: aanmaak van de geplande publicatie 5 jaar Goe Bezig.  

 

 

 

Figuur 5  Vorming rond de herbestemming van 
parochiekerken (Ettelgem) 
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4. Delen van onze expertise (medewerking met stakeholders) 
 

 Gedurende januari-februari medewerking met de realisatie van de publicatie Denk Doe Dorp van Landelijke Gilden i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij en met steun 

van het Innovatiesteunpunt. Beide beleidsmedewerkers zetten zich hiervoor in wat resulteerde in een apart artikel, de selectie en verwoording van 2 dorpscases 

(Achterbroek en Viane) en de deelname aan een interviewsessie te Muizen op 30/01 die dan te boek werd gesteld.  

 25/02 Externe focusgroep over plattelandsuitdagingen i.h.k.v. de nota ‘beleidsaanbevelingen dorpenbeleid’ van de Vlaamse Landmaatschappij te Brussel. 

 05/03 Prijsuitreiking Dorpskrachtwedstrijd te Mariënstede (Agnes Voet aanwezig als jurylid, de wedstrijd liep in 2018). 

 VVDB werd verder betrokken bij Dorp Dynamiek (2 goedgekeurde Leader-projecten in Oost-Vlaanderen nl Meetjesland en Vlaamse Ardennen). 

Expertengroep-bijeenkomst hieromtrent werd bijgewoond te Gent (04/07) en beleidsmedewerker Agnes Voet was ook jurylid voor de wedstrijd 

Trek het landschap je dorp in! 

 Tijdens de zomer verleende Bewonersplatform Oosteeklo uitgebreid advies aan adviesraad ’t Plankier dat zich in Hansbeke transformeerde tot 

Dorpsraad Afrit 12. 

 06/06 Als expert aanwezig bij opstart lerend netwerk Ons Buurtpunt (CERA i.s.m. Innovatiesteunpunt en Netwerk Duurzame Mobiliteit) en deelnemer aan de selectie 

van de besten uit vele inzendingen. 

 12/09 Uitwisseling via Klankbordgroep Dorpen van de Vlaamse Landmaatschappij (in gezelschap van VLM, Provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen). 

 10/10 Interview door Katlijn Vanhulle (Plattelandscentrum) rond werking van adviesraden in verleden en toekomst. 

 10/12 drie dorpsraden uit Heusden-Zolder (Boekt, Bolderberg en Heusden) trokken op uitnodiging van Innovatiesteunpunt naar Mechelen-Bovelingen (Heers) om er uit 

te wisselen met burgers die daar een dorpsraad willen oprichten. 

 Tussendoor bereikten ons ook diverse vragen van stakeholders (waaronder overheden) per mail. 

 

 

5. Capaciteitsopbouw (gevolgde opleiding bij derden) en netwerking  
 

Beleidsmedewerkers (en soms leden van de RvB) waren aanwezig op (o.a.): 

 14/02 Netwerkevent rond plattelandsprojecten Leader Vlaamse Ardennen te Ronse. 

 25/02 Info- en netwerkavond rond plattelandsprojecten Leader Meetjesland te Kaprijke. 

 12/03 Overleg met Katrien De Merlier (Provincie Oost-Vlaanderen) rond mogelijkheid om Leaderproject in te dienen voor actualisatie DORP inZICHT. 

 14/03 Inspiratienamiddag rond ruimtelijke kwaliteit en participatie te Destelbergen (Plattelandsloket en Provinciale Kwaliteitskamer Oost-Vlaanderen). 

 21/03 Inspiratiedag Ons Buurtpunt te Leuven (CERA i.s.m. Innovatiesteunpunt en Netwerk Duurzame Mobiliteit). 

http://www.vlm.be/nl
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/platteland
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI2_yskJThAhVBblAKHTRVDDcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vormingplus-vlad.be/dorp-dynamiek&psig=AOvVaw3k0i5ZcwVGEqHUGrUqIUSN&ust=1553288368092725
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 13/05 Voorstelling (met uitwisseling en vorming) van het inspiratieboek Denk Doe Dorp van Landelijke Gilden i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij en met steun van het 

Innovatiesteunpunt in Lamot, Mechelen. 

 16/05 Solva-event (namiddag en avond) rond beheer open ruimte en leefbare dorpen. 

 11/06 Praktijkbezoeken rond participatie i.h.k.v. Dorp Dynamiek (Provincie Oost-Vlaanderen). 

 13/06 Coaching met Ruth Soenen te Leuven rond het ‘kleine ontmoeten’ (op uitnodiging van Landelijke Gilden). 

 10/10 Inspiratieavond Burgervuur van De Wakkere Burger te Brussel rond participatie in steden.  

 21/11 Inspiratiedag Netwerk Duurzame Mobiliteit rond multimodaliteit (combineren van vervoersmiddelen) te Deinze.  

 27/11 Studiedag Veerkrachtige dorpen van Provincie Antwerpen. 

 03/12 Verslaggeving onderzoek rond adviesraden i.h.k.v. Dorp Dynamiek (Provincie Oost-Vlaanderen). 

Waar mogelijk fungeerde de vzw hierbij als doorgeefluik van interessante info alsook van uitnodigingen, dit via de website en de nieuwsbrieven, en waar aangewezen ook 

directe mailwissel met leden-bewonersgroepen. 

 

 

 

6. Netwerking op internationaal niveau  
 

Wegens personeelswissels en aanmaak van een meerjarenplan dat het beleid voor de komende jaren uitzet, werd niet verder ingezet op de werking van het European Rural 

Parliament. Toch is het de bedoeling hier weer tijd en middelen voor vrij te maken. We willen de stem van Vlaamse plattelandsbewoners die zich inzetten voor meer 

leefbaarheid immers tot op het Europese beleidsniveau laten klinken.  

 

We hopen in 2020 ook de voorzitter van de Nederlandse Landelijke Vereniging Kleine Kernen tot bij ons te krijgen voor inspirerende uitwisseling omtrent hun specifieke en 

onze eigen werking. 

 

Ook de samenwerking met het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen stond op een laag pitje. Mits voldoende subsidies worden gevonden zal hier in 2020 weer meer 

aandacht aan worden besteed. 

 

 

 

 

 

http://www.vlm.be/nl
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/platteland
http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/platteland
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7. Gevoerde communicatie en administratie 
 

 Er is aandacht voor huisstijl en herkenbaarheid (vnl. via het logo dat eind 2019 van een nieuwe baseline werd voorzien 

nl. Uw Partner voor Leefbare Dorpen!).  

 De website www.dorpsbelangen.be werd in het najaar volledig heropgefrist en veel overzichtelijker gemaakt. 

 Actuele info verschijnt op de website, de Facebook-pagina, in de nieuwsbrieven, … Regelmatig wordt een externe 

organisatie (zoals een provincie) gevraagd een uitnodiging mee te promoten.  

 De bijna maandelijkse Mailchimp-nieuwsbrieven die naar net geen 1.200 adressen worden gestuurd, beginnen 

regelmatig met een opiniestukje van een expert als editoriaal (bv. van Christel Van Bortel, projectverantwoordelijke 

dorpen Provincie Oost-Vlaanderen, en Dietmar Bosmans, adviseur dorpenbeleid Provincie Antwerpen). 

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

 De ledenadministratie wordt goed bijgehouden.  

 Voor het werven van leden worden bijkomende plaatsbezoeken afgelegd.  

 De vzw blijft conform met de GDPR-wetgeving (met o.a. een privacyverklaring).  

 Pers: er waren enkele persberichten o.a. rond de uitreiking van de GoeBezig-prijzen op 27/04 te Massemen, de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur op 

23/11 te Zwijnaarde, en de begeleiding van dorpsraad Afrit 12, Hansbeke.  

 De Gebiedsgerichte Werkingen van de provincies en andere stakeholders vragen de vzw nu en dan om uitnodigingen of oproepen op de website te plaatsen.  

 

 

8. Impact: enkele effecten 
 

 Groei naar een ledenaantal van 56 bewonersgroepen (ondanks schrappen van 2 bewonersgroepen die niet meer actief zijn). Vooral in de provincie Limburg begint 

nieuwe dynamiek te ontstaan vanuit bestaande dorpsraden naar de vzw toe. 

 Deze ledengroepen zetten zich actief in om het meerjarenbeleid van VVDB van onderuit mee te bepalen, te ontwikkelen en uit te voeren. 

 De ‘bilaterale’ netwerking tussen ledengroepen stijgt. Ze vragen elkaar vaker onderling om advies, wisselen expertise uit. 

 Intensere samenwerking rond het dorpenbeleid van de provincies, zeker in de provincie Antwerpen (vooral met Dietmar Bosmans). Hierdoor werd o.a. de uitnodiging 

voor de vormingsavond te Achterbroek mee verspreid via Facebook (pagina Rurant). Ook volgde een provinciale oproep naar enkele plattelandsgemeenten waarmee 

het dorpenbeleid wordt ontwikkeld om een vormingsmoment (rond een inhoudelijk thema zoals verdichting, gekoppeld aan het belang van dorpsraden) i.s.m. VVDB te 

organiseren. De provincie verwees plattelandsgemeenten ook naar onze werking en mogelijke rol omtrent begeleiden van burgers in opstartende dorpsraden. 

 De uitreiking van de GoeBezig-prijs 2019 aan centrumstad Mechelen zette daar het werk van de 3 dorpsconsulenten opvallend in de kijker. 

Figuur 6  Participatieve uitwisseling rond ruimtelijke 
plannen (foto Julien Maebe) 

http://www.dorpsbelangen.be/
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 Het stijgend aantal contacten met participatieambtenaren is belangrijk omdat bewonersgroepen zich zo meer gehoord weten door hun lokaal bestuur. Door 

participatieambtenaren samen te brengen in een lerend netwerk, vergroot VVDB ook haar invloed op lokale besturen. 

 Begin 2019 gingen heel wat bewonersgroepen met het nieuw verkozen gemeentebestuur samenzitten om de beleidsitems met een weerslag op hun dorp aan te 

kaarten. Het VVDB-Memorandum n.a.v. de Gemeenteraads- en Provinciale verkiezingen diende hierbij alvast als leidraad. 

 Door het nieuwe Vlaamse participatiereglement bereiken ons meer vragen vanuit lokale besturen. Zij zijn sterker geneigd op bewonersgroepen in te zetten, bv. 

plannen tot oprichten van nieuwe groepen in Haaltert en Deinze. Ook de vraag van Lievegem om als fusiegemeente in te zetten op de nieuwe gemeentelijke identiteit 

voor de 7 dorpen (zie hoger) en de ontwikkeling van nieuwe participatieve wegen en platformen waarin burgers zich kunnen inzetten voor hun dorp te Diksmuide en 

Geraardsbergen, illustreren dat er mooie ontwikkelingen in gang zijn. 

 Het aantal stakeholders (overheden en concullega’s) waar we constructief mee samenwerken, blijft groeien (zie hoger). 

 Onze medewerking aan de realisatie van het Denk Doe Dorp-boek (zie hoger) had positieve invloed op onze naambekendheid. Het vermelden van de naam van onze 

vzw bij de officiële voorstelling van dit boek in de speech van de Minister van Leefomgeving, kwam over als een mooie erkenning van onze werking. 

 

 

9. De financiering van de vzw-werking 
 

Net als de voorbije jaren konden wij ook in 2019 onze steeds groeiende werking verder uitbouwen dankzij de gewaardeerde subsidies van de Minister van Omgeving, 

Natuur en Landbouw. Daarnaast cofinanciering vinden bleek ook dit jaar weer moeilijk. Via de provincie West-Vlaanderen kwam er in 2019 wel financiële steun voor de 

organisatie van Preus up onz Dorp op 12/10 te Veurne. 2 provincies (Oost-Vlaanderen en Antwerpen) leverden ook een pakket streekproducten voor de winnaars van de 2 

GoeBezig-prijzen onder de bewonersgroepen. 

Er waren in 2019 geen eigen inkomsten voor VVDB. De eerdere belofte om een betaalde opdracht te krijgen i.h.k.v. het Leader-project Dorp Dynamiek in de Vlaamse 

Ardennen (opdracht die via copromotor Vormingplus zou lopen) werd uitgesteld. 

Inzet om bijkomende middelen te verwerven via Leader-aanvragen (i.s.m. zowel de fusiegemeente Lievegem als met stad Geraardsbergen), werd ondanks heel wat input 

finaal dan toch niet gerealiseerd. 

 

Voor 2020 hopen we opnieuw subsidie te mogen ontvangen van Vlaanderen, via de Minister van Omgeving en de VLM. We zien dit als een eerste stap naar een meer 

structurele financiering van de vzw om zo de continuïteit van de werking voor de komende jaren te kunnen verzekeren. Voor de periode 2021-2025 diende de vzw alvast 

een dossier in voor subsidie via het Decreet Sociaal-Cultureel VolwassenenWerk. We hopen die structurele financiering te kunnen verwerven en die verder aan te vullen 

met middelen uit projectoproepen en andere financieringsbronnen (zoals opdrachten van gemeentebesturen of andere instanties). 
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10.  Vooruitzichten voor 2020-2025 
  

In 2020 wensen wij de bestaande werking met een nieuwe voorzitter en een bestuur waarin leden uit 3 provincies zijn 

vertegenwoordigd (tot 23/11/2019 kwamen alle bestuursleden uit Oost-Vlaanderen) verder te zetten en vooral groeikansen 

te zoeken in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.   

Daarna willen wij de doelstellingen die in het beleidsplan 2021-2025 opgesomd staan, realiseren. Mits een sterke uitbreiding 

van het personeelsteam kan de vzw de bestaande werking nog heel sterk intensifiëren.  

Daarbij wordt ingezet op: 

 Het steeds verder vergroten van onze naambekendheid via alle mogelijke kanalen, en dit tot op Europees niveau.  

 Verdere ondersteuning van actieve dorpsbewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp via oprichting 

van bewonersgroepen. 

 Verdere uitbouw van de (net)werking van ledengroepen in de 5 Vlaamse provincies. 

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

 De verdere uitbouw van de werking met Provinciale Stuurgroepen. Intussen is duidelijk geworden dat dit slechts mogelijk wordt mits flinke uitbreiding van het aantal 

leden-bewonersgroepen in 4 van de 5 Vlaamse Provincies. (Enkel in Oost-Vlaanderen is voorlopig eigenlijk aan de voorwaarde van de aantallen voldaan, in West-

Vlaanderen is dat nog op het randje.) Bedoeling van deze Stuurgroepen is de operationele werking van de vzw van de RvB over te nemen. 

 De verdere inzet op capaciteitsopbouw inzake participatie alsook omtrent dorp gerelateerde thema’s van vooral beleidsmedewerkers, bestuursleden en 

bewonersgroepen (en daarnaast in de mate van het mogelijke ook van lokale besturen). Dit alles gebeurt door het regelmatig samenbrengen van mensen op vormings- 

en uitwisselingsmomenten, maar ook door ervaringen of goede praktijken te delen via onze andere infokanalen (website, nieuwsbrieven, gerichte mails enz.).  

 Het bepleiten op diverse beleidsniveaus van dossiers die samen met bewonersgroepen worden opgemaakt rond voor dorpen actuele thema’s en uitdagingen. 

 Een actualisering van de DORP inZICHT-methodiek om die daarna te promoten en extensief mee te begeleiden in Vlaanderen. 

 Het blijvend werken aan het verbeteren of intensifiëren van de relatie tussen bewonersgroepen en hun gemeente, met daarbij ook een focus op de fusiegemeenten. 

 Het verder samenbrengen van participatieambtenaren uit alle Vlaamse provincies voor uitwisselingsmomenten.  

 Het nauw blijven samenwerken met partners als overheden en externe organisaties, en indien relevant ook partners van bewonersgroepen. Zeker wordt een nog 

intensere samenwerking betracht met alle provinciale plattelandsdiensten alsook de diverse diensten Gebiedsgerichte Werking, dit dus over de 5 provincies. 

 Het in de mate van het mogelijke ook op het Europese niveau aan netwerking doen, o.a. via het European Rural Parliament, de Nederlandse Landelijke Vereniging voor 

Kleine Kernen en het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen. 

 

 

 

Figuur 7  Verkiezing van de nieuwe voorzitter en 5 nieuwe 
bestuursleden (foto Luc De Witte) 
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