
DORPSRADEN 
HAALTERT

“ Verander muren in deuren”
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Welkom



Visie dorpsraden

• Inwoners meer inspraak geven en betrekken bij 
projecten, plannen, beleid.

• Kennis en ervaring van meer dan 20 jaar 
bestaande dorpsraad Heldergem doorgeven.

• Oprichten dorpsraad in iedere deelgemeente, als 
schakel tussen dorpsbewoners en lokaal bestuur.

• Dorpsraden brengen de gedeelde belangen van 
het dorp en zijn inwoners onder de aandacht.
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Praktijk : gisteren, vandaag en 
toekomst

• Vroeger: ontstaan dorpsraad uit ’frustratie ‘

• De laatste jaren: initiatief gemeente

• Haaltert : actiepunt uit meerjarenplan

• Burgers
- Mondiger

- Willen inspraak

• Dorpsraad: laagdrempelig, spreekbuis en opvolging. 
Niet enkel praten maar verwezenlijken.
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Kader

• Opmaak convenant met wederzijdse 
afspraken(nota) 

• Faciliteren van lokalen

• Aanduiding van een contactambtenaar / een 
uniek aanspreekpunt 

• Verlenen van werk- en projectsubsidies, 
burgerbudget

• Verlenen van een verzekering tegen ongevallen 
voor vrijwilligers

• Overleg momenten minstens 1x per jaar
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Opstart en aanpak

• Najaar 2021

• Info-avonden gegeven door dorpsraad 
Heldergem

• Startvergaderingen met heel wat deelnemers

• Visie ontwikkelen, met behoud van eigen dorps-
DNA

• Ondertekenen convenant

6



Enkele Voorbeelden uit de praktijk

Heldergem

- Inventarisatie en opvolging trage wegen.

- Oprichting speelpleinwerking en seniorenraad.

- Feestelijke activiteiten zoals de maandagkermis, 
gezonghen mes, …

Haaltert

- Steun initiatief dat voortvloeit uit ‘burgerbudget’ 
nl. creëren avontuurlijke speeltuin.

- Steun aan project G-Sport.

- Steun uitbouw functioneel fietsroutenetwerk.
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Enkele voorbeelden uit de praktijk

Denderhoutem

- Start met een hele grote groep deelnemers.

- Heeft momenteel werkgroepen opgericht, nl. 
natuur en milieu, mobiliteit en communicatie.

- Begint nu met uitwerken van concrete 
voorstellen.
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Visie van dorpsraad Kerksken

“Graag zie ik onze kinderen en kleinkinderen opgroeien 
in:

* een dorp waar iedereen nog goeiendag zegt tegen 
elkaar, waar buren echte buren zijn, waar er mensen 

zijn met een luisterend oor

* een dorp dat oog heeft voor zijn geschiedenis

* een dorp waar er een overleg kan plaatsvinden 
tussen de dorpsbewoners en de beleidsmakers

* een dorp waar men oog heeft voor het groen en de 
natuur

* een dorp dat initiatieven neemt in overleg met de 
bewoners

*een dorp dat openstaat voor alle leeftijdscategorieën 
ongeacht achtergrond of afkomst

*een dorp waar men zich veilig voelt zowel thuis als in 
het verkeer

Kortom een dorp waar er echt nog geleefd wordt, waar 
iedereen meetelt. Een dorp zoals ik het mocht beleven 

in mijn kindertijd!

Dat is wat ik mijn kinderen en kleinkinderen toewens!”
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Einde


