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Aanbod dorpen
Provincie Oost-Vlaanderen

Twee beleidsinstrumenten 

Trek het landschap je dorp in

-

Cocreatief traject  

-

Expert

Buurtenmonitor

-

Tevredenheidsonderzoek

-

Uitvoeren onderzoek, advies 
ondersteuning en aan de slag
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• Via een cocreatief traject een (tijdelijke) ontmoetingsplaats creëren

• Kerngroep:
• Bewoners
• Ambtenaar
• Expert

1/ Trek het landschap je dorp in

Resultaat: een gedragen ontwerp, geen definitief uitvoeringsplan

Traject in Denderleeuw 2021-2022

1/ Trek het landschap je dorp in
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• Looptijd: 6 maanden
• Omgevingscontract 5.000 à 7.500 EUR (50% korting verrekend)
• Voorbeeld: Starterspakket over de 2 afgelopen trajecten
• Deelname via dorpdynamiek@oost-vlaanderen.be of 

bel 09/267.86.61 (Joke Batsleer)

1/ Trek het landschap je dorp in

Meer weten
• Voorbeeld: Starterspakket over de 2 afgelopen trajecten
• Getuigenis https://vimeo.com/534455595/ee6f77acd2
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2/ Buurtenmonitor

Wil je als lokaal bestuur...
• (nog beter) weten wat er leeft in de buurten, dorpen binnen 

jouw gemeente?
• de noden in de dorpen, buurten gedetailleerd in kaart brengen?
• weten hoe zwaar deze noden exact doorwegen voor de inwoners?
• weten voor welke noden de Provincie Oost-Vlaanderen jou kan 

helpen of begeleiden?
• Weten hoe je zelf op een participatieve manier aan de slag kan gaan 

met de resultaten?

2/ Buurtenmonitor

Resultaat?
De gestandaardiseerde methodiek geeft 
inzicht in wat er leeft in buurten op 
het platteland.

Wat?
Tevredenheidsonderzoek voor buurten 
op het platteland (excl. Gent, Sint-Niklaas 
en Aalst)
Bevraging aan inwoners

Wanneer?
Omgevingsanalyse
Voorafgaand aan processen/projecten
met een grote impact in een buurt of 
gemeente
Opstart participatiebeleid of 
buurtenwerking
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2/ Buurtenmonitor

Uitgevoerd door
Dienst Landbouw & Platteland en 
Team Data & Analyse i.s.m. gemeente

Looptijd?
6 tot 12 maanden

Kostprijs?
Prijs is afhankelijk van hoeveelheid 
buurten.
Voor 7 buurten ongeveer 11.000 EUR 
(korting verrekend) + kosten 
verzending (variabel, per buurt 
ongeveer 1.100 EUR)

Buurtenmonitor – thema’s

Tevredenheid 
buurt

Woning en 
woonomgeving Voorzieningen Veiligheid

Mobiliteit en 
verkeer

Betrokkenheid 
van het 

gemeentebestuur

Globale 
leefbaarheid
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Buurtenmonitor - methodiek

• Rapport bestaat uit:
• de meest opvallende resultaten
• de mogelijkheden die de Provincie Oost-Vlaanderen biedt om in te spelen op 

mogelijke problemen of kansen (omgevingscontract, subsidies, …) .
• Overlegmoment met beleidsmedewerker dorpen: hoe verder aan de slag met 

buurten/dorpen

• Deze methodiek kan:
• een gedetailleerde omgevingsanalyse zijn van een gemeente
• een startpunt zijn om heel gericht of projectmatig aan de slag te gaan met de 

input van de burgers in de buurten van jouw gemeente

Link met aanbod 
provincie

Rapport met resultaten

Link met dorpenbeleid 

Voorbeeld (1): Rapport per gemeente
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Voorbeeld (2): Fiche per buurt

Voorbeeld (3): Algemene resultaten

Gemeente Buurt 1 Buurt 2 Buurt 3 Buurt 4 Buurt 5 Buurt 6 Buurt 7

• Transparant rapport met vergelijking provinciale cijfers
• Visueel overzicht thema's
• Verschillen tussen buurten
• Scores van -2 tot +2
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Voorbeeld (4): Gedetailleerde resultaten
• Detailniveau per stelling

Buurt 1
Buurt 2
Buurt 3
Buurt 4
Buurt 5
Buurt 6
Buurt 7
Buurt 8

Gemeente:

Voorbeeld (5): Participatief aan de slag
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Voorbeeld (6): Advies ondersteuning 
Provincie
Omgevingscontract:
• ‘Trek het landschap je dorp in’
• 'Generatietuinen'
• 'Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen'
Meer informatie: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-
en-milieu/omgevingscontract/aanbod-omgevingscontract.html  

Deelnemen?

• Deelname via 
• dorpdynamiek@oost-vlaanderen.be – trek het landschap je dorp in
• platteland@oost-vlaanderen.be - buurtenmonitor

• Of bel 09/267.86.61 (Joke Batsleer)

• Meer informatie: omgevingscontract
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