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Huishoudelijk reglement bewonersplatform 

 

1. Kernopdrachten van het bewonersplatform:   

* mensen samenbrengen en dialoog organiseren rond items, knopen en uitdagingen op  

   dorps- of wijkniveau; 

* opkomen voor de belangen van alle dorpelingen en alle doelgroepen in het dorp; 

* de sociale binding binnen het dorp bevorderen; 

* ontmoeting stimuleren, kan door middel van samenwerking met het lokale netwerk van 

   verenigingen en handelaars of door zelf initiatieven te nemen;  

* meebouwen aan een netwerk en een draagvlak in het dorp; 

* knopen, uitdagingen, energie, talenten en competenties detecteren; 

* bewoners uitnodigen om deel te nemen aan een dorps- of wijkraad en hen actief betrekken bij 

   het dorpsbeleid; 

* een visie op dorpsniveau ontwikkelen over dorps- of wijkgebonden thema’s die bijdragen tot een 

   optimalere leefbaarheid; 

* faciliteren van dialoog, samenwerking en partnerschap tussen burgers en lokaal bestuur;  

* adviseren en argumenten aanbrengen voor het lokaal bestuur zowel proactief als op vraag over 

   dorps- en wijkgebonden thema’s.  

 

2. Concrete werking van het bewonersplatform  

Een bewonersplatform neemt minimaal volgende taken op:   

* het kenbaar maken van de overlegdata en activiteiten binnen de eigen werking, die van het lokaal 

   bestuur en indien relevant ook van andere verenigingen, zowel mondeling, op papier als digitaal;  

* het opstellen van de agenda van de vergaderingen; 

* het kenbaar maken van de agenda via verschillende kanalen; 

* het leiden van de regelmatige vergaderingen;  

* het opmaken van de verslagen van de vergaderingen; 

* het publiceren van de korte verslagen, zowel op papier als digitaal;  

* het terugkoppelen van verslagen naar het lokaal bestuur;  

* het bijhouden van een kasboek en de ledenlijst van het dagelijks bestuur.  

 

Het bewonersplatform is zelfsturend en autonoom en bepaalt zelf de agenda en het ritme van 

haar werking. 

* Het bewonersplatform is open, toegankelijk en aanspreekbaar.  

* Iedere inwoner of gebruiker van de dorps- of wijkinfrastructuur kan een dorps- of wijkraad 

bijwonen om 

   gehoord te worden of een inbreng te hebben.  

* Bewoners kunnen vragen en voorstellen doen die een directe impact hebben op de leefbaarheid  

   en de kwaliteit van het dorpswelzijn verhogen.  

* Transparantie en heldere communicatie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.  

* Het bewonersplatform beslist zelf welke instrumenten het hiervoor inzet.  

* Het bewonersplatform bepaalt zelf aan welke kernopdrachten de leden hun beschikbare tijd en  

   energie besteden. Het zijn de lokale behoeften en noden die leiden tot maatwerk.  

* Het bewonersplatform kan werkgroepen oprichten rond één of meerdere specifieke thema’s die  

   als prioritair worden ervaren en een tijdelijk verhoogde inzet vergen.  Dit stelt dorps- en   

   wijkbewoners tevens in de gelegenheid een kort engagement op te  nemen rond een specifiek 

   thema. Daardoor kan elke inwoner van het dorp of de wijk zijn engagement stop te zetten. 
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Het bijwonen van een bewonersvergadering vraagt de volgende ingesteldheid:  

* een constructieve houding ten aanzien van het lokaal bestuur  en het bewonersplatform;  

* een respectvolle omgang en begrip voor de mening van een ander;  

* oog hebben voor wat er leeft in het dorp, rekening houdend met specifieke behoeften;  

* een neutraal en niet partijpolitiek gebonden standpunt.  

 

3. Samenstelling en rechtsstructuur van het bewonersplatform  

Het bewonersplatform is vrij in de keuze van de juridische rechtsvorm. Bij deze keuze dient het 

bewonersplatform zorgvuldig de voor- en nadelen af te wegen, afhankelijk van de doelstellingen, 

dagelijkse werking en mogelijke risico’s.  

Er zijn VZW-statuten op maat van een bewonersplatform verkrijgbaar bij de Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen. 

Onder haar leden benoemt het bewonersplatform een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. Deze garanderen een vlotte, regelmatige en goede werking 

én communiceren met het lokaal bestuur.  

 

Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van een bewonersplatform.  

Kandidaat-mandatarissen kunnen geen bestuursfunctie uitoefenen tijdens de sperperiode voor de 

verkiezingen. 

 

Bij lokale verkiezingen geldt het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, dat de sperperiode definieert als 

de periode van 1 juli van een verkiezingsjaar tot en met de dag van de verkiezingen of, in geval van 

buitengewone verkiezingen, van de dag van de oproeping van de kiezers tot en met de dag van de 

verkiezingen.  

 

 


