
Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 
 
 
 

Ondersteuning en belangenverdediging van 
bewonersgroepen op het platteland 

KERNTAAK 



 Gegroeid uit Samenlevingsopbouw  

 Ondersteunt sinds maart 2013 Oost-Vlaamse dorpsraden/bewonersgroepen alsook 

gemeentebesturen omtrent plattelands- of dorpenbeleid  

 Rolde najaar 2015 de werking uit naar West-Vlaanderen 

 Doet momenteel aan ledenwerving in de andere 3 Vlaamse provincies 

 Staat in contact met provinciebesturen, VLM en tal van kleinere of koepel-

initiatieven (vandaag bv Netwerk Duurzame Mobiliteit) 

 
DOEL: waardige speler worden inzake het Vlaamse plattelandsbeleid!  
Wil daarom breed draagvlak opbouwen! 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 
Een kleine ontstaansgeschiedenis… 







Sleutelwoord van de werking: 

PARTICIPATIE! 
INSPRAAK van Dorpsraden 

of Bewonersplatformen 
in het dorpenbeleid van 

Gemeentebesturen 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 



COCREATIE 
 
 
 

GEDRAGEN BESLISSINGEN  
LEIDEN TOT DUURZAME(R) RESULTATEN 

  MAATWERK! 
VRAAGT TIJD EN IS NIET RECHTLIJNIG 



Essentieel voor de vitaliteit vh dorp: 
ontmoetingsmogelijkheden! Dit via 
bepaalde plekken, de zgn public third 
places (naast ‘thuis’ en de werkplek).  
 
Belang van multifunctionele locaties en 
infrastructuur!! 
 
Geen krimp van de openbare ruimte! 
 
Gemeente en bewoners vinden elkaar 
in een dorpshuis! 
Bv. Dorpshuis Jonkershove in Houthulst 

 

VITALE DORPEN 



 
 
 
 
 

 
  

 
 

De landschapskubus als ontmoetingsplaats 
in Herne 

 

 

De 1e Hernse kubus is een ‘landmark’ én een bijzonder plaatsje 

voor rust, stilte. Bewonersgroep (H)echt Herne gebruikt ‘m ook als 

speciale plek voor bv een nieuwjaarsreceptie. 
 



 
 

Groepen buigen zich rond 

herbestemming van kerken, oude 

hoeves enz. 

DR Heldergem (Haaltert) zorgde voor 

herbestemming dorpshuis. Verkoop oude 

gemeenteschool werd verhinderd en met 

Europese steun werd dit dorpshuis een 

dienstencentrum. 

VITALE DORPEN 
ONTMOETINGSPLAATSEN 



 
 

Aandacht voor detailhandel bij dorpspleinvernieuwing:  mensen langer 
op het plein houden! 
 
DR Heldergem (Haaltert) versterkt de dorpskern: het kerkplein een 
centrale functie geven met aandacht voor lokale en kleinschalige 
economie. 
 
DR Achterbroek vzw onderneemt acties met eindejaar ten voordele van 
de zelfstandigen van het dorp.  
 
Provincie West-Vlaanderen richt met Interreg-subsidies ‘dorpshubs’ op: 

multifunctionele één-halte-winkels. Bewoners vinden er: producten én 

diensten én een babbel.  

VITALE DORPEN 
LOKALE ECONOMIE 



 
 

LOKALE BEREIKBAARHEID 
WEG MET DAT SLAAPDORP! 

I.s.m. Dorpsraad Schuiferskapelle (Tielt) werd begin 
2014 dorpshub ‘t Een en ‘t Ander opgericht. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eerder was er ook ‘Kapelle Trottoir’ (Bring your own 
drinks) toen het enige cafeetje een tijdje sloot.  

 



 

 

Een kleine receptie, een boodschap, een 
drankje of de krant…  

De Kapellenaar kan terecht in de 
plaatselijke zaak! 

k 



 
 

• Dorpsrestaurants of maandelijks eens samen eten  
• Buren bereiden maaltijden voor elkaar 
• Tieltse mobiele winkelstraat (ism lokale boerenmarkt) 
• Mobiele Buurtkar Bornem (OCMW ism sociale werkplaats 

Ecoso): verkoop van verse producten van lokale boeren en 
handelaars of zelfs vanuit de volkstuintjes. Een medewerker 
van het Sociaal Huis rijdt mee en staat de mensen bij met 
raad en daad. 

LOKALE BEREIKBAARHEID 



 
 

• BP Oosteeklo (Assenede) voerde actie voor kinderen die niet per bus naar school 
(Eeklo) konden. Gemeente sprak De Lijn aan met extra bus als gevolg.  

• BP ‘de Voorstad’ (Veurne) ondervond veel verkeershinder (oa zware trucks dag en 
nacht). Na tellingen zit het BP nu geregeld samen met een afgevaardigde vh 
schepencollege en verantwoordelijken Wegen en Verkeer.  

• En verder… 
 Acties voor verkeerskussens in gevaarlijke stukjes weg.  
 Plaatsen bushokjes 
 Buurtbus die draait op vrijwilligers 
 Gemeente Poperinge stelt busje ter beschikking van verenigingen 

 

VERKEERSVEILIGHEID/DUURZAME MOBILITEIT 


