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1. Waarom een provinciaal dorpenbeleid?  
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1. Waarom een provinciaal dorpenbeleid?  

Aanleiding 

Dorpen krijgen te maken met allerlei veranderingen  

Vergrijzing 

Verdwijnen detailhandel 

Leegstand 

Verkeersdrukte 

Bereikbaarheid 

Klimaatsverandering 

Energietransitie 

Sociale cohesie 

… 

… 

… 
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1. Waarom een provinciaal dorpenbeleid?  

Aanleiding 

Veel gemeenten lopen tegen diezelfde uitdagingen / veranderingen aan  

 

• Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning  

• Dorpenbeleid als thema binnen plattelandsbeleid  

• Start: studie Universiteit Antwerpen  
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2. Visie en doelstelling  
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2. Visie en doelstelling  

Doelstelling dorpenbeleid 

Het vergroten van de sociaaleconomische veerkracht van dorpen 

Sociaaleconomisch systeem 

Aangepast van: Allaert, K. (2016) The village as a system. Universiteit Antwerpen 



8 - 30/11/2017 

2. Visie en doelstelling  

Doel: het vergroten van de sociaaleconomische  veerkracht van dorpen 

 

Door: gemeenten te ondersteunen bij het vergroten van het aanpassingsvermogen 

Sociaaleconomisch systeem 

Aangepast van: Allaert, K. (2016) The village as a system. Universiteit Antwerpen 
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Gedragen 

 

 

 

 

 

2. Visie en doelstelling  

Uitgangspunten:  

• Maatwerk 

• Integraal 

• Gedragen 

• Toekomstgericht 

• Bovenlokaal 

Integraal 
• Sociale kwetsbaarheid / 

vereenzaming 

• Financiële armoede 

• Bereikbaarheid / 
vervoersarmoede 

• Klimaatverandering 

• Energietransitie 

• Economische veranderingen 
(werkgelegenheid) 

• Aanbod basisvoorzieningen 

• Jongeren / vergroening 

• Zorgbehoefte (ouderen) 

• Woonbehoefte (ouderen) 

• Bestuurskracht  
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3. Methodiek 
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3. Methodiek 

analyse 
van dorp 

samen 
nadenken 

over 
oplossingen 

actieplan  

uitvoeren 
acties/ 

projecten 

vraag 
gemeente 

Aanleiding tot 
deelname 
project 

Inzicht krijgen 
in dorp / 

startpunt voor 
gesprek en 
participatie 

Participatie met 
lokaal bestuur, 

burgers, andere 
stakeholders 

Concretiseren 
van visie naar 

actie, 
stimuleren van 

uitvoering 

Uitvoering 
acties door 
gemeente / 
burgers / 

verenigingen / 
provincie / …  

Lokaal bestuur is eigenaar traject, gehele proces is een samenwerking.   
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3. Methodiek 

analyse 
van dorp 

samen 
nadenken 

over 
oplossingen 

actieplan  

uitvoeren 
acties/ 

projecten 

vraag 
gemeente 

Aanleiding tot 
deelname 
project 

Inzicht krijgen 
in dorp / 

startpunt voor 
gesprek en 
participatie 

Participatie met 
lokaal bestuur, 

burgers, andere 
stakeholders 

Concretiseren 
van visie naar 

actie, 
stimuleren van 

uitvoering 

Uitvoering 
acties door 
gemeente / 
burgers / 

verenigingen / 
provincie / …  

dorpenmonitor inspiratieboek portfolio  

Lokaal bestuur is eigenaar traject, gehele proces is een samenwerking.   
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4. Naar de praktijk 
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4. Naar de praktijk  

Samenwerking met 

• Lokale besturen (Hulshout, Laakdal, Heist-op-den-Berg, Essen) 

• Participatie-partners (RURANT vzw, Innovatiesteunpunt)  

 

Rol provincie 

• Procesbegeleiding 

• Uitvoeren analyse  

• Koppeling provinciale instrumenten aan uitkomsten proces 

• Kennis en ervaring delen met alle gemeenten  

 

Lerend netwerk 

• Gemeenten onderling delen kennis en ervaring  
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4. Naar de praktijk  

• Hulshout 

• Booischot 

• Essen-centrum 

• Schriek 

• Heist-Goor 

 



Veerle van Westen Adviseur Dorpenbeleid 
T 032405808, veerle.vanwesten@provincieantwerpen.be 
 
DIENST LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID 
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
PaS - Provinciehuis aan de Singel, 
Desguinlei 100, 2018 
T 03 240 58 00, www.provincieantwerpen.be 


