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INLEIDING
Er hebben zich op het platteland de voorbije decennia veranderingen voorgedaan die een
belangrijke impact hebben op het karakter en het uitzicht van onze landelijke omgeving.
De evoluties in de landbouw, de ontwikkelingen in ons leef- en werkpatroon en een steeds
verdergaande verwevenheid tussen stad en platteland zijn er maar enkele van.
Ook bij de bewoners deden zich grote veranderingen voor. Enerzijds worden de afstanden
naar werk en voorzieningen steeds groter waardoor contacten zich ook steeds meer buiten
het dorp afspelen. Anderzijds worden de eigen woning en woonomgeving steeds belangrijker om de eigen identiteit vorm te geven en te etaleren en bijgevolg stijgt ook het belang
van de zeggenschap die dorpsbewoners willen hebben over de eigen woonsituatie.
Deze evolutie leidde ertoe dat dorpen in toenemende mate de overstap maakten van
‗autonoom dorp‘ – met àlle functies – naar ‗woondorp‘. Al is de realiteit niet altijd even eenvoudig. Heel wat bewoners hanteren ook nu nog het autonome dorp als referentiekader en
blijven de ontwikkelingen in hun dorp beoordelen vanuit dit beeld. Het gaat om specifieke
groepen: ouderen, inwoners die ter plaatse zijn opgegroeid en bewoners die er wonen en
werken. Het referentiebeeld van het woondorp wordt vooral gehanteerd door jongeren, zij
die elders werken en bewoners die zich recent in het dorp hebben gevestigd.
Deze nieuwe verhoudingen op het platteland zorgen voor spanningen tussen
‗autochtonen‘ en nieuwe bewoners, verlies van sociale samenhang, grote veranderingen
op de woningmarkt en specifieke problemen vooral voor vervoersafhankelijken. De vermindering of verschraling van basisvoorzieningen en commerciële diensten, de grotere afstand naar diensten en besturen en de ontoereikendheid van vervoersmogelijkheden zijn
er maar enkele van.
Europese en Vlaamse beleidsvoerders bleven echter blind voor die veranderingen en ontwikkelden recent een specifiek plattelandsbeleid. Het is in dit kader dat ook de sector samenlevingsopbouw in Vlaanderen op zoek ging naar een methodiek om bewoners te betrekken bij de veranderingen die zich in hun eigen woonomgeving voordeden en nog verder zouden voordoen. We stoten in onze zoektocht op de methodiek ‗Village Appraisals‘
die er al jaren met groot succes in slaagde om dorpsbewoners in Engeland te mobiliseren
om zelf werk te maken van de leefbaarheid van hun eigen dorp. In het kader van het Europese 5B-programma werd deze methodiek in het Meetjesland vertaald, hertaald en in 5
Meetjeslandse dorpen (Boekhoute, Donk, Oostwinkel, Poeke en Vinderhoute) uitgetest in
2001. De methodiek werd verfijnd, in een internettoepassing gegoten en voor toepassing
in geheel Vlaanderen beschikbaar gesteld onder de naam DORP inZICHT.
Bij gebrek aan middelen om bewonersgroepen te begeleiden in hun toepassing van DORP
inZICHT, werd het een hele tijd stil rond de methodiek. Tot in 2004 de toenmalige Vlaamse
minister van landbouw en leefmilieu Jef Tavernier en zijn opvolger Yves Leterme, de eerste Vlaamse minister voor plattelandsbeleid, een nieuwe financiële injectie gaven aan
DORP inZICHT. Dit gaf ons de mogelijkheid om van 2005 tot 2007 nieuwe dorpen de nodige ondersteuning te geven bij DORP inZICHT-toepassingen en ook de internettoepassing
een aantal keren grondig aan te passen, zodat steeds meer kinderziekten uit het programma verdwenen en we bewonersgroepen gaandeweg een gebruiksvriendelijker versie konden aanbieden. Dank zij de financiële middelen die we ook voor 2008 tot eind 2010 ter beschikking kregen van de Vlaamse regering staat de teller op het aantal DORP inZICHT
toepassingen inmiddels op 43. In de voorliggende brochure stellen we deze toepassingen
kort voor.

DORP INZICHT ACHTERBROEK
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Gemeente Kalmthout (Provincie Antwerpen)
± 2150 inwoners
± 4 km naar hoofdgemeente
Openbare voorzieningen: kleuter– en lager onderwijs, sporthal,...
Commerciële voorzieningen: goed voorzien
Verenigingen: rijk verenigingsleven

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: juni 2010 - ...
Initiatiefnemer: groep inwoners van Achterbroek
Projectgroep:
9 leden
8 vrouwen en 1 man, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (9)
Openbare voorzieningen (7)
Landbouw, landschappen en milieu (6)
Sport (4)
Woonsituatie en woonwensen (3)
Lokaal bestuur (3)
Toerisme (3)
Sociaal leefklimaat (3)
Dorpsidentiteit (3)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (2)
Vrije tijd en verenigingsleven (2)
Commerciële voorzieningen (2)
Informatievoorzieningen (1)
Burgemeestersvraag (1)
Werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)
Religieuze voorzieningen (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

De projectgroep van Achterbroek wil via DORP inZICHT meer greep krijgen op de beslissingen die door het gemeentebestuur voor hun dorp genomen worden. Via DORP
inZICHT willen ze enerzijds te weten komen hoe inwoners tegen hun dorp aankijken,
anderzijds willen ze op die manier een groot draagvlak creëren om samen aan de toekomst van hun dorp te werken.
In oktober/november 2010 worden de vragenlijsten verdeeld en opgehaald.

Contact

email: achterbroek2010@hotmail.com

DORP INZICHT AFSNEE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Stad Gent (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1450 inwoners
3,95 km²
± 6,5 km naar hoofdgemeente
Openbare voorzieningen: beperkt aanbod van openbare voorzieningen (enkel een secundaire school), jeugdhuis,...
Commerciële voorzieningen: bakkerij, twee cafés en drie restaurants
Verenigingen: weinig verenigingen
Typerende eigenschap: dorp aan de Leie, zomertoerisme
Website: http://inzicht.afsnee.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: eind 2006 - november 2007
Initiatiefnemer: Afsnee Leeft! (met ondersteuning van de Dienst
Gebiedsgerichte Werking, Stad Gent)
Projectgroep:
10 leden
Leden van Afsnee Leeft! (met ondersteuning van de Dienst
Gebiedsgerichte Werking)
4 mannen en 6 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (10)
Woonsituatie en woonwensen (6)
Landbouw, landschappen en milieu (6)
Openbare voorzieningen (3)
Lokaal bestuur (3)
Toerisme (3)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening(2)
Vrije tijd en verenigingsleven (2)
Burgemeestersvraag (1)

Werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Sport (0)
Informatievoorzieningen (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Dorpsidentiteit (0

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Vervolg wordt gegarandeerd door de Gebiedsgerichte werking van Stad Gent die de werkgroepen opvolgt

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Fietspad tussen Afsnee en Sint-Martens-Latem wordt onderzocht in het kader van het Gentse Fietsfonds
Er worden extra zitbanken geplaatst
Door het plaatsen van een infobord met kaart van Afsnee met toeristische info wordt het
toerisme in Afsnee gestimuleerd.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met gemeentebestuur
Het overlegplatform Afsnee komt regelmatig samen. De burgemeester is aanwezig op beslissende momenten

Contactpersoon
Danny Desy
email: danny.desy@skynet.be

DORP INZICHT BALGERHOEKE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Stad Eeklo en Gemeente Maldegem (Provincie
Oost-Vlaanderen)
± 2.000 inwoners
± 6km naar Maldegem; ± 4,5km naar Eeklo
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager
onderwijs), naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, parochiezaal
Commerciële voorzieningen: slagerij, bakkerij, twee kruidenierszaken, Griekse winkel, restaurant, enkele cafés,...
Verenigingen: beperkt verenigingsleven
Typerende eigenschap: Balgerhoeke behoort tot 2 gemeenten,
stedelijke karakteristiek, problematiek rond de eventuele komst van
het Schipdonkkanaal.
www.balgerhoeke.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: februari 2008 - juli 2009
Initiatiefnemer: Stadsbestuur Eeklo
Projectgroep :
7 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
Ongeveer evenveel mannen als vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Woningmarkt en ruimtelijke
ordening ( 2)
Transport en Mobiliteit ( 10)
Openbare voorzieningen ( 4)
Vrije tijd en verenigingsleven (5)
Religieuze voorzieningen ( 4)

Sport ( 3)
Lokaal bestuur ( 4)
Landschappen, landbouw en milieu (3)
Commerciële voorzieningen (1)
Toerisme (1)
Veiligheid ( 3)

Informaitievoorzieningen ( 3)

Onderzoeksresultaten ( 0)
Onderwijs en werk ( 0)

Sociaal leefklimaat ( 2) Gezondheidszorg (2 )

Burgemeestersvraag ( 0)

Dorpsidentiteit ( 0)

Woonsituatie en woonwensen ( 0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
De basisschool en de kinderopvang van Balgerhoeke liggen langs een drukke weg waar vaak
te snel gereden wordt. Met DORP inZICHT hoopte men deze problematiek onder de aandacht
te brengen.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Balgerhoeke ligt verspreid over 2 gemeenten, Maldegem en Eeklo. Deze opdeling leidt tot
verdeeldheid binnen de gemeenschap. De projectgroep wil de samenhorigheid en het gemeenschapsgevoel in Balgerhoeke versterken. De oprichting van een dorpshuis behoort dan
ook tot hun ambities. Sinds begin 2010 staat dit item op de lokale beleidsagenda.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Met de DORP inZICHT-bevraging wilde Stad Eeklo een eerste aanzet geven tot de oprichting
van een bewonersplatform in Balgerhoeke. Zo hoopt men de communicatie tussen het gehucht en de betrokken gemeenten te verbeteren.

Contactpersoon
Jan Grootaert
09/ 378 02 77
email: jan.grootaert@telenet.be

DORP INZICHT BEKE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Gemeente Waarschoot en Zomergem
(Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1.250 inwoners
2,2 km naar Waarschoot; 4,5 km naar Zomergem
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager
onderwijs), buitenschoolse kinderopvang, bibliotheek, parochiezaal, speelplein, speelpleinwerking
Commerciële voorzieningen: kruidenierswinkel (met aanbod van
brood en vlees), café
Verenigingen: beperkt verenigingsleven

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: oktober 2007 - mei 2008
Initiatiefnemer: de gemeentebesturen van Waarschoot en
Zomergem
Projectgroep:
10 bewoners
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
10 mannen en 2 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (11)

Dorpsidentiteit (0)

Openbare voorzieningen (5)
Vrije tijd en verenigingsleven (3)

Commerciële voorzieningen (0)
Toerisme (0)

Veiligheid (2)

Woningmarkt en ruimtelijke
ordening (0)
Sport (0)

Woonsituatie (1)
Onderwijs en werk (1)
Burgemeestersvraag (1)
Landschappen, landbouw en milieu
(1)
Gezondheidszorg (0)
Lokaal bestuur (0)
Informatievoorzieningen (0)

Religieuze voorzieningen (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Onderzoeksresultaten

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Beke wordt doorsneden door een drukke verkeersweg. Uit de DORP inZICHTbevraging bleek dat deze weg voor heel wat overlast zorgt. Mobiliteit is dan ook een
prioritair werkpunt in Beke.
Een ontwerpbureau heeft in opdracht van beide gemeenten al een masterplan opgemaakt en binnenkort volgt een eerste concreet ontwerpplan. De voorziene werken zullen in 3 fasen gerealiseerd worden:
Fase 1: heraanleg van het kerkplein en de omgeving van de parochiezaal
Fase 2: herinrichting van het kruispunt ‗Oude Staatsbaan – Bekestraat‘
Fase 3: herinrichting van de brug over de Lieve (o.a. nieuwe brugleuning en verlichting, terrassen die afdalen tot op het waterniveau van de Lieve, accentueren
van de fietsroute langsheen de Lieve)
Fase 4: herinrichting van de Oude Staatsbaan met veel verkeersremmende ingrepen
De werkgroep onderhandelt ondertussen ook met diverse instanties voor het concreet
visualiseren van enkele wandelroutes. Op enkele rustige plaatsen langsheen deze
routes zullen ook zitbanken worden geplaatst.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Er is nood aan meer sociaal leven in Beke. Zo wordt er nagedacht over de organisatie van een nieuwjaarsreceptie en een eventuele kleinschalige opstart van een
dorpshuis.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Er wordt gewerkt naar de oprichting van een blijvend overlegorgaan in de vorm van
een bewonersplatform/dorpsraad

Contactpersoon
Geert Roggeman
09/ 372 03 82
email: geert.roggeman@pandora.be

DORP INZICHT BOEKHOUTE
Profiel van het dorp

Deelgemeente van Assenede (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 2030 inwoners
16,27 km²
5,7 km naar Assenede
Openbare voorzieningen: Vrije Basisschool (kleuter en lager onderwijs), naschoolse kinderopvang, postkantoor, toeristisch infokantoor
en bezoekerscentrum, visserijmuseum, bibliotheekfiliaal, dorpshuis
ontstaan vanuit DORP inZICHT
Commerciële voorzieningen: twee bakkers, één slager, superette,
5 cafés
Verenigingen: rijk verenigingsleven
www.dorpshuisboekhoute.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2001-2002 (pilootproject)
Projectgroep:
12 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn aangesloten bij vereniging
9 mannen en 3 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (15)

Commerciële voorzieningen (4)

Onderwijs en werk (6)

Vrije tijd en verenigingsleven (4)

Openbare voorzieningen (5)

Woonsituatie en woonwensen (3)

Lokaal bestuur (4)

Landschappen, landbouw en milieu (3)

Gezondheidszorg (4)

Werk (6)

Informatievoorzieningen (2)
Veiligheid (2)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (1)
Sport (1)
Religieuze voorzieningen (1)
Toerisme (1)
Sociaal leefklimaat (1)
Burgemeestersvraag (1)
Onderzoeksresultaten (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Het dorpshuis in Boekhoute is voortgevloeid uit de DORP inZICHT bevraging. In het
dorpshuis is een sociaal restaurant, wordt een computercursus gegeven, kan er gezellig
bijgepraat worden,… Kortom, het dorpshuis is een stimulans voor het sociaal leven in
Boekhoute. Na een aantal jaren op de zolderverdieping van het gemeentehuis doorgebracht te hebben, wordt nu een aanbouw aan het gemeentehuis gerealiseerd waardoor het dorpshuis opnieuw op de benedenverdieping gelokaliseerd zal zijn.

Opvolging projectgroep
De oprichting, organisatie en werking van het dorpshuis steunen in grote mate op de
inzet van vrijwilligers. De DORP inZICHT-projectgroep heeft zijn schouders onder dit
project gezet. Een aantal van de leden van de projectgroep is nog steeds actief als
vrijwilliger in het dorpshuis

Contactpersoon
Eric Braet
email: eric.braet@gmail.com

DORP INZICHT BOTTELARE

Profiel van het dorp
Deelgemeente van Merelbeke (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1.784 inwoners
3,02 km²
4,5 km naar Merelbeke (hoofdgemeente)

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: december 2009 - …
Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Merelbeke
Projectgroep:
13 leden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit ( 9)
Openbare voorzieningen (1)

Onderzoeksresultaten ( 0)
Dorpsraad ( 0)

Lokaal bestuur ( 2)

Onderwijs en werk ( 0)

Dorpsidentiteit (4)
Vrije tijd en verenigingsleven (4)

Gezondheidszorg ( 0)

Woonsituatie en woonwensen ( 5)

Commerciële voorzieningen ( 0)
Veiligheid ( 0)

Landschappen, landbouw en milieu (2)

Sport ( 0)

Informatievoorzieningen ( 3)

Religieuze voorzieningen ( 0)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening ( 5)

Toerisme ( 0)

Sociaal leefklimaat ( 7)
Burgemeestersvraag (1)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Projectgroep zit nog niet in deze fase

Contactpersoon
Jo Mortier (voorzitter)
0479/989 508
email: jo-mortier@pandora.be
Mathias Van Den Broecke (secretaris)
0477/787 860
email: mathias@verzkantoorvandenbroecke.be

DORP INZICHT DESSELGEM
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Waregem (Provincie West-Vlaanderen)
± 5.170 inwoners
7,24 km²
10 km naar Waregem
Openbare voorzieningen: vrije basisschool, ontmoetingscentrum,
bibliotheek, postkantoor, kinderopvang,…
Commerciële voorzieningen: bakkerij, slagerij, diverse horecazaken...
Verenigingen: bruisend verenigingsleven met zo‘n ± 50 verenigingen
www.desselgem.net

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: april 2006 - november 2006
Initiatiefnemer: bewonersgroep ―Wa soet(er) ulder believen?‖
Projectgroep:
3 bewoners
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening ( 9)

Burgemeestersvraag (1)

Woonsituatie ( 8)
Sport ( 6)

Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)

Transport en mobiliteit ( 6)

Gezondheidszorg

Openbare voorzieningen ( 4)

Vrije tijd en verenigingsleven (0)

Lokaal bestuur ( 2)
Commerciële voorzieningen ( 1)

Toerisme (0)
Sociaal leefklimaat (0)

Informatievoorzieningen ( 1)

Dorpsidentiteit (0)

Religieuze voorzieningen ( 1)

Onderzoeksresultaten (0)

Landschappen, landbouw en milieu ( 1)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Agendapunten van de dorpsraad omtrent mobiliteit worden door het
stadsbestuur op agenda van de verkeerscommissie geagendeerd.
In de dorpskern werden zitbanken geplaatst.
Actiepunt 2010 - 2011: trage wegen: herwaardering van een aantal
kerkwegels als recreatie en meerwaarde in de mobiliteit voor fietsers.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
In overleg met verenigingen werd een feestcomité opgericht in
Desselgem. Het Desselgems Feestcomité wil Desselgem Ommegang
en Desselgem Kermis animeren en de activiteiten van de Desselgemse
verenigingen nog méér kenbaar maken aan de bevolking en deze activiteiten ook meer te coördineren.
Jaarlijks wordt er een kerstboomverbranding georganiseerd.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag werd een
gezamenlijk meldpunt voor milieuoverlast opgericht.
Tijdens de vergaderingen van de dorpsraad krijgen bewoners de
mogelijkheid om vragen te stellen aan de schepenen te tijdens het
schepenhalfuurtje.

Opvolging projectgroep
De toepassing van DORP inZICHT in Desselgem heeft geleid tot
de oprichting van een dorpsraad. Initiatiefnemer voor deze dorpsraad was de bewonersgroep ―Wa soet(er) ulder believen?‖ die
eveneens initiatiefnemer was voor DORP inZICHT. Doelstellingen
van de dorpsraad zijn:
Leefbaarheid van het dorp bewaken of verbeteren
Plaatselijk inspraakorgaan
Verwachtingen van de bevolking vertolken en beleid adviseren
Voorstellen uitwerken
Werkgroepen organiseren rond bepaalde thema‘s
Stimuleren samenhorigheid
Resultaten DORP inZICHT Desselgem als belangrijke
informatiebron

Contactpersoon
Jef Verhamme
tel: 056/70 56 62
email: jef.verhamme@skynet.be

DORP INZICHT DONK
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Maldegem (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1.060 inwoners
4,9 km naar Maldegem
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager),
polyvalente zaal, sportcentrum, speelplein,...
Commerciële voorzieningen: slagerij, kruidenierswinkel, aantal
café‘s,...
Verenigingen: dorpsraad, rijk verenigingsleven
Typerende eigenschap: straatdorp, ligt op de grens met WestVlaanderen, nabij AZ Alma

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2001-2002
Initiatiefnemer: Steunpunt opbouwwerk Meetjesland / Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Projectgroep:
8 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per
thema)
Openbare voorzieningen (12)
Woonsituatie en woonwensen(7)
Vrije tijd en verenigingsleven (7)
Veiligheid (5)
Landschappen, landbouw en milieu (5)
Toerisme (1)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (0)
Onderwijs en Werk (0)
Transport en mobiliteit (0)
Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Sport (0)
Informatievoorzieningen (0)
Lokaal bestuur ( 0)
Religieuze voorzieningen (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Dorpsidentiteit (0)
Onderzoeksresultaten (0)
Burgemeestersvraag (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Uit de DORP inZICHT-bevraging bleek dat het speelplein aan vernieuwing toe
was. Op initiatief van een groep jonge ouders en tieners ontstaan uit de DORP
inZICHT-projectgroep, werd in samenwerking met de gemeentelijke diensten
een herinrichtingsplan voor het speelplein uitgetekend en ook effectief gerealiseerd. Deze plannen maakten deel uit van een erkenning door de Koning Boudewijnstichting van Donk als Buiten Gewone Buurt.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Er is een jongerengroep opgericht die actief was bij de heraanleg van het speelplein en bij de organisatie van jongerenactiviteiten (deel van de Buiten Gewone
Buurt erkenning).

Opvolging projectgroep
Een deel van de projectgroep maakte deel uit van de dorpsraad. De resultaten
van DORP inZICHT werden door de dorpsraad meegenomen in haar werking.

Contactpersoon
Yves Nuyts
Pastoor de Swaeflaan 28, 9990 Donk

DORP INZICHT DOOMKERKE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Ruiselede (Provincie West-Vlaanderen)
± 850 inwoners
5 km naar Ruiselede
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs), kinderopvang, kamphuis/parochiezaal,…
Commerciële voorzieningen: bakkerij, volkscafé,...
Verenigingen: feestcomité, bewonersgroep, kvlv, vzw parochiezaal
centrum en kamphuis,...
www.doomkerke.be

DORP inZICHT: toepassing

Looptijd: april 2007 - november 2007
Initiatiefnemer: gemeente Ruiselede
Projectgroep:
12 projectleden
8 vrouwen en 4 mannen
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (17)
Openbare voorzieningen (11)

Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)

Woonsituatie (6)

Commerciële voorzieningen (0)

Vrije tijd en verenigingsleven (5)
Sociaal leefklimaat (3)

Informatievoorzieningen (0)
Religieuze voorzieningen (0)

Onderzoeksresultaten (2)

Landschappen, landbouw en milieu (0)

Sport (1)

Toerisme (0)

Burgemeestersvraag (1)

Dorpsidentiteit (0)

Lokaal bestuur (7)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Uit de vragenlijst van DORP inZICHT bleek een nood aan
recreatie- en speelmogelijkheden. In 2009 gaat aanleg van een
landschapspark van start in Doomkerke.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Vanuit de bewonersgroep nam bewoner initiatief om website van de
deelgemeente te maken. Via deze website probeert men zoveel als
mogelijk weer te geven wat er leeft en beweegt in het dorp.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Telkens er zich iets nieuws voordoet probeert de bewonersgroep dit van
nabij te volgen en probeert men informatie in te winnen bij het gemeentebestuur.

Opvolging projectgroep
De bewonersgroep van Doomkerke komt op onregelmatige basis bij
elkaar en houdt de vinger aan de pols van Doomkerke.

Contactpersoon
Etienne Lanssens
tel: 051/68 88 58
email: etienne.lanssens@skynet.be

DORP INZICHT EMELGEM CENTRUM
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Izegem (West-Vlaanderen)
± 1870 inwoners
5,44 km²
2,5 km naar Izegem
Openbare voorzieningen: kleuter - en basisschool, kinderopvang
Commerciële voorzieningen: de wijk beschikt over apothekers, dagbladhandelaars, slagers, bakkers en een kleine kruidenier
Verenigingen: 14 sociaal-culturele verenigingen, 4 jeugdverenigingen,
2 seniorenverenigingen en 10 sportverenigingen

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: september 2009 - ...
Initiatiefnemer: Stad Izegem
Projectgroep:
Emelgem Centrum, een dorp met pit: een groep van twintig bewoners,
met een mix van verschillende woonlocatie in het dorp, zowel jonge als
oudere bewoners.

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit ( 10)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening ( 8)
Vrije tijd en verenigingsleven ( 8)
Woonsituatie en woonwensen( 7)
Sociaal leefklimaat ( 7)
Landschappen, landbouw en milieu (5)
Openbare voorzieningen ( 4)
Commerciële voorzieningen ( 4)
Veiligheid (4)
Burgemeestersvraag (1)
Toerisme ( 0)
Onderwijs en Werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Sport (0)
Informatievoorzieningen (0)
Lokaal bestuur ( 0)
Religieuze voorzieningen (0)
Dorpsidentiteit (0)
Onderzoeksresultaten (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

In maart 2010 werd de schriftelijke bevraging uitgevoerd. 65% van de gezinnen in Emelgem
namen deel en gaven hun mening en ideeën voor een leefbaar Emelgem. Op een tweede open
bewonersvergadering, in september 2010, zal de projectgroep onder begeleiding van
Samen-levingsopbouw de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek voorstellen. Het voltallige
stadsbestuur en de betrokken stadsdiensten worden samen met alle inwoners van Emelgem
uitgenodigd om kennis te nemen van deze resultaten. In het najaar 2010 gaat de projectgroep in
overleg met de stad om samen te zoeken naar maatregelen die inspelen op de noden in
Emelgem centrum. De geplande maatregelen zullen uiteindelijk gebundeld worden in het
"Wijkontwikkelingsplan Emelgem Centrum‖.

Contactpersoon
Jan Maertens
email: jan@m-express.be

DORP INZICHT ESEN
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Diksmuide (Provincie West-Vlaanderen)
Aantal inwoners: naargelang de afbakening die gehanteerd wordt 1900, 1300
of 770 inwoners (Esen werd bij de eerste reeks fusies samen met Kaaskerke
bij het centrum van Diksmuide gevoegd. Esen als dorp bestaat puur
administratief niet meer echt). Een aantal wijken van centrum Diksmuide
liggen in principe op grondgebied Esen. Het zijn dus Esenaars die zich niet
met Esen identificeren.
17,53 km²
3 km naar Diksmuide
Openbare voorzieningen: kleuter- en lager onderwijs (in afspraak vrije basisschool en gemeenteschool), speelweide, speelplein, OC (gemengd gebruik
als sportzaal gemeenteschool)
Commerciële voorzieningen: bank en buurtwinkel
Verenigingen: 20-tal verenigingen

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: gestart op 1 juli 2010 - voorjaar 2011
Initiatiefnemer: Stad Diksmuide
Projectgroep:
9 leden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
vragenlijst in opmaak

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Een nieuw op te richten bewonersplatform zal met de resultaten aan de slag gaan.

Contactpersoon
Nele Vanveuren (projectmedewerkster
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen - bewonersplatform Diksmuide
email: nele.vanveuren@samenlevingsopbouw.be

DORP INZICHT ETTELGEM
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Oudenburg (Provincie West-Vlaanderen)
± 1.123 inwoners
7,03 km²
2 km naar Oudenburg
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs)
met 110 kinderen, polyvalente zaal van de parochie: Sint-Eligiuszaal
Commerciële voorzieningen: alle basisvoorzieningen zijn nog aanwezig:
bakker, slager, dokter, apotheek, cafés….
Verenigingen: er zijn een vijftiental verenigingen actief in het dorp
Typerende eigenschap: het kleine dorp heeft 2 kerken:de Sint-Eligiuskerk
uit 1910 en de "Romaanse Kerk" waar elke Ettelgemnaar fier op is! ( doet
dienst als tentoonstellingsruimte enz...) Ettelgem was geselecteerd voor
Dorp met toekomst in 2007 en voor Dorp op Stap in 2008 en 2010. In
2009 heeft de Ettelgemse wijk “De Klokkeput, Buurt in Actie” gewonnen.
www.ettelgem.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2005-2006
Initiatiefnemer: ―Werkgroep Kern Ettelgem‖
Een tijdelijke vereniging opgericht in 1978 n.a.v. het ―JAAR VAN HET DORP‖
maar die tot op vandaag is blijven verder werken als overkoepelende vereniging voor het dorp.
Projectgroep:
14 tal vaste leden en een aantal medewerkers.
Gemengde groep die evolueerde in de richting van meer jonge mensen.
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen
per thema)
Woonsituatie (8)
Sociaal leefklimaat (7)
Informatievoorzieningen (5)
Openbare voorzieningen (5)
Woningmarkt en ruimtelijk ordening (4)
Landbouw, landschappen en milieu (4)
Transport en mobiliteit
Toerisme (4)
Lokaal bestuur (4)

Veiligheid (4)
Onderwijs en werk (2)
Vrije tijd en verenigingsleven (1)
Burgemeestersvraag (1)
Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Sport (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Dorpsidentiteit (0)
Onderzoeksresultaten (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Er zijn positieve resultaten te melden wat betreft veilige schoolomgeving en een verbeterde verkeersveiligheid. Er zijn ook een aantal speeltoestellen geplaatst op de her aangelegde markt.
Er is een nieuw sociaal bouwproject met 18 woongelegenheden in aanbouw op de plaats van de
voormalige gemeenteschool.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
DORP inZICHT heeft een totaal nieuwe groep
mensen in beweging gebracht. We zijn nu met een
zeer grote groep medewerkers (zeer veel nieuwe)
om de kermis in september uit te bouwen. De jaarlijkse kermis bloeit als nooit te voren en groeit nog
elk jaar.
Er werd ondertussen een eigen vlag voor het dorp
ontworpen met logo en de tekst ‗Ettelgem Leeft‘.
Er zijn er al meer dan honderd verspreid.
In 2007 hebben wij ons dorp ingeschreven voor
―Dorp met toekomst‖ en werden geselecteerd, wat
resulteerde in een aantal nieuwe activiteiten. We hebben toen ook een mooie sticker
verspreid met ―Ettelgem Leeft‖ en ―Dorp met toekomst‖.
Onze dorpskrant ― de Ettelghemnaar‖ geniet altijd maar meer en meer aanzien in ons dorp en er
buiten!
In 2008 en 2010 hebben wij ingeschreven voor DORP OP STAP we werden geselecteerd maar
eindigden telkens op de 2e plaats.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Op het vlak van overleg met het stadsbestuur kan het nog stukken beter. Er zijn wel wijkraden
in elk dorp, maar deze zijn geen instrument van de bewoners. Daarom hebben wij een
DORPSRAAD opgericht die werkt vanuit de bewoners en punten aanbrengt voor de agenda
van de wijkraad.
De dorpsbewoners worden nog altijd niet ernstig genomen, zoals bij belangrijke infrastructuurwerken of beleidsopties voor het dorp. Bij de ontwikkeling van een project zijn we nooit betrokken, we zien meestal maar een project in de eindfase. Waarbij wij dan de opmerking krijgen dat wij nooit tevreden zijn en altijd kritiek geven. Hier is duidelijk nog werk aan de winkel!
Er is nu door de provincie op vraag van de stad Oudenburg een studie opgemaakt voor de
herbestemming van de PASTORIE en ROMAANSE KERK. In deze fase van de studie werden wij nog niet betrokken. Wij verwachten nu in de fase van een definitief ontwerp betrokken
te worden, zeker omdat wij hopen in de pastorie een (lang verwachte) dorpshuis te kunnen
inrichten.

Opvolging projectgroep
De meeste van de medewerkers van het eerste uur zijn nu lid van de ―Werkgroep Kern Ettelgem‖, waarvan de dorpsraad een onderdeel is.
Voor de toekomst zou het zeer belangrijk zijn indien nog af en toe kan teruggekoppeld worden
naar Samenlevingsopbouw voor ondersteuning en inspiratie. De vele ervaringen van Samenlevingsopbouw kunnen inspirerend werken voor anderen!

Contactpersoon

Daniel Vanmullem
tel: 059/26 62 87
email: daniel@siteworld.be

DORP INZICHT HARINGE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Poperinge (Provincie West-Vlaanderen)
± 345 inwoners
Roesbrugge - Haringe 11,60 km²
± 5 km naar Poperinge
Openbare voorzieningen: geen (wel een ontmoetingscentrum in
eigendom en beheer van lokale vereniging)
Commerciële voorzieningen: 4 horecazaken
Verenigingen: ± 12 verenigingen: Kultuurgemeenschap, feestcomité,
gezinsbond, okra,...
www.haringe.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: september 2009 - juli 2010
Initiatiefnemer: bewonersplatform Haringe (opgestart in najaar
2007)
Projectgroep:
Bewonersplatform Haringe telt ongeveer 15 ‗vaste‘ kernleden
die zich geëngageerd hebben voor diverse taken binnen
DORP inZICHT
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (8)
Informatievoorzieningen (7)
Woonsituatie (4)
Sociaal leefklimaat (3)
Toerisme (3)
Vrije tijd en verenigingsleven (2)
Openbare voorzieningen (2)
Commerciële voorzieningen (2)
Landbouw, landschappen en milieu (2)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (1)

Burgemeestervraag (1)
Onderwijs en werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Dorpsidentiteit (0)
Lokaal bestuur (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Onderzoeksresultaten (0)
Sport (0)
Veiligheid (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Aanleg van speel– en ontmoetingsruimte (gepland voor 2011)
Aanpak van verkeersveiligheid voor fietsers

Resultaten en ambities van samenleven in het dorp
Het bewonersplatform werd in 2008 geselecteerd voor deelname aan het initiatief Dorp met Toekomst. Tijdens dit evenement werd een wandeling georganiseerd in het dorp en kon elke deelnemer genieten van een avondmaaltijd en avondfeest. De activiteit was een groot succes en heel
wat inwoners namen deel. In 2009 werd daarna opnieuw een avondfeest georganiseerd en net
zoals de vorige editie kon men heel wat enthousiaste inwoners verwelkomen.
Uit de vragenlijst bleek dat heel wat inwoners deze voorgaande initiatieven appreciëren. Naar de
toekomst toe zal het dus belangrijk zijn om de ontmoeting tussen bewoners verder te stimuleren
vanuit het bewonersplatform. Uitdaging hierbij is alvast om te komen tot een duurzame samenwerking met de lokale verenigingen.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Het bewonersplatform van Haringe werd in oktober 2007 opgericht op initiatief van het stadsbestuur van Poperinge om de communicatie en de samenwerking tussen de bewoners het beleid te
verbeteren. Vanuit deze samenwerking krijgen bewoners de kans om voorstellen te doen die zij
nuttig achten voor het dorp. Anderzijds kan het lokaal bestuur beter inspelen op wat er leeft in de
dorpen.
Vanuit DORP inZICHT werden nu aantal actiepunten geselecteerd om samen met het stadsbestuur aan verder te werken, o.m. de aanleg van een speelplein.

Opvolging projectgroep
Initiatief voor DORP inZICHT werd genomen vanuit bewonersplatform van Haringe om de agenda
van deze bewonersgroep verdere input te geven.

Contactpersoon

Ingrid Vandromme
email: bewonersplatformharinge@telenet.be

DORP INZICHT HELDERGEM
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Gemeente Haaltert (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1650 inwoners
4,7 km²
6,4 km naar Haaltert
Openbare voorzieningen: ontmoetingscentrum ontstaan vanuit DORP
inZICHT (bureau vergaderzaal, polyvalente ruimte), speelplein
Commerciële voorzieningen: superette, bakkerij, 2 cafés waarvan één
binnen afzienbare tijd waarschijnlijk de deuren zal sluiten
Verenigingen: een 5-tal lokale verengingen

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2006 - 2007
Initiatiefnemer: Dorpsraad Heldergem
Projectgroep:
9 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn aangesloten bij vereniging, heel wat nieuwe gezichten en inwijkelingen/
nieuwe bewoners
4 mannen en 5 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Openbare voorzieningen (9)

Sport (2)

Veiligheid (0)

Transport en mobiliteit (8)
Vrije tijd en verenigingsleven (4)

Woonwensen (1)
Onderwijs en werk (1)

Religieuze voorzieningen (0)
Toerisme (0)

Lokaal bestuur (4)

Gezondheidszorg (1)

Sociaal leefklimaat (0)

Woningmarkt en
ruimtelijke ordening (3)

Informatievoorziening (1)

Dorpsidentiteit (0)

Burgemeestersvraag (1)

Onderzoeksresultaten (0)

Commerciële voorzieningen (3)

Landschappen, landbouw
en milieu (0)

Wat na DORP inZICHT?
Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
De geplande afbraak van het speelplein werd tegengehouden, er kwamen een aantal nieuwe
speeltuigen op het speelplein
In 2007: oprichting van het beeld van de Fransman voor het huidige dorpshuis + beslissing
om de oude jongensschool (= huidig dorpshuis) niet af te breken
Op dit ogenblik loopt een actie rond verkeersveiligheid in samenwerking met Veilig verkeer
Haaltert. Het element verkeer werd opgenomen in het masterplan voor Heldergem, waarvan
de planningsfase start in 2011

Resultaten en ambities van samenleven in het dorp
De oude jongensschool, nog beperkt gebruikt als vergaderzaal en voor activiteiten van de
verenigingen, krijgt een nieuw elan met de omvorming tot een dorpshuis. Dit wordt in 2009-2010
gerealiseerd als PDPO-project. Er komt een dorpshuis met bureel, een volledig heringerichte
polyvalente zaal en een nieuwe keuken. Er wordt ook een overdekte speelruimte voorzien. De
eerste stappen werden al gezet door het gebouw officieel de naam Dorpshuis Heldergem HOC
(Heldergems Ontmoetingscentrum) „De Fransman‟ te noemen.
Oprichting van een feestcomité, oorspronkelijk in de schoot van de dorpsraad, nadien solo.
Quasi volledige vernieuwing van het bestuur van de gezinsbond, uit geëngageerden van de joggingclub, ontstaan als gevolg van de enquête.
Vernieuwing van het bestuur van de bloedgevers
Vernieuwing en verbreding van het ledenaantal van de dorpsraad

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De dorpsraad wordt door het gemeentebestuur erkend als gesprekspartner. Acties in verband met
Heldergem worden besproken met de dorpsraad (vb. vernieuwing van het dorpshuis).
De Dorpsraad heeft opgeroepen tot actieve samenwerking in het tot stand komen van het masterplan verkeer Heldergem.
Momenteel verloopt de verhouding met het gemeentebestuur vrij moeizaam. Zo komt de speelpleinwerking in het gedrang door een gebrek aan permanente ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. Men weigert om de speelpleinwerking te integreren in de gemeentelijke jeugdwerking.

Opvolging projectgroep
De dorpsraad werkt verder aan de resultaten
Speelpleinwerking uitgebreid
Heropstart verenigingen
Heropening en renovatie dorpshuis
Verbetering verkeerssituatie

Contactpersoon
William Minnaert
0477/204 773
email: william.willaert@gmail.com

DORP INZICHT HOEK
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Essen (Provincie Antwerpen)
± 1.100 inwoners
9,50 km²
± 3,5 km naar hoofdgemeente
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs), naschoolse kinderopvang, gildenhuis, een oud voormalig
jongensschooltje dat dienst doet als (vergader)lokaal voor verenigingen, 3 kampplaatsen voor jeugd op de boerderij,...
Commerciële voorzieningen: twee café‘s, traiteur, verse hoeveproducten, kruidenierswinkel met bakkerij,...
Verenigingen: sterke gemeenschap met 34 actieve verenigingen
Typerende eigenschap: ligt aan de grens met Nederland
www.hoek.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: voorjaar 2006-september 2007
Initiatiefnemer: milieuambtenaar gemeente Essen
Projectgroep:
10 leden + 1 gemeenteambtenaar
Allemaal actief in het verenigingsleven
Evenveel mannen als vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (9)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (7)
Openbare voorzieningen (6)
Vrije tijd en verenigingsleven (3)
Landschappen, landbouw en milieu(3)
Burgemeestersvraag (1)
Sport (1)
Woonsituatie (0)
Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)

Commerciële voorzieningen (0)
Informatievoorzieningen (0)
Lokaal bestuur
Religieuze voorzieningen (0)
Toerisme (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Dorpsidentiteit (0)
Onderzoeksresultaten (0)

Wat na DORP inZICHT?
Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Uit de enquête bleek dat er vraag was naar meer zitbanken op Den Hoek. De werkgroep
DORP inZICHT heeft een uitgewerkt voorstel ingediend met daarin ook de ideeën waar de
banken geplaatst zouden kunnen worden. Dit voorstel werd door het gemeentebestuur
zeer snel opgepakt en er is vooral ook direct werk van gemaakt.
Nergens werd de weg van en naar ‗Den Hoek‘ duidelijk aangegeven. Uit de DORP
inZICHT bevraging is gebleken dat heel wat inwoners van Den Hoek dit jammer vinden.
Met het plaatsen van wegwijzers is Hoek nu op de kaart gezet.
De nabijheid van de Nederlandse grens zorgt voor storingen in het GSM-verkeer (in hoofdzaak slechte ontvangst). Doordat vele mensen dit ongemak aangaven in de bevraging, is
de projectgroep, met steun van het gemeentebestuur, erin geslaagd een provider ervan te
overtuigen een GSM-mast te plaatsen in Den Hoek.
Den Hoek heeft te maken met verkeersonveiligheid. Het invoeren van snelheidsbeperkingen op bepaalde plaatsen en het aanleggen van een zebrapad, zijn heuse verbeteringen.
In heel de gemeente Essen worden jaarlijks bloemen verzorgd om alles een kleurige
aanblik te geven. Uit de DORP inZICHT-bevraging bleek dat heel wat inwoners van Den
Hoek ook meer kleur wensten in hun dorp. De gemeente is hieraan tegemoet gekomen.
Door het plaatsen van bloembakken heeft Den Hoek meer kleur gekregen.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Vroeger stonden er verspreid over de gemeente bankjes op de stoep. Zij nodigden de
buurtbewoners uit om daar samen te komen en gezellig te ‗buurten‘. Jammer genoeg zijn
deze bankjes grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. Met het project ‗buurtbanken‘ wil
de gemeente het dorpsgevoel in Hoek nieuw leven in blazen.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Uitgave van Hoeks Gazetje
In januari 2009 vond er een overleg plaats inzake ruimtelijke ordening tussen de projectgroep en het stadsbestuur en de gedeputeerde van de Provincie Antwerpen, de heer Koen
Helsen.
De projectgroep wil momenteel werk maken van de oprichting van een bewonersplatform
én het herinrichten van de voormalige jongensschool tot dorpshuis. Daarnaast doet zich nu
ook de gelegenheid voor om een stuk braakliggend terrein om te vormen tot een speelplein. Onderhandelingen over deze laatste ambities zijn volop aan de gang.

Contactpersoon
Luc Van Wezel
0486/140 766
email: lucvanwezel@skynet.be

DORP INZICHT HOUTAVE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Zuienkerke (Provincie West-Vlaanderen)
± 451 inwoners
16,32 km².
7,5 km naar Zuienkerke
Openbare voorzieningen: ontmoetingscentrum De Maere
(wordt momenteel verbouwd
Commerciële voorzieningen: 3 café‘s en een gastronomisch restaurant
Verenigingen: ± 9 verenigingen
www.houtave.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: augustus 2005 - 2006
Initiatiefnemer: het bewonerscomité ‗Houtave Leeft‘
Projectgroep:
13 leden
4 vrouwen / 9 mannen
8 + 50 jaar / 5 jonger dan 50 jaar

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Lokaal bestuur (8)

Burgemeestersvraag (1)

Transport en mobiliteit (7)

Onderwijs en werk (0)

Openbare voorzieningen (6)

Veiligheid (0)

Woonsituatie (5)

Gezondheidszorg (0)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (5)

Commerciële voorzieningen (0)

Vrije tijd en verenigingsleven (5)

Sport (0)

Landbouw, landschappen en milieu (5)

Religieuze voorzieningen (0)

Sociaal leefklimaat (2)

Dorpsidentiteit (0)

Informatievoorzieningen (2)

Onderzoeksresultaten (0)

Toerisme (2)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Het speelpleintje werd heraangelegd. Er kwam openbare verlichting
in de Kapellestraat. De verlichting van de kerktoren wordt om middernacht gedoofd. De ruimte rond de glascontainer wordt regelmatig proper gemaakt.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp:
De jaarlijkse kermis, georganiseerd door ‗Houtave Leeft‘ is steeds een
succes.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De aanwezigheid van Schepen Jacques Demeyere op de bijeenkomsten van de werkgroep zorgt voor een betere communicatie met het
gemeentebestuur.
Na de toepassing van DORP inZICHT in Houtave, is een bewonersgroep gegroeid, die streeft naar het behouden van het authentieke
karakter van Houtave en die de bewoners dichter bij het gemeentebestuur wil brengen en omgekeerd. De aanleiding daartoe was het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waaruit bleek dat twee stukken weiland ingekleurd waren als woongebied met landelijk karakter.
De inwoners willen gehoord worden en inspraak hebben in het nemen
van beslissingen met betrekking tot hun dorp. Daartoe is nu zowel bij
de bewonersgroep als bij de gemeente een tussenpersoon aangesteld, wat de communicatie tussen beide bevordert. Sinds de aanwezigheid van DORP inZICHT is er in Houtave meer sociale samenhang. Mensen weten dat de buurt leeft en het engagement van de
bewoners stijgt.

Opvolging projectgroep
De projectgroep stopte recent.

DORP INZICHT KANEGEM
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Tielt (Provincie West-Vlaanderen)

± 1.168 inwoners
10,87 km²
6 km naar Tielt
Openbare voorzieningen: bibliotheek, kinderopvang, kleuter en lagere
school, gemeentezaal, voetbalterrein, lokaal voor jeugdbeweging, speeltuin,...
Commerciële voorzieningen: bakker, slager, groenten en fruitwinkel, krantenwinkel, 2 cafés, tea room, AVEVE, huisarts, 2 kinesisten, dierenarts,
schoonhiedsinstituut
Verenigingen: ± 16 verenigingen
Typerende eigenschap: dit agrarische dorp staat vooral bekend om de
faam die het dorp geniet omwille van zijn bloemenpracht.
www.tielt.be/site

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: november 2005 - september 2006
Initiatiefnemer: Dorpsraad Kanegem
Projectgroep:
4 leden
1 vrouw en 3 mannen
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Vrije tijd en verenigingsleven (14)

Burgemeestervraag (1)

Woonsituatie (11)
Transport en mobiliteit (9)

Lokaal bestuur (0)
Onderwijs en werk (0)

Dorpsraad (5)

Gezondheidszorg (0)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (3)

Commerciële voorzieningen (0)

Informatievoorzieningen (3)
Onderzoeksresultaten (2)

Openbare voorzieningen (0)
Sport (0)

Buurtwerking (2)

Religieuze voorzieningen (0)

Toerisme (2)

Landschappen, landbouw en milieu (0)

Sociaal leefklimaat (1)

Dorpsidentiteit (0)

Veiligheid (1)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
De heraanleg van het plaatselijke speelplein was één van de eerste
resultaten uit DORP inZICHT.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Uit de vragenlijst van DORP inZICHT bleek dat bijna de helft van de
inwoners een dorpskrant een goed idee vond. Op vraag van de bewoners is er dan ook een dorpskrant verschenen. De dorpskrant werd bijna twee jaar uitgegeven (vier keer per jaar), maar bij gebrek aan medewerking (zowel van de inwoners als gebrek aan fin. Middelen) werd
beslist om te stoppen met het uitgeven ervan.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Na de toepassing van DORP inZICHT en de voorstelling van de resultaten is de dorpsraad eigenlijk een beetje stilgevallen. Uit de resultaten is
gebleken dat enkele knelpunten moeilijk te bekijken zijn in werkgroepen,
maar in eerste instantie de steun van het gemeentebestuur vereisen. Tot
op heden is er echter weinig samenwerking en medewerking van het
gemeentebestuur waardoor de voortrekkers van het project hun energie
verloren zijn. Een stimulans van de gemeente zou hier dus bevorderend
werken.

Opvolging projectgroep
De opvolging van het project ligt nu wat stil bij gebrek aan
―voortrekkers‖. De kernleden van de dorpsraad blijven overtuigd dat
de dorpsraad een reden van bestaan heeft in Kanegem maar er is een
gebrek aan ―trekkers‖. Om nieuwe bewoners aan te spreken wil men
de dorpsraad een meer flitsend karakter aanmeten door met kortere
actieprojecten te werken die alleen een tijdelijk engagement vragen.
Vooral thema‘s als verkeersveiligheid, vervoersservice, uitbouwen van
een dienstencentrum en voorzieningen voor de jeugd
zijn belangrijke werkpunten uit de vragenlijst DORP
Contactpersoon
inZICHT.
Peter Decat
gsm: 0477/478 146
email: peter.decat@scarlet.be

DORP INZICHT KRUISKERKE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Ruiselede (Provincie West-Vlaanderen)
± 700 inwoners
5 km naar Ruiselede
Openbare voorzieningen: vrije basisschool, parochiezaal, kerk,
telefooncel,...
Commerciële voorzieningen: café en restaurant (enkel open tijdens
weekend), tweek kappers. Het dorp is voor het overige volledig aangewezen op voorzieningen van buitenaf.
Verenigingen: feestcomité, wielertoeristen,…
Typerende eigenschap: Er is een groot aandeel jonge gezinnen binnen
de bevolking. De jonge gezinnen doen vnl. beroep op voorzieningen
die men vindt op de weg van en naar het werk. Door de bosrijke,
rustige omgeving is de parochie geëvolueerd naar een omgeving waar
vooral wordt ‗gewoond‘.
www.ruiselede.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: mei 2007 - augustus 2008
Initiatiefnemer: Gemeente Ruiselede
Projectgroep:
7 leden
4 mannen en 3 vrouwen
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Openbare voorzieningen (7)
Vrije tijd en verenigingsleven (7)
Lokaal bestuur (6)
Transport en mobiliteit (4)
Onderzoeksresultaten (1)
Burgemeestersvraag (1)
Woonsituatie (0)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (0)
Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)

Commerciële voorzieningen (0)
Sport
Informatievoorzieningen (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Landschappen, landbouw en milieu (0)
Toerisme (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
De vraag naar maatregelen op vlak van verkeersveiligheid weerklonk sterk in de enquêtes van Dorp In Zicht. Er zijn in 2008 een aantal verkeersremmers geplaatst en er
is beloofd dat er in 2009 nog eens twee bij komen. Vanaf 2010 zijn er in het dorpscentrum van Kruiskerke werken aan de riolering. Naar aanleiding van deze werken zal het
dorpscentrum vernieuwd en heringericht worden. Bij deze heraanleg zal men ook verkeersremmende maatregelen treffen om tegemoet de komen aan de vraag van de bewoners.
Op vraag van de bewoners werd een glascontainer geplaatst in het dorp.
De dorpskern werd voorzien van een aantal nieuwe bushokjes.
Voor de veiligheid van de kinderen in het dorp werden borden geplaatst met aanduiding ‗spelende kinderen‘.
Op het speelplein in het dorp werd een nieuw speeltuig bijgeplaatst.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
DORP inZICHT in Kruiskerke werd uitgevoerd op initiatief van de gemeente Ruiselede. Het
stadsbestuur gaf aan dat men bij toekomstige beleidsintenties ook rekening zou houden met
de resultaten. Op vlak van de fysieke leefomgeving zijn reeds diverse acties ondernomen.
Vanuit deze ervaring zijn de inwoners toch wel tevreden met de enquête.

Opvolging projectgroep
Vanaf 2009 zal de projectgroep verder werken met de resultaten van de bevraging.

Contactpersoon
Koen Defauw
gsm: 0475/623 501
email: koen.defauw@telenet.be

DORP INZICHT LEMBEKE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Gemeente Kaprijke (Provincie OostVlaanderen)
± 3500 inwoners
19,01 km²
± 3,1 km naar Kaprijke
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager),naschoolse kinderopvang, bibliotheek, parochiezaal, rusthuis+serviceflats, sportcentrum
Commerciële voorzieningen: 1 bakker, 1 slager, 1 superette, 5-tal
cafés….
Verenigingen: een 5-tal lokale verenigingen
Typerende eigenschap: aanwezigheid van Lotus Bakkeries, grote
parking in een herkenbaar centrum, Lembeke werd in 2008 geselecteerd voor de wedstrijd ‗Dorp met toekomst‘.
www.dorpsraadlembeke.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: oktober 2006 - september 2007
Initiatiefnemer: gemeentebestuur Kaprijke
Projectgroep:
10 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
4 mannen en 6 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Openbare voorzieningen (10)

Commerciële voorzieningen (3)

Transport en mobiliteit (9)

Informatievoorzieningen (3)

Vrije tijd en verenigingsleven (6)

Toerisme (3)

Sport (6)

Sociaal leefklimaat (3)

Lokaal bestuur (6)

Gezondheidszorg (2)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (3)

Landschappen, landbouw en milieu (2)

Woonsituatie (1)
Onderzoeksresultaten (1)
Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Dorpsidentiteit (0)
Burgemeestersvraag (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
In het kader van Dorp met toekomst is in 2008 een zwerfvuilactie georganiseerd. De projectgroep heeft samen met een aantal lokale verenigingen, de basisschool en enkele vrijwilligers gezorgd voor een netter
Lembeke.
De dorpsraad doopte 2010 om als ‗het jaar van de groene leefbaarheid‘.
Op het programma stonden een compostactie, deelname aan de actie
klimaatwijken en een groenwandeling.
Ook in 2010 werd het ‗Dossier Nieuwstraat‘ opnieuw op de beleidsagenda geplaatst. Al jarenlang leeft daar de vraag om iets te doen aan de
onveilige situatie voor de zwakke weggebruikers. Er werd een bewonersvergadering georganiseerd en de situatie zal voorgelegd worden
aan de verkeerscommissie.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Lembeke was laureaat voor ‗Dorp met toekomst‘ 2008 met een actieplan
bestaande uit 3 punten (gebaseerd op de resultaten van de DORP inZICHT-bevraging):
Het organiseren van een verenigingenmarkt (september 2008)
Het opruimen van zwerfvuil door de DORP inZICHT-projectgroep
met hulp van de school, (jeugd) verenigingen…
De oprichting van een bewonersplatform

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De projectgroep wil, in samenwerking met het gemeentebestuur, verder werken met de resultaten. Daartoe heeft de groep zich, aangevuld met enkele
nieuwelingen, omgevormd tot dorpsraad. Eind maart 2009 werd tijdens een
open bewonersbijeenkomst de dorpsraad (visie, doelstelling, samenstelling)
voorgesteld aan de inwoners van het dorp. De grote opkomst toont aan dat de
belangstelling vanuit het dorp groot is.
In oktober 2010 staat een volgende bewonersbijeenkomst op het programma.
Op basis daarvan zal het jaarthema voor 2011 gekozen worden.

Contactpersoon
Greet De Baets
email: info@dorpsraadlembeke.be

DORP INZICHT MANNEKENSVERE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Gemeente Middelkerke (Provincie West-Vlaanderen)
± 225inwoners
6,58 km²
11 km naar Middelkerke
Openbare voorzieningen: gemeentelijk zaaltje aanwezig
Commerciële voorzieningen: een café/restaurant is aanwezig
Verenigingen: ± 4 lokale verenigingen

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: vanaf september 2009
Initiatiefnemer: gemeente Middelkerke
Projectgroep:
7 leden
Enkel ‗nieuwe inwoners‘, geen mensen uit de bestaande
verenigingen
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (15)
Openbare voorzieningen (13)
Woonsituatie en woonwensen (4)
Lokaal bestuur (4)
Informatievoorzieningen (2)
Sociaal leefklimaat (2)
Landschappen, landbouw en milieu (1)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (1)
Burgemeestervraag (1)
Commerciële voorzieningen (0)
Toerisme (0)
Sport (0)
Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Vrije tijd en verenigingsleven (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

De resultaten van DORP inZICHT worden voorgesteld in het najaar van 2010.
De contacten verlopen via Karen Viaene, opbouwwerkster verbonden aan DORP inZICHT voor
Middelkerke. Er wordt gewerkt aan een overlegstructuur.
De projectgroep wordt blijvend opgevolgd door Karen Viaene.

Contactpersoon
Karen Viaene (opbouwwerkster Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen)
email: karen.viaene@samenlevingsopbouw.be

DORP INZICHT MELSEN
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Merelbeke (Provincie Oost -Vlaanderen)
± 1400 inwoners
3,72 km²
7 km naar Merelbeke

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: maart 2010 - ...
Initiatiefnemer: gemeentebestuur Merelbeke
Projectgroep:
3 leden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Openbare voorzieningen (6)
Transport en mobiliteit (6)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (5)
Lokaal bestuur (5)
Toerisme (5)
Dorpsidentiteit ‗4)
Vrije tijd en verenigingsleven (4)
Woonsituatie en woonwensen (4)
Veiligheid (3)
Landschappen, landbouw en milieu (3)
Commerciële voorzieningen (2)
Informatievoorzieningen (2)
Onderzoeksresultaten (1)
Burgemeestervraag (1)
Religieuze voorzieningen (1)
Sport (0)
Onderwijs en werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Dorpsraad (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

De projectgroep van Melsen is bezig met het verdelen van de vragenlijsten.

Contactpersoon
Joost Declercq
email: joost.declercq@telenet.be

DORP INZICHT MUNTE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Merelbeke(Provincie Oost -Vlaanderen)
± 590 inwoners
5,1 km²
7 km naar Merelbeke

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: mei 2009 - maart 2010
Initiatiefnemer: gemeentebestuur Merelbeke
Projectgroep:
13 leden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Woonsituatie en woonwensen (9)
Openbare voorzieningen (8)
Transport en mobiliteit (6)
Vrije tijd en verenigingsleven (5)
Informatievoorzieningen (4)
Dorpsidentiteit (4)
Sociaal leefklimaat (2)
Burgemeestervraag (1)
Lokaal bestuur (0)
Toerisme (0)
Veiligheid (0)
Landschappen, landbouw en milieu (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Onderzoeksresultaten (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Sport (0)
Onderwijs en werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Dorpsraad (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Het bewonersplatform werd erkend door het gemeentebestuur. Er werd een
afsprakennota opgesteld en ondertekend door zowel het bewonersplatform als het
gemeentebestuur.

Contactpersoon
Philip Derbaix
email: philip.derbaix@scarlet.be

DORP INZICHT OOSTEEKLO
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Assenede (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 2700 inwoners
16,27 km²
6,2 km naar Assenede
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs), naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking in de zomervakantie, ontmoetingscentrum en parochiezaal, lokale afdeling van
bibliotheek, in het najaar van 2009 werd start met de aanleg van
een sport- en jeugdcomplex, dorpskrant,...
Commerciële voorzieningen: kruidenierszaak, dagbladhandelaar,
redelijk aantal cafés, wereldwinkel,...
Verenigingen: 50 lokale verenigingen (jeugd, socio-cultureel,
muziek)
Typerende eigenschap: veel landbouwbedrijven (veeteelt, varkenskwekerijen en vrij veel bloementeelt), aanwezigheid van een mooi
stukje bos, nabijheid van de Expresweg
www.oosteeklo.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: november/december 2006-juni 2007
Initiatiefnemer: bewoners Oosteeklo
Projectgroep:
8 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
5 mannen en 3 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (12)
Openbare voorzieningen (9)
Vrije tijd en verenigingsleven (6)
Woonsituatie en woonwensen (6)
Landschappen, landbouw en milieu (4)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (2)
Informatievoorzieningen (1)
Lokaal bestuur (1)
Onderzoeksresultaten (1)

Burgemeestersvraag (1)
Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Sport (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Toerisme (0)
© Maarten Lippens en Michiel Van Hecke

Sociaal leefklimaat (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
In kaart brengen van kerk- en veldwegels in functie van een wandelroutenetwerk door
werkgroep milieu en landschap
Er werd een dossier opgemaakt met overzicht van de nodige aanpassingen aan fietspaden en verkeersborden door de werkgroep verkeer en veiligheid. Dit werd overgemaakt aan het gemeentebestuur.
Uit de bevraging bleek dat heel wat bewoners van Oosteeklo bereid waren om mee te
werken aan een proper Oosteeklo. Het bewonersplatform heeft met succes haar
schouders gezet onder een grootschalilge zwerfvuilopruimactie.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Bekendmaken van de bestaande verengingen en hun activiteiten via de bestaande
dorpskrant en website.
Organiseren van een cultuurmarkt ter promotie van de verenigingen (8 maart 2008).

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Regelmatig overleg met de burgemeester en een afvaardiging van het schepencollege in functie van opvolging van lopende zaken in ons dorp op vlak van verkeer, milieu
en wonen.
Uit de resultaten van de enquête bleek dat er tijdens schooldagen nood was aan meer
bussen op de lijn Zelzate-Eeklo. Tijdens een ontmoeting met het gemeentebestuur kaartte de projectgroep het probleem nog eens aan. Het gemeentebestuur schreef begin februari 2009 een brief naar De Lijn. Sinds april 2009 werd een extra bus ingezet op die
lijn.

Contactpersoon
Sonja Heyndrickx
tel: 09/373 61 53
bewonersplatform@oosteeklo.be

DORP INZICHT OOSTWINKEL

Profiel van het dorp

Deelgemeente van Zomergem (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 700 inwoners
8,36 km²
4,9 km naar Zomergem
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs), bibliotheekfiliaal, speelpleinwerking,...
Commerciële voorzieningen: slagerij, cafés,...
Verenigingen: 5-tal verenigingen
Typerende eigenschap: straatdorp

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2001-2002 (pilootproject)
Initiatiefnemer: Steunpunt opbouwwerk Meetjesland / Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Projectgroep:
11 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn aangesloten bij vereniging
9 mannen en 2 vrouwen, verschillende leeftijden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (11)
Openbare voorzieningen (8)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening(6)
Woonsituatie en woonwensen (5)
Vrije tijd en verenigingsleven (4)
Lokaal bestuur (3)
Landschappen, landbouw en milieu (3)
Veiligheid (3)
Commerciële voorzieningen (3)
Onderwijs en werk (2)
Informatievoorzieningen (2)
Toerisme (2)
Onderzoeksresultaten (2)
Burgemeestersvraag (1)
Sociaal leefklimaat (1)
Gezondheidszorg (0)
Sport (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Er zijn allerhande maatregelen genomen om de dorpskern verkeersveilig te
maken. Enkele voorbeelden zijn:

Heraanleg van het voetpad aan de kant van de school (2009)

Plaatsen van een verkeersbord ‗uitgezonderd plaatselijk verkeer‘ om de
verkeersdrukte in de dorpskern te verminderen

Invoeren ‗zone 30‘ aan de school

Plaatsen van fietsrekken aan de parochiezaal

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
In de periode na de DORP inZICHT-bevraging vonden enkele initiatieven
plaats:

Dorpskrantje

Leesgroep bibliotheek

Contactpersoon
Erik Berth
erik.berth@pandora.be

DORP INZICHT OPHASSELT

Profiel van het dorp

Deelgemeente van Geraardsbergen(Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1.678 inwoners
7,7 km naar Geraardsbergen
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs), voor- en naschoolse opvang, parochiezaal ,...
Commerciële voorzieningen: kruidenierswinkel, grootwarenhuis,
drankencentrale, een aantal bakkers, slagerij, verschillende cafés,
restaurants, frituren,...
Verenigingen: 15-tal verenigingen (o.a. KVLV, gezinsbond, OKRA,
NOT (Nieuw Ophasselts Toneel), kaartersclub, oudercomité,
jeugdclub Haslud, muziekmaatschappij ‗Met muziek door het leven‘,
kerkkoor, voetbalploeg FC Rapide, biljartclub, wielertoeristenclub,
duivenbond, vinkeniers, spaarclubs,...

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: september 2009 - september 2010
Initiatiefnemer: Stad Geraardsbergen
Projectgroep:
9 leden
6 mannen en 3 vrouwen, vooral dertigers/veertigers

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (21)
Openbare voorzieningen (12)
Lokaal bestuur (9)
Vrije tijd en verenigingsleven (6)
Veiligheid (5)
Sociaal leefklimaat (4)
Landschappen, landbouw en milieu (4)
Woonsituatie en woonwensen (3)
Sport (3)
Dorpsraad (2)
Commerciële voorzieningen (1)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening(0)
Onderwijs en werk (0)
Informatievoorzieningen (0)
Toerisme (0)
Onderzoeksresultaten (0)
Burgemeestersvraag (0)
Gezondheidszorg (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Hoog op de prioriteitenlijst staat het werken aan de verkeersveiligheid. Er
zijn al plannen om een ‗zebrapadactie‘ te organiseren.
Men wil ook systematisch de voetwegen heropenen.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Volgende acties staan op de agenda:

Organiseren van diefstalpreventie i.s.m. met de lokale politie

Meer inwoners betrekken bij het verenigingsleven

Organiseren van een zeepkistenrace op de Vrijheid-Gapenberg

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De projectgroep wil zich op korte termijn omvormen tot dorpsraad om op die
manier samen met het stadsbestuur verder te werken aan een leefbaar
dorp. In juni 2010 werd een eerste stap gezet om de samenwerking te concretiseren, nl. de gemeenteraad stemde een besluit m.b.t. de erkenning van
dorpsraden als volwaardige gesprekspartner.

Contactpersoon
dorpinzicht.ophasselt@gmail.com

DORP INZICHT PERVIJZE

Profiel van het dorp
Deelgemeente van Diksmuide (Provincie West-Vlaanderen)
± 899 inwoners
12,23 km²
8 km naar Diksmuide
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs), naschoolse kinderopvang, ontmoetingscentrum met sportzaal,
speelplein en speelweide, ,...
Commerciële voorzieningen: 2 buurtwinkels, 2 kappers, 1 eetgelegenheid ‗t sfeerhuisje, drankencentrale, tankstation, bankkantoor,
veevoederbedrijf, kippenslachterij, transportbedrijf, renovatiebedrijf
Verenigingen: 25-tal verenigingen

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: van augustus 2009 - 15 oktober 2010 (presentatie resultaten in
open bewonersbijeenkomst)
Initiatiefnemer: Stad Diksmuide
Projectgroep:
10 leden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Woonsituatie en woonwensen (10)
Transport en mobiliteit (9)
Openbare voorzieningen (6)
Lokaal bestuur (3)
Vrije tijd en verenigingsleven (3)
Veiligheid (3)
Informatievoorzieningen (3)
Sociaal leefklimaat (1)
Sport (1)
Toerisme (1)
Onderzoeksresultaten (1)
Dorpsidentiteit (1)
Dorpsraad (1)
Burgemeestersvraag (1)
Commerciële voorzieningen (0)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening(0)
Onderwijs en werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Landschappen, landbouw en milieu (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Het nog in te richten bewonersplatform zal na de dorpsbijeenkomst met de resultaten aan de slag gaan en hierrond actie ondernemen.

Contactpersoon
Nele Vanveuren (projectmedewerkster Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen bewonersplatforms Diksmuide
Email: nele.vanveuren@samenlevingsopbouw.be

DORP INZICHT POEKE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Aalter (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 535 inwoners
5,83 km²
6,8 km naar Aalter
Openbare voorzieningen: speelplein (n.a.v. DORP inZICHT),
gemeentelijke polyvalente zaal, Poekefeesten,...
Commerciële voorzieningen: bakkerij, drie cafés,...
Verenigingen: hechte sociale gemeenschap met een bloeiend
verenigingsleven
Typerende eigenschap: aanwezigheid van het kasteel van Poeke
nabij de dorpskern

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2001-2002 (pilootproject)
Initiatiefnemer: Steunpunt opbouwwerk Meetjesland / Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen
Projectgroep:
8 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn aangesloten
bij vereniging
3 mannen en 5 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (11)
Vrije tijd en verenigingsleven (9)
Woonsituatie en woonwensen (6)
Gezondheidszorg (4)
Commerciële voorzieningen (4)
Openbare voorzieningen (4)
Lokaal bestuur (4)
Religieuze voorzieningen (2)
Toerisme (2)

Landschappen, landbouw en milieu (2)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (2)
Sociaal leefklimaat (2)
Onderwijs en werk (1)
Veiligheid (1)
Sport (1)
Informatievoorzieningen (1)
Burgemeestersvraag (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Naar aanleiding van de DORP inZICHT-bevraging is het speelplein, i.s.m. de
gemeentelijke diensten en met financiering van de Koning Boudewijnstichting
(Buiten Gewone Buurt), heraangelegd.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Erkenning als Buiten Gewone Buurt

Contactpersoon
Katja Quintyn
quintynk@hotmail.com

DORP INZICHT RAMSKAPELLE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Stad Nieuwpoort (Provincie West-Vlaanderen)
± 614 inwoners
15,28 km²
3 km naar Nieuwpoort
Communicatie: sinds 1980 geeft Dorpsanimatie Ramskapelle (DAR)
4x per jaar de dorpskrant „Dorpskrantje Ramskapelle‟ uit.
Openbare voorzieningen: wijkschool Stella Maris Nieuwpoort
(1 kleuterklas, in september 2010 werden 1ste, 2de, 3de lj opgedoekt)
Commerciële voorzieningen: kapster, café-restaurant
Verenigingen: ± 14 verenigingen vb Gezinsbond, KVLV, voetbalclub
FC Ramskapelle, Toneelvereniging ‗Willen is Kunnen‘, Bond der
senioren, Landelijke Gilde, enz….
Typerende eigenschap: winnaar Dorp op Stap 2008. Al 30 jaar een
dorpskrant. Heel actief verenigingsleven. De herinnering aan WO I
wordt levendig gehouden, o.a. op de jaarlijkse herdenking va de slag
bij Ramskapelle.
http://ramskaplleleeft.blogspot.com

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2005-2006
Initiatiefnemer: Dries Claeys (voorzitter DAR)
Projectgroep:
8 leden
6 mannen, 2 vrouwen, allen oudere mensen

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen
per thema)
Openbare voorzieningen (8)
Vrije tijd en verenigingsleven (6)
Woonsituatie (5)
Lokaal bestuur (4)
Transport en mobiliteit (3)
Landschappen, landbouw en milieu (2)
Veiligheid (2)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (2)
Informatievoorzieningen (2)
Onderwijs en werk (1)
Sport (1)
Toerisme (1)
Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Dorpsidentiteit (0)
Onderzoeksresultaten (0)
Burgemeestersvraag (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Dorpsjeugd heeft een (nieuw) lokaal gekregen

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het
dorp
Bestaande samenhorigheid werd ondersteund

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De bestaande dorpsraad is gebleven.

Opvolging projectgroep
Men mist ondersteuning van Samenlevingsopbouw.

Dries Claeys
tel: 058/23 40 43
email: claeys_dries@hotmail.com

Contactpersoon

DORP INZICHT RENINGELST
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Poperinge (Provincie West-Vlaanderen)
± 1.428 inwoners
15,20 km²
5 km naar Poperinge
Openbare voorzieningen: vrije basisschool, ontmoetingscentrum, uitleenpost van de bibliotheek, afdeling stedelijke kunstacademie, naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, plaatselijke brandweerafdeling…
Zorgvoorzieningen: drie huisartsen, twee kinesisten, een apotheek
Commerciële voorzieningen: enkele bakkers, kruidenierszaak, slager, apotheker, enkele horecazaken,…
Verenigingen: ± 40 lokale verenigingen
Typerende eigenschap: Reningelst is alom gekend als wielerdorp
omwille van de grote wielerwedstrijden die er ingericht worden.
www.reningelst.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: april 2008 - mei 2009
Initiatiefnemer: Bewonersplatform Reningelst
Projectgroep:
14 bewoners
De groep heeft een diverse samenstelling: zowel mannen
(10) als vrouwen (4), zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn aangesloten bij vereniging en zowel inwoners ‗geboren en getogen in het dorp‘ als nieuwere inwoners
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (17)

Toerisme (2)

Woonsituatie (7)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (6)

Onderwijs en werk (1)
Burgemeestersvraag (1)

Openbare voorzieningen (4)

Onderzoeksresultaten (0)

Vrije tijd en verenigingsleven (4)

Sport (0)

Landschappen, landbouw en milieu (4)
Lokaal bestuur (3)

Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)

Informatievoorzieningen (3)

Commerciële voorzieningen (0)

Sociaal leefklimaat (2)

Religieuze voorzieningen (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT?
Resultaten en ambities

Op een open bewonersavond op 15 mei 2009 werden de resultaten van de enquête aan een 250 geïnteresseerde dorpelingen voorgesteld. Elke Reningelstenaar kreeg ook een mooie brochure waarin deze
resultaten bondig werden samengevat. (op de website www.reningelst.be te raadplegen)

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving







Het bewonersplatform organiseerde een zwerfvuilactie aangezien heel wat bewoners het
zwerfvuil als probleem signaleerden in de vragenlijst. Een lokale kunstenaar maakte achteraf
een kunstwerk met een deel van het zwerfvuil om bewoners te sensibiliseren.
Wijziging parkeersituatie in straat dorpskern
Nieuwe locatie glascontainer
Inventarisatie van belijning en signalisatie op de landelijke wegen en staat van de voetpaden
…

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp




Tijdens de open bewonersbijeenkomst werd een verenigingenbeurs georganiseerd waarop
elke vereniging de kans kreeg om de werking aan de medebewoners voor te stellen.
Brochure voor onthaal van nieuwe inwoners
…

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
In september en oktober 2009 organiseerde de bewonersgroep vier themavergaderingen
(woonomgeving, verkeer, voorzieningen, vrije tijd) om de resultaten vanuit de vragenlijst scherp te stellen en voorstellen te formuleren voor de verdere aanpak.
Per thema werd er in het voorjaar van 2010 een overlegvergadering georganiseerd met bewoners, schepenen, stadsdiensten en externe partners (o.a. Agentschap Wegen en Verkeer, Politie,…).
Vanuit deze overlegvergaderingen wil het stadsbestuur nu komen tot actievoorstellen op korte, middellange en lange termijn.
Momenteel zit de bewonersgroep in de fase waarbij het stadsbestuur de realisatie van het ‗gefilterde‘
plan in een ‗charter‘ zou moeten gieten waarbij engagement wordt aangegaan voor verwezenlijking van
de voorstellen met het oog op de komende dorpskernhernieuwing.

Opvolging projectgroep
Binnen de kerngroep van het bewonersplatform werden zes themaverantwoordelijken aangesteld rond
de drie thema‘s: mobiliteit, woonomgeving en vrije tijd. Deze themaverantwoordelijken zullen vanuit het
bewonersplatform de evaluatie van de resultaten verder opvolgen.

Contactpersoon

Marc Colpaert
tel: 057/33 94 81
email: bewonersplatformreningelst@live.be

DORP INZICHT SCHELDERODE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Merelbeke (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1500 inwoners
5,78 km²
3,8 km naar Merelbeke
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager)
Commerciële voorzieningen: 1 bakker, 1 slager, 1 café
Verenigingen: weinig of geen lokale verenigingen
Typerende eigenschap: cultureel monument: de Molen
www.schelderode.com

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: december 2008 - september 2010
Initiatiefnemer: gemeentebestuur Merelbeke
Projectgroep:
7 leden
5 mannen en 2 vrouwen, verschillende leeftijden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (15)
Sociaal leefklimaat (12)
Woonsituatie en woonwensen (10)
Lokaal bestuur (3)
Dorpsidentiteit (3)
Informatievoorzieningen (1)
Burgemeestersvraag (1)
Openbare voorzieningen (0)
Sport (0)
Landschappen, landbouw en milieu (0)
Woningmarkt (0)
Veiligheid (0)
Werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Vrije tijd en verenigingsleven (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Toerisme (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Er komt een speelplein aan de molen. Er vond een overleg plaats met de verkeerspolitie.
Zij zijn bereid het bewonersplatform te adviseren bij hun overleg met de gemeente.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Het bewonersplatform werd erkend door de gemeente. Er werd ook een afsprakennota ondertekend door beide partijen.

Opvolging projectgroep
Het bewonersplatform wordt ondersteund door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

Contactpersoon
Dirk Decock
0477/139 987
dirk@decock.com

DORP INZICHT SCHORE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Middelkerke (Provincie West-Vlaanderen)
± 230 inwoners
11 km naar Middelkerke
Openbare voorzieningen: gemeentelijk zaaltje aanwezig
Commerciële voorzieningen: een klein winkeltje met nietvoedingswaren is in het dorp aanwezig
Verenigingen: 8-tal lokale verenigingen

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: vanaf maart 2009
Initiatiefnemer: gemeentebestuur Middelkerke
Projectgroep:
18 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
Ongeveer evenveel mannen als vrouwen, verschillen leeftijden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (16)
Openbare voorzieningen (12)
Woonsituatie en woonwensen (6)
Vrije tijd en verenigingsleven (4)
Lokaal bestuur (3)
Landschappen, landbouw en milieu (2)
Sociaal leefklimaat (2)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (2)
Burgemeestersvraag (1)
Veiligheid (0)
Sport (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Onderwijs en werk (0)
Informatievoorzieningen (0)
Toerisme (0)
Gezondheidszorg (0)
Religieuze voorzieningen (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
In Schore werden de resultaten op 20 november 2009 voorgesteld. Samen met de presentatie van de resultaten werd ook de mening van alle aanwezigen gevraagd over de
verkeerscirculatie in Schore. Ondertussen kregen we de belofte dat de dorpskern van
Schore zal heraangelegd worden. Het plan dat werd opgemaakt door de bewoners
wordt overhandigd aan het ontwerpbureau dat instaat voor het uittekenen van de heraanleg.
Op vraag van de werkgroep DORP inZICHT werden twee vlaggenmasten geplaatst bij
de ingang van het dorp. Een vrijwilliger die vlakbij woont, zorgt ervoor dat de vlaggen op
de juiste momenten opgehangen worden.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Er is een feestcomité actief in het dorp, dat heel wat activiteiten organiseert.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De contacten verlopen via Karen Viaene, opbouwwerkster verbonden aan DORP inZICHT voor Middelkerke. Er wordt gewerkt aan een overlegstructuur.

Opvolging projectgroep
De projectgroep wordt blijvend opgevolgd door Karen Viaene, opbouwwerkster verbonden aan DORP inZICHT voor Middelkerke.

Contactpersoon

Karen Viaene (opbouwwerkster Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen)
email: karen.viaene@samenlevingsopbouw.be

DORP INZICHT SCHUIFERSKAPELLE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Tielt (Provincie West-Vlaanderen)
± 1.000 inwoners
7,93 km²
3 km naar Tielt
Openbare voorzieningen: ontmoetingscentrum, bibliotheek, kinderopvang, jeugdheem, voetbalvelden,…
Commerciële voorzieningen: heel weinig commerciële voorzieningen
Verenigingen: ± 14 verenigingen (dorpsraad, bebloemingscomité,
gezinsbond, OKRA,…°
www.go.to/Schuiferskapelle

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: eind 2005 - september 2007
Initiatiefnemer: Dorpsraad Schuiferskapelle
Projectgroep:
Leden dorpsraad
KSA, KVLV, Okra, Torensjotters, KWK, WTC, Dirty Scums, Gezinsbond, SKAT
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Woonsituatie (12)

Dorpsraad (1)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (5)

Onderwijs en werk (0)

Transport en mobiliteit (5)

Gezondheidszorg (0)

Vrije tijd en verenigingsleven (4)

Commerciële voorzieningen (0)

Sociaal leefklimaat (4)

Openbare voorzieningen (0)

Landschappen, landbouw en milieu (3)

Sport (0)

Lokaal bestuur (2)

Informatievoorzieningen (0)

Veiligheid (2)

Religieuze voorzieningen (0)

Onderzoeksresultaten (1)

Toerisme (0)

Burgemeestersvraag (1)

Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Het plaatsen van het groenonderhoud op de agenda van het lokaal bestuur
Openbaar toilet
Heraanleg dorpsplein

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Opstart van een nieuwe vereniging: SKAT. Dit letterwoord staat enerzijds voor
SchuifersKapelle Allemaal Thoope maar evengoed voor Sport, Kultuur, Amusement en Toneel of Schuiferskapelle, Kanegem, Aarsele en Tielt waarmee men
alle inwoners van groot-Tielt willen verwelkomen. Deze vereniging wil wat nieuw
leven in de Brouwerijstraat en Club 77 brengen. SKAT denkt daarbij aan toneelvoorstellingen, gespreksavonden en sportinitiatieven. Uit de bevraging van DORP
inZICHT bleek onder meer dat er ook vraag is naar een dorpstoneel. Naast
amusement wil de vereniging ook aandacht besteden aan cursussen rond tal van
onderwerpen.
Kerstmarkt en dorpsfeesten worden sowieso georganiseerd in Schuiferskapelle.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De dorpsraad werkt verder rond alle knelpunten die voortvloeien uit DORP
inZICHT en legt deze systematisch voor aan het schepencollege.

Opvolging projectgroep
De dorpsraad was reeds actief voor DORP inZICHT en was eveneens de initiatiefnemer. Deze dorpsraad komt ongeveer tweemaandelijks samen.

Contactpersoon
Klaas Carrette
gsm: 0473/836 226
email: klaas.carrette@belgacom.net

DORP INZICHT SINT-JAN
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Wingene (Provincie West-Vlaanderen)
± 920 inwoners
6,58 km²
3 km naar Wingene
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager
onderwijs), naschoolse kinderopvang, ...
Commerciële voorzieningen: dorpswinkel en twee cafés
Verenigingen: laatste decennia veel verenigingen verdwenen,
enkele zijn nog aanwezig en er zijn enkele nieuwe initiatieven met
wisselend succes
Typerende eigenschap: een landelijk gebied met groeiende bewoning
en veel landbouwactiviteiten inclusief zwaarder transport

DORP inZICHT: toepassing

Looptijd: juli 2008 - juli 2009
Initiatiefnemer: gemeentebestuur Wingene
Projectgroep:
15 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
11 mannen en 4 vrouwen, verschillende leeftijden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per theTransport en mobiliteit (9)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (2)

Openbare voorzieningen(8)
Woonsituatie (5)

Lokaal bestuur (2)
Sociaal leefklimaat (2)

Landschappen, landbouw en milieu
(4)

Burgemeestervraag (1)

Commerciële voorzieningen (3)
Vrije tijd en verenigingsleven (3)

Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)

Informatievoorzieningen (3)

Onderzoekresultaten (0)

Toerisme (3)

Dorpsidentiteit (0)

Onderwijs en werk (0)

Religieuze voorzieiningen (2)
Sport (2)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Het belangrijkste gegeven uit de enquête is dat de bewoners het landelijk karakter
van het dorp als (heel) belangrijk beschouwen.
De rioleringen in Sint-Jan dienen vernieuwd te worden. Deze aanleiding wil het
gemeentebestuur aangrijpen om ook bovengronds de woonomgeving te verfraaien
(dorpskernvernieuwing).
Vanuit de resultaten van DORP inZICHT Sint-Jan klonk de vraag naar een openbaar en centraal speelplein. In het voorjaar van 2010 werd dit speelplein
gerealiseerd. Twee bewoonsters van Sint-Jan, waarvan 1 lid van het bewonersplatform, werden als speelpleinmeters aangesteld. Zij vormen de link tussen de buurtbewoners en het gemeentebestuur en staan in voor de communicatie.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe verkavelingen bijgekomen zodat Sint-Jan
voor nieuwe uitdagingen komt te staan (kinderopvang, schooltje, samenleven,…).
Men wil werk maken van een leefbare en sociale gemeenschap waarbij de
‗nieuwelingen‘ in het dorp ook betrokken worden. Het is de bedoeling dat de
mensen elkaar weer beter leren kennen. Er zal gezocht worden naar nieuwe
projecten om dit te stimuleren. Het is de bedoeling dat DORP inZICHT meer inzicht
geeft over de mogelijke wensen, initiatieven en mensen die bereid zijn hieraan mee
te werken.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met gemeentebestuur
Het gemeentebestuur ondersteunt reeds straatcomités maar deze richten zich niet
op de algemene leefbaarheid van het dorp. Men zoekt een formule om te komen
tot een betere communicatie tussen Sint-Jan en het gemeentebestuur van
Wingene waarbij Sint-Jan als leefbaar dorp centraal staat.

Opvolging projectgroep
Vanuit de projectgroep DORP inZICHT is een
bewonersplatform opgericht.

Contactpersoon
Martin Duyck (bewonersplatform)
st-janplatform@hotmail.com

DORP INZICHT SINT-KRUIS-WINKEL
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Gent (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 1.300 inwoners
16,5 km naar Gent
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager
onderwijs tot 4de leerjaar), polyvalente zaal, seniorenclubhuis
Commerciële voorzieningen: bakkerij, slagerij, twee cafés,...
Verenigingen: levendig verenigingsleven
Typerende eigenschap: ligt gelegen in de Gentse kanaalzone en de
daarbij horende industrie, Sint-Kruis-Winkel/Mendonk werd in 2008
geselecteerd voor ‗Dorp met toekomst‘
www.moervaartvallei.be

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: februari 2007 - begin 2008
Initiatiefnemer: vzw bewonersgroep Sint-Kruis-Winkel/Mendonk (met
ondersteuning van Dienst Gebiedsgerichte werking Stad Gent)
Projectgroep:
13 leden
Leden uit de bewonersvergadering Sint-Kruis-Winkel/Mendonk vzw
10 mannen en 3 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Woonsituatie (11)
Transport en mobiliteit (10)
Openbare voorzieningen (6)
Sport (5)
Landschappen, landbouw en milieu (5)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (3)
Veiligheid (3)
Onderwijs en werk (2)
Burgemeestersvraag (1)
Lokaal bestuur (1)

Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Vrije tijd en verenigingsleven (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Informatievoorzieningen (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Toerisme (0)
Dorpsidentiteit (0)
Onderzoeksresultaten (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

De ondersteuning wordt verder opgenomen door de Dienst Gebiedsgerichte
Werking, Stad Gent

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
In het kader van Dorp met toekomst hebben de bewoners inspanningen
geleverd om hun dorpskern te verfraaien.

Resultaten op vlak van samenleven in het dorp
Onder het motto ‗De Gentse kanaaldorpen op naar 2020‘ heeft Sint-KruisWinkel/Mendonk vzw, een project ingediend bij ‗Dorp met toekomst‘. En met
succes! De selectie was een feit. Via dit project wilde men de dorpskernen
mooier, veiliger en gezelliger maken. De bewonersgroep hoopte zo de kanaaldorpen een beter imago te geven waardoor de bewoners terug meer fierheid
over hun dorpen krijgen. Bovendien hoopte men met dit project het verenigingsleven te stimuleren. In dit kader werd in de zomer van 2008 een grote ‗Actieve
Burgerdag‘ georganiseerd. Er werd en wordt gewerkt aan de leefbaarheid van
het dorp. Alle inwoners en verenigingen werden betrokken om de dorpskern
samen te verfraaien. Door samen alles te bouwen en te installeren leerden de
mensen elkaar beter kennen. Daarnaast was het ook de bedoeling om in de
toekomst meer informatie te verspreiden omtrent de verenigingen en activiteiten in het dorp in de vorm van een evenementenkalender. Ook de website,
www.moervaartvallei.be, zou constant up-to-date gehouden worden om zo de
inwoners van Sint-Kruis-Winkel/Mendonk accuraat op de hoogte te houden van
de gebeurtenissen in hun dorp.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
Stad Gent gebruikt de resultaten van de DORP inZICHT-bevraging om haar
lokal beleid in de Gentse kanaalzone bij te sturen.

Opvolging projectgroep

Contactpersoon

De resultaten van de enquête vormen de basis voor de werking van de
bewonersgroep.

Kevin Reygaert
Bewonersgroep Sint-Kruis-Winkel/Mendonk vzw
info@moervaartvallei.be

DORP INZICHT SINT-PIETERSKAPELLE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Middelkerke (Provincie West-Vlaanderen)
± 202 inwoners
4,84 km²
8,5 km naar Middelkerke
Openbare voorzieningen: enkel een brievenbus van de post
Commerciële voorzieningen: enkel een restaurant
Verenigingen: 1 vereniging ‗De Kapellevrienden‘, die nu samengesmolten is met de werkgroep DORP inZICHT
Typerende eigenschap: de dorpskern wordt in twee gedeeld door
drukke gewestweg.

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: mei - december 2007
Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Middelkerke
Projectgroep:
9 leden
zowel jonge als oudere inwoners
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (18)

Veiligheid (0)

Vrije tijd en verenigingsleven (6)
Sociaal leefklimaat (5)

Gezondheidszorg (0)
Sport (0)

Openbare voorzieningen (4)

Informatievoorzieningen (0)

Lokaal bestuur (4)

Religieuze voorzieningen (0)

Commerciële voorzieningen (3)

Landbouw, landschappen en milieu (0)

Woonsituatie en woonwensen (2)

Toerisme (0)

Burgemeestersvraag (1)

Dorpsidentiteit (0)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (0)

Onderzoeksresultaten (0)

Onderwijs en werk (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
De werkgroep DORP inZICHT ijvert voor een zaaltje en speelruimte voor de
kinderen op de site van het oud schooltje in de Brugsesteenweg. Het
gemeentebestuur heeft nu een beslissing genomen waar we heel tevreden
over zijn: het oud schooltje wordt afgebroken (enkel de mooie poort wordt
behouden) en in de plaats komt een nieuw gebouw waar de plaatselijke
verenigingen terecht kunnen. Er komt ook speelruimte voor de kinderen op
de speelplaats, want uit de bevraging bleek dat de inwoners daar echt op
wachten. Een ruimte waar kinderen kunnen buiten spelen, voetballen,
enzovoort wordt verkozen boven een klassiek speelplein.
De inwoners van Sint-Pieterskapelle zijn begaan met de verkeersveiligheid
in hun dorp, dat bleek duidelijk uit de bevraging. Het schepencollege heeft
de principiële beslissing genomen om flitscamera‘s te plaatsen in SintPieterskapelle, onder andere bij de beruchte dodenweg. Die weg is echter
een gewestweg, en het gewest heeft de aanvraag voor een flitspaal jammer
genoeg afgekeurd.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Rommelmarkt
Uit de bevraging bleek dat er heel wat interesse was voor meer activiteiten
in het dorp. Het organiseren van een rommelmarkt was een suggestie die
door heel wat mensen werd gedaan. Sinds DORP inZICHT wordt ieder jaar
in juli een gezellige rommelmarkt, van en voor de inwoners van SintPieterskapelle, georganiseerd.
Kermis
De werkgroep DORP inZICHT heeft de kermis nieuw leven ingeblazen.
Jaarlijks, in het tweede weekend van oktober, kunnen de kinderen uit het
dorp genieten van een kleine kermis. Ieder kind krijgt van DORP inZICHT –
Kapellevrienden twee bonnetjes waarmee ze gratis van een attractie gebruik kunnen maken.
Markt
Om het gebrek aan winkels in de dorpen in het hinterland op te vangen, deden we het voorstel om een wekelijkse markt te organiseren. Het gemeentebestuur kon zich in dat voorstel vinden, en vanaf 6 januari 2010 gaat er elke
woensdagochtend een markt door op het kerkplein.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De projectgroep wordt blijvend opgevolgd door Karen Viaene, opbouwwerkster verbonden aan DORP inZICHT voor Middelkerke.

Opvolging projectgroep
De projectgroep wordt blijvend opgevolgd door Karen Viaene, buurtwerkster van de gemeente Middelkerke.

Contactpersoon

Jan Vanlandschoot
gsm: 0496/056 210
email: jan.nissan@recon.vtrucks.be

Karen Viaene (opbouwwerkster
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen)

gsm: 0498/905 833
email: karen.viaene@middelkerke.be

DORP INZICHT SLIJPE
Profiel van het dorp

Deelgemeente van Middelkerke (Provincie West-Vlaanderen)
± 1.046 inwoners
17,54 km²
4,5 km naar Middelkerke
Openbare voorzieningen: kleuter- en lager onderwijs, ontmoetingscentrum zaal Ter Zelte, bibliotheek
Commerciële voorzieningen: een bakker, krantenwinkel, en biowinkel zijn nog overgebleven. De buurtwinkel is onlangs gesloten.
Verenigingen: ± 14 lokale verenigingen
Typerende eigenschap: er wordt een nieuwe ringweg rond het dorp
aangelegd. Die weg zal af zijn in de zomer van 2009.

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: vanaf augustus 2008
Initiatiefnemer: gemeentebestuur Middelkerke
Projectgroep:
16 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
Ongeveer evenveel mannen als vrouwen, verschillende
leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (17)
Openbare voorzieningen (7)
Sociaal leefklimaat (7)
Woonsituatie en woonwensen (6)
Landschappen, landbouw en milieu
Vrije tijd en verenigingsleven (4)

Commerciële voorzieningen (4)
Lokaal bestuur (4)
Toerisme (2)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (1)
Sport (1)
Burgemeestersvraag (1)
Onderwijs en werk (0)
Veiligheid (0)
Gezondheidszorg (0)
Informatievoorzieningen (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Dorpsidentiteit (0)
Onderzoeksresultaten (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Het gemeentebestuur realiseerde naar aanleiding van een vraag van de bewoners al extra
fietsenstallingen en een gemachtigd opzichter die de kinderen helpt oversteken. De werkgroep DORP inZICHT bracht alle verenigingen samen om samen te brainstormen over welke
aanpassingen er nodig zijn aan de polyvalente gemeenschapszaal ‗Ter Zelte‘ en de opbouwwerker ging daarover reeds met de gemeentelijke cultuurdienst in gesprek. Ook werden de
pijnpunten i.v.m. het openbaar vervoer in Slijpe doorgegeven aan De Lijn.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Er werd een brochure verdeeld bij alle inwoners van Slijpe, waarin alle verenigingen worden
voorgesteld. Uit de bevraging bleek immers dat heel wat inwoners het aanbod van de verenigingen niet kennen. We zijn ook gestart met een dorpskrant. Van de Koning Boudewijnstichting kregen we hiervoor een subsidie.
Er werden al verschillende initiatieven georganiseerd met de bedoeling om mensen de kans
te geven om elkaar te ontmoeten, want een café is er niet meer in het dorp. Er was onder andere in de zomer een ‗café voor één dag‘ in het leegstaande oud gemeentehuis, en de vertelavond in de winter wordt stilaan een traditie. Met ‗dag van de buren‘ riepen we iedereen op
om samen met de buren de avond door te brengen, en we koppelden daar een fotozoektocht
aan.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
De contacten verlopen via Karen Viaene, opbouwwerkster verbonden aan DORP inZICHT
voor Middelkerke. Er wordt gewerkt aan een overlegstructuur.

Opvolging projectgroep
De projectgroep wordt blijvend opgevolgd door Karen Viaene, opbouwwerkster verbonden aan DORP inZICHT voor Middelkerke

Contactpersoon

Jean-Paul Mares
gsm: 0476/341 148
email: jeanpaul@mares.be

Karen Viaene
Opbouwwerkster
gsm: 0498/905 842
email: karen.viaene@middelkerke.be

DORP INZICHT SMEEREBBE-VLOERZEGEM
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Geraardsbergen (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 789 inwoners
3,66 km²
9 km naar Geraardsbergen
Openbare voorzieningen: kleuterschool
Commerciële voorzieningen: 2 doe-het-zelfzaken, drie cafés, een
bloemen- en plantenzaak, een zaak in auto-onderdelen en een krantenwinkel
Verenigingen: 6-tal verenigingen (o.a. OKRA, KVLV, de kaartersclub,
een voetbalploeg, de gezinsbond en de duivenbond

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: februari 2010 - mei 2010
Initiatiefnemer: Stad Geraardsbergen
Projectgroep:
7 leden
5 mannen en 2 vrouwen

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (22)

Toerisme (0)

Sociaal leefklimaat (10)
Lokaal bestuur (10)

Religieuze voorzieiningen (0)
Sport (0)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (6)

Onderwijs en werk (0)

Landschappen, landbouw en milieu (5)

Veiligheid (0)

Dorpsidentiteit (4)
Onderzoekresultaten (1)

Gezondheidszorg (0)
Openbare voorzieningen (0)

Burgemeestervraag (1)

Woonsituatie (0)

Vrije tijd en verenigingsleven (0)

Commerciële voorzieningen (0)
Informatievoorzieningen (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
De DORP inZICHT-toepassing werd afgerond. Tot vandaag werd er echter
geen bewonersgroep gevonden die aan de slag wil met de resultaten.

Contactpersoon
Jonas Maldrie (contactambtenaar Geraardsbergen)
jonas.maldrie@geraardsbergen.be

DORP INZICHT STEENKERKE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Veurne (Provincie West-Vlaanderen)
± 434 inwoners
11,79 km²
3,5 km naar Veurne
Openbare voorzieningen: kleuter- en lager onderwijs in de dorpsschool. Er is een polyvalente zaal die gebruikt wordt door de verenigingen.
Commerciële voorzieningen: een café en een postbus zijn aanwezig.
Verenigingen: ± 9 verenigingen, KVLV, Gezinsbond, Vriendenkring
School, Feestcommissie, Bewonersplatform, kaartersclub, vinkenvereniging, Landelijke Gilde, Parochieraad
Typerende eigenschap: Er is nog een dorpsschooltje aanwezig, wat
zeer bepalend is voor het ‗dorpsgevoel‘ van de inwoners.

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: 2003—2004
Initiatiefnemer: Bewonersplatform Steenkerke. Het initiatief om DIZ af
te nemen kwam van het bewonersplatform. Men wou vertrekken vanuit de bevolking en niet alleen vanuit de leden van het bewonersplatform. DIZ was een goed middel om het dorp te bevragen en ook voor
de leden om zich te buigen over wat het dorp wil. Het stadsbestuur
zette zich achter dit voorstel en zorgde voor de financiële ondersteuning en de samenwerking met Samenlevingsopbouw WestVlaanderen.
Projectgroep:
15-tal leden
Gemiddeld 40 à 50 jaar, enkelen iets jonger of ouder / 2 vrouwen

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (16)

Commerciële voorzieningen (2)

Lokaal bestuur (8)
Woonsituatie (6)

Veiligheid (2)
Sociaal Leefklimaat (1)

Vrije tijd en verenigingsleven (6)

Burgemeestersvraag (1)

Openbare voorzieningen (4)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (1)

Landschappen, landbouw en milieu (4)
Onderwijs en werk (3)

Gezondheidszorg (0)
Toerisme (0)

Sport (3)

Dorpsidentiteit (0)

Informatievoorzieningen (2)

Onderzoeksresultaten (0)

Religieuze voorzieningen (2)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
In Steenkerke werden vooral problemen gesignaleerd omtrent de mobiliteit van de schoolgaande jeugd. De belbus begon te laat te rijden om de
kinderen op tijd naar school te kunnen brengen. De projectgroep van
Steenkerke stapte samen met een aantal geëngageerde personen naar
De Lijn om dit probleem aan te kaarten. Zij konden daar een aantal goede
argumenten en voorstellen op tafelleggen, zodat De Lijn meestapte in dit
idee. Een pluspunt voor beide partijen. De kinderen kunnen met de bus
naar school en de belbus is in Steenkerke populairder dan ooit.
In Steenkerke heerste ontevredenheid over het speelpleintje. Het bewonersplatform keek uit naar een bijkomende ontspanningsruimte. Een geschikte plaats werd gevonden en er werd een voorstel ingediend om het RUP aan te passen. Er werd reeds een gunstig advies verleend maar verdere stappen zijn hier nog nodig.
In het kader van de rioleringswerken komt een nieuwe wegverharding in Steenkerke om het dorp
aantrekkelijker te maken. Hierbij wordt het bewonersplatform om advies gevraagd. Daarbij kunnen
we rekening houden met de punten die de bewoners belangrijk vinden bij de inrichting van het dorp:
verkeersvertragende maatregelen, bredere voetpaden, meer groen, meer verlichting….

Resultaten en ambities op vlak van overleg met stadsbestuur
In Steenkerke heeft DORP inZICHT ook een betere communicatie en samenspraak tussen de bewonersgroep en het gemeentebestuur teweeg gebracht. De projectgroep van DORP inZICHT is verder
blijven bestaan als aanspreekpunt voor de gemeente, in de vorm van een ‗bewonersplatform‘. Op
die manier krijgen de inwoners van Steenkerke inspraak in het beleid van de gemeente.

Opvolging projectgroep
In Steenkerke was reeds een bewonersplatform opgericht. DIZ gaf ons de kans een zicht te krijgen
op wat de inwoners wensen voor hun dorp. DIZ wordt nog steeds als leidraad gebruikt om voorstellen te doen die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. We zijn dan ook verzekerd van een
draagvlak binnen het dorp.

Contactpersoon

Johanna Thys
tel: 058/31 38 56
email: luc.vdbussche@pandora.be

DORP INZICHT URSEL
Profiel van het dorp

Deelgemeente van Knesselare (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 2800 inwoners
20,60 km²
5,3 km naar Knesselare
Openbare voorzieningen: filiaal bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang,...
Commerciële voorzieningen: bakkerij, slagerij, cafés
Verenigingen: 15-tal verenigingen
Typerende eigenschap: drukke verbindingsweg Eeklo-Aalter door
het dorp, militair domein / groene long Drongengoed

DORP inZICHT: toepassing
Looptijd: zomer 2006 - april 2007
Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Knesselare
Projectgroep:
14 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als die niet zijn aangesloten bij
vereniging
12 mannen en 2 vrouwen, verschillende leeftijden
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Openbare voorzieningen (5)

Woonsituatie en woonwensen(4)

Vrije tijd en verenigingsleven (5)

Woningmarkt en ruimtelijke ordening (2)

Sport (5)

Informatievoorzieningen (2)

Lokaal bestuur (5)

Landschappen, landbouw en milieu (2)

Transport en mobiliteit (4)

Toerisme (2)

Onderwijs en werk (1)
Gezondheidszorg (1)
Commerciële voorzieningen (1)
Religieuze voorzieningen (1)
Onderzoeksresultaten (1)
Veiligheid (0)
Sociaal leefklimaat (0)
Burgemeestersvraag (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
De bewonersgroep werd betrokken bij de bespreking van de herinrichtingsplannen van
de dorpskern en organiseerde een open bewonersvergadering rond deze plannen die in
2009 in uitvoering gingen. De resultaten van DORP inZICHT waren voor het gemeentebestuur ook aanleiding om bij Leader Meetjesland, Leie- en Scheldestreek een subsidiedossier in te dienen voor de opmaak van een dorpsontwikkelingsplan. Dit dossier werd
goedgekeurd en in 2009 maakte een projectmedewerker van de gemeente dit plan op in
samenspraak met het bewonersplatform en de andere (boven)lokale actoren en middels
een ruime bewonersinspraak.

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
De bewonersgroep ging aan het werk rond een in de enquête gevraagde ontmoetingsruimte voor jongeren. De groep ging op zoek naar een geschikte ruimte en diende een
subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting. Het gemeentebestuur stelde een
locatie ter beschikking en het subsidiedossier werd goedgekeurd voor een bedrag van
4.000 euro. In 2009 werd het lokaal ingericht en ter beschikking gesteld (en beheerd
door) de jongeren.
In januari 2009 werd een kerstboomverbranding georganiseerd.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met gemeentebestuur
De bewonersgroep vormde zich om tot een bewonersplatform dat een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het gemeentebestuur van Knesselare om op een
structurele manier samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Ursel.

Opvolging projectgroep
De projectgroep heeft zich omgevormd tot een bewonersplatform.

Contactpersoon
Eric Decooman
email: eric.decooman@axa.be

DORP INZICHT VINDERHOUTE
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Lovendegem (Provincie OostVlaanderen)
± 1300 inwoners
3,66 km²
3,6 km naar Lovendegem
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en
lager onderwijs), speelplein, parochiezaal centrum, ...
Commerciële voorzieningen: bakkerij, slagerij, café,
kruidenierszaak, brasserie, restaurant,...
Verenigingen: Vinderhoute kent een beperkt verenigingsleven
Typerende eigenschap: gelegen aan de rand van de
stad Gent, residentieel dorp, aantrekkelijke dorpskern,
drukke verkeersweg door het dorp

DORP inZICHT: toepassing

Looptijd: 2001 - 2002 (pilootproject)
Initiatiefnemer: Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland / Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Projectgroep:
9 leden
Zowel bewoners uit verenigingen als bewoners die niet zijn
aangesloten bij vereniging
7 mannen en 2 vrouwen, verschillende leeftijden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per
thema)
Transport en mobiliteit (9)
Woonsituatie (8)
Openbare voorzieningen (5)
Vrije tijd en verenigingsleven (5)
Lokaal bestuur (5)
Commerciële voorzieningen (4)
Informatievoorzieningen (3)
Sociaal leefklimaat (3)
Veiligheid (3)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening(2)
Landschappen, landbouw en milieu (2)
Onderzoeksresultaten (2)
Toerisme (1)
Onderwijs en werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Sport (0)
Religieuze voorzieningen (0)
Burgemeestersvraag (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Verkeersveiligheid: invoer van een ‗slim verkeerslicht‘.

Contactpersoon
Gerard Van Vooren
gerard.vanvooren@pandora.be

DORP INZICHT ZARLARDINGE
Profiel van het dorp

Deelgemeente van Geraardsbergern (Provincie Oost-Vlaanderen)
± 973 inwoners
6,53 km²
4,5 km naar Geraardsbergen
Openbare voorzieningen: kleuter- en basisschool
Commerciële voorzieningen: 3 cafés en 1 bakker
Verenigingen: weinig

DORP inZICHT: toepassing

Looptijd: november 2009 - februari 2010 (DORP inZICHT werd in
Zarlardinge toegepast als onderdeel van de ruimere methodiek
‗Dorpsspiegel‘ en werd hierdoor, gezien de beperkte tijdspanne, meer
oppervlakkig gebruikt.
Initiatiefnemer: Gemeentebestuur Geraardsbergen
Projectgroep:
7 leden
7 mannen
Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per thema)
Transport en mobiliteit (10)

Woonsituatie en woonwensen (2)

Lokaal bestuur (5)
Vrije tijd en verenigingsleven (4)

Burgemeestersvraag (1)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (0)

Sociaal leefklimaat (4)

Landschappen, landbouw en milieu (0)

Toerisme (4)

Sport (0)

Dorpsidentiteit (4)

Veiligheid (0)

Openbare voorzieningen (3)

Onderzoeksresultaten (0)

Informatievoorzieningen (2)

Dorpsraad (0)

Onderwijs en werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Commerciële voorzieningen (0)
Religieuze voorzieningen (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities
Resultaten en ambities op vlak van de fysieke leefomgeving
Er werd naar aanleiding van de resultaten van de vragenlijst een werkgroep ‗verkeer‘ gevormd. Een aantal kleine verkeersmaatregelen zijn ondertussen gerealiseerd in samenspraak met de stad, o.a. maatregelen om de snelheid te matigen (extra verkeersborden,
herschilderen wegmarkering), er komt een kiss&ride zone aan de school, er worden extra parkeerplaatsen geschilderd. Maar het grote werkpunt van de werkgroep is de heraanleg van de Watermolenstraat met een verhoogd fiets- en voetpad. Omdat dit een
werk is voor de lange termijn, konden de bewoners – in samenwerking met de stad –
voorlopige maatregelen treffen om de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen (rood fietspad schilderen, afgebakend met betonelementen,…)

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
Er werd ook een werkgroep cultuur opgericht. De werkgroep houdt zich bezig met ‗alles
wat geen verkeer is‘. Intussen werd een paaseierenzoektocht georganiseerd voor de
kinderen in het dorp. Ook op de zomerfeesten die door de stad werden ingericht, maar
plaatsvonden in Zarlardinge kon de werkgroep zijn inbreng doen. Ook de kermis wordt
nieuw leven ingeblazen. Er werden bovendien 2 wandelingen uitgestippeld in en rond het
dorp (het Zarlardingepad). Nu wordt getracht een informatiebord in het dorp te bekomen.

Resultaten en ambities op vlak van overleg met gemeentebestuur
De bewonersgroep vormde zich om tot een bewonersplatform dat een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het gemeentebestuur van Knesselare om op een
structurele manier samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Ursel.

Opvolging projectgroep
De projectgroep is opgesplitst in 2 werkgroepen die aangevuld werden met andere
inwoners. Het is niet gemakkelijk om de overkoepelende kerngroep samen te brengen.

Contactpersoon
Danny Timmermans
0495/848 452
email: danielde.timmermans@mow.vlaanderen.be

DORP INZICHT ZEVENDONK
Profiel van het dorp
Deelgemeente van Stad Turnhout (Provincie Antwerpen)
± 2000 inwoners
3,7km naar Turnhout
Openbare voorzieningen: vrije basisschool (kleuter en lager onderwijs), speel-o-theek (te vergelijken met bibliotheek, je kan er speelgoed, puzzels, actieve en educatieve spellen lenen),...
Commerciële voorzieningen: superette (met brood en banket), feestzaal-taverne-hoeve, bed and breakfast,...
Verenigingen: Zevendonk bruist van initiatieven: verenigingen, werkgroepen, wijkverenigingen,...
www.zevendonk.be

DORP inZICHT: toepassing

Looptijd: april/mei 2006 - september 2007
Initiatiefnemer: Buurtraad Zevendonk
Projectgroep:
6 leden
Leden van de buurtraad Zevendonk
5 mannen en 1 vrouw, verschillende leeftijden

Thema‘s uit de vragenlijst (aantal vragen per
thema)
Commerciële voorzieningen (8)
Openbare voorzieningen (5)
Vrije tijd en verenigingsleven (5)
Transport en mobiliteit (4)
Landschappen, landbouw en milieu (4)
Woonsituatie (3)
Woningmarkt en ruimtelijke ordening (3)
Lokaal bestuur (2)
Religieuze voorzieningen (2)
Sociaal leefklimaat (2)
Veiligheid (1)
Burgemeestersvraag (1)
Informatievoorzieningen (1)
Onderzoeksresultaten (1)
Sociaal leefklimaat (0)
Onderwijs en werk (0)
Gezondheidszorg (0)
Sport (0)
Dorpsidentiteit (0)

Wat na DORP inZICHT? Resultaten en ambities

Resultaten en ambities op vlak van samenleven in het dorp
De bewoners van Zevendonk brachten in de enquête heel wat creatieve ideeën aan voor
het organiseren van allerhande activiteiten (sociaal, cultureel, sport,…). De Buurtraad
(initiatiefnemer DORP inZICHT) organiseerde tot 2009 op geregelde tijdstippen, in samenwerking met andere lokale verenigingen, allerlei activiteiten.
Er werd 2-maandelijks een buurtkrant uitgegeven (‗De 7sprong‘) waarin het reilen en zielen van Zevendonk uitgebreid uiteengezet werd. Zo bleven de inwoners van Zevendonk
op de hoogte van de gebeurtenissen in hun buurt.

Opvolging projectgroep
Door een gebrek aan nieuwe vrijwilligers is de buurtwerking eind 2009 stopgezet

Contactpersoon
Dirk Raeymaekers
email: dirk.raeymaekers@gmail.com

Deze brochure werd gerealiseerd door de DORP inZICHT-bewonersgroepen
en de huidige medewerkers van het DORP inZICHT-team:
Joke Dekoninck
Luc Joos
Karen Viaene
Katrien Laga
Sofie Van Moortel
Maja Van der Bracht
We danken ook de vroegere medewerkers van DORP inZICHT:
Anneleen Muylaert
Tineke Vandewalle
Helga Berghman
Line Windey
Lore Jonckheere
Tineke Rollier
Sven Meirezonne
Onze dank ook aan Kenneth Himschoot, die de internettoepassing
DORP inZICHT ontwikkelde.
Deze brochure wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële
ondersteuning van de Vlaamse minister voor plattelandsbeleid en de
Vlaamse Landmaatschappij en door de personele inzet van
Samenlevingsopbouw Oost- en West-Vlaanderen.
Tweede druk, oktober 2010

