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INLEIDING 
 
 
Op zaterdag 23 oktober 2010 kwamen verschillende DORP inZICHT groepen uit Oost- en West-Vlaanderen voor de vierde maal samen om 
ideeën en ervaringen uit te wisselen rond een aantal gemeenschappelijke problematieken/vraagstukken. Na een onthaal met koffie en koeken 
konden de deelnemers aan de slag gaan in drie verschillende workshops: 
 

1. Workshop ‘Open bewonersbijeenkomst’ : hoe organiseer je een open bewonersbijeenkomst? Wat moet er aan bod komen? Hoe krijg je 
veel volk? Wat is de meerwaarde van dergelijke bijeenkomsten? 

 
 
2. Workshop ‘We laten van ons horen. Communicatie in h et dorp.’ : hoe belangrijk is een dorpskrant of een dorpswebsite om bewoners 

blijvend te betrekken bij de projectgroep? Hoe wordt de opmaak van een krant of een website aangepakt? Wat zijn do’s en don’ts?  
 

 
3. Workshop ‘Vriend of vijand’ : loopt de samenwerking met een lokaal bestuur niet altijd zoals verwacht? Word je als projectgroep soms 

wandelen gestuurd? 
 
In elk van die drie workshops werden een aantal concrete voorbeelden naar voren gebracht. Op basis van die voorbeelden werden vervolgens 
nuttige tips en ervaringen uitgewisseld. 
 
Hieronder vind je het verslag van de verschillende workshops. 
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VERSLAG WORKSHOP ‘OPEN BEWONERSBIJEENKOMST’ 
 
Inleiding  
 
Twee bewonersplatforms, Oosteeklo (deelgemeente van Assenede, Oost-Vlaanderen) en Ursel (deelgemeente van Knesselare, Oost-
Vlaanderen), vertellen over hun ervaringen met open bewonersbijeenkomsten.  
 
Overzicht open bewonersbijeenkomsten 
 
OOSTEEKLO 

� 2007: n.a.v. DORP inZICHT bevraging 
� 2008: opstart van het bewonersplatform (ondertekening van de  samenwerkingsovereenkomst tussen bewoners en gemeentebestuur)  
� 2009: inwoners in dialoog met het gemeentebestuur (inwoners konden vragen en suggesties op post-its schrijven. Tijdens de 

bijeenkomst werden deze gebundeld en tijdens een gesprek voorgelegd aan het gemeentebestuur) 
� 2010: n.a.v. de opening van één van de vernieuwde trage wegen (in samenwerking met het gemeentebestuur) 

URSEL 
� 2008: n.a.v. dorpskernvernieuwing (het gemeentebestuur lichtte de plannen toe, het bewonersplatform stelde haar werking voor) 
� 2009: n.a.v. de verkiezingen (via bewegwijzering werden de inwoners vanuit de stemlokalen geleid naar de ‘stemlokalen’ van het 

bewonersplatform. Het project van dorpsontwikkelaar Wim Pira werd voorgesteld en inwoners konden hun stem uitbrengen over de 
toekomst van hun dorp. Van de 450 bezoekers brachten er maar liefst 200 een stem uit!). 

� 2010: organisatie eerste Pastorijfeesten (in de dorpskern van Ursel bevindt zich een leegstaande pastorij die voor de inwoners heel 
veel betekent, men wil dit gebouw absoluut in ere houden. Om nog eens extra de aandacht op het gebouw te vestigen organiseerde 
het bewonersplatform een feest in de pastorijtuin. Dit lokte heel wat inwoners én het voltallige schepencollege.). 

 
Meerwaarde van een open bewonersbijeenkomst 
 

� Voor het bewonersplatform zelf kan zo’n bijeenkomst heel veel betekenen: voldoening, teambuilding,… 
� Het bewonersplatform krijgt meer naambekendheid in het dorp 
� Vaak zie je nieuwe gezichten tijdens de bijeenkomst 
� Het is een ideaal moment om nieuwe leden te werven. Nieuwe leden zorgen voor een nieuwe dynamiek in de groep 
� Het biedt de mogelijkheid om een goed contact met de inwoners te onderhouden en blijvend te ondervinden wat hen bezighoudt 
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Tips vanuit de bewonersplatforms 
 
Inhoudelijk 

 
� Zorg voor een aantrekkelijk, duidelijk en actueel thema 
� Zorg voor een kapstok om je open bewonersbijeenkomst aan op te hangen (vb. een geplande dorpskernvernieuwing, verkiezingen,...) 
� Verzamel zelf voldoende informatie over de thema’s die je behandelt (je kan heel wat info verkrijgen bij de gemeente!) 
� Laat die persoon die binnen het bewonersplatform het meest vertrouwd is met een bepaald thema aan het woord  
� Breng een goede, positieve boodschap 
 
 

Praktisch 
 
� Bereid het contact met de inwoners heel goed voor 
� Bied inwoners een gratis drankje aan en maak tijd voor een informele babbel 
� Zorg voor een aangename, open sfeer door de zaal op een leuke manier in te richten  
� Let op met sponsoring e.d. Zorg ervoor dat de onafhankelijkheid van het bewonersplatform niet in gevaar komt 
� Zorg voor een geschikte locatie 
 

Communicatie 
 

� Kondig de open bewonersbijeenkomst aan via verschillende kanalen (website, dorpskrant, lokale kranten en nieuwsbrieven, 
parochieblad, streekkrant,…) 

� Goede publiciteit gaat boven alles 
� Voorzie naambordjes voor de leden van het bewonersplatform, inwoners vinden het leuk te weten wie ze voor zich hebben 
� Maak van de open bewonersbijeenkomst gebruik om contacten te leggen met nieuwe inwoners en nieuwe leden te werven 
� Zorg steeds voor een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur 

 
En nog…  
 

� Wees creatief, maar blijf realistisch 
� Geef niet op! 

 
“Contact met inwoners is nuttig, maar helemaal niet  evident!” 
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Nabespreking  
 
Werking van het bewonersplatform 
De organisatie van een open bewonersbijeenkomst start uiteraard vanuit het bewonersplatform zelf, vandaar dat er heel wat ervaringen en tips 
werden uitgewisseld over de werking van de verschillende platforms… 

 
Naam van de groep 

� Dorpsraad is als benaming misschien iets minder positief/constructief, men denkt daarbij vaak aan de in het verleden eerder 
actiegerichte en politiek geladen groepen. 
Een aantal inspirerende voorbeelden: Bewonersplatform Oost-Eeklo; Ursel inZICHT;  Emelgem, een dorp met pit; Lembeke, 
lekker, leuk en leefbaar;… 

Taakverdeling 
� Een goede taakverdeling binnen de groep is essentieel. Meestal wordt gewerkt met een voorzitter en secretaris.  

Tip: coördinator is misschien een betere naam voor de voorzitter. Het legt meer de nadruk op de coördinerende, alles in 
goede banen leidende functie, dan op het eerder strikt leiden en voorzitten van de vergaderingen. 

� In verschillende bewonersplatforms wordt gewerkt met werkgroepen. Op die manier wordt het werk beter verdeeld en kan er 
ook gemakkelijker beroep gedaan worden op inwoners die in één bepaald thema specifieke geïnteresseerd zijn. 

� Tip : zoek steeds naar de talenten binnen je bewonersplatform. De ene is goed in computerwerk, de andere is heel mondig,… 

 Ondersteuning door lokaal bestuur 
� De verschillende bewonersplatforms worden op diverse wijzen ondersteund door de gemeentebesturen:  

� Financiële ondersteuning: van geen subsidie tot € 1.400 per jaar 

� Materiële ondersteuning: van niets tot heel vlot 

� Samenwerkingsakkoord: van geen tot één op jaarbasis of onbeperkt in tijd 

� Tip : vraag eens na bij je gemeentebestuur of je de bewonersgroep kan laten erkennen onder één of andere raad, vb. 
cultuurraad. Maak hier wel een goede afweging van voor- en nadelen. Zorg ervoor dat je werking niet beknot wordt door 
bepaalde regelgeving. 
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Open bewonersbijeenkomst 
 
Samenwerking met lokaal bestuur 

� We stellen vast dat politici vaak niet ingaan op vragen vanuit een bepaald dorp. Enkele mogelijke oorzaken: 

� Ze vrezen dat de andere dorpen/deelgemeenten wakker zullen worden en hun eisen beginnen stellen. Deze vorm 
van gelijkvormigheid zorgt er echter voor dat nieuwe initiatieven en dynamieken in de kiem gesmoord worden. 
“Als bestuur moet je ervoor zorgen dat iedereen een hapje krijgt” 

� Ze houden graag de eer aan zichzelf: zij bouwen een sporthal, zij zullen de dorpskern vernieuwen,... 

� Ze zijn vaak ook bang voor kritiek. 

� In sommige dorpen is het moeilijk om een afvaardiging van het gemeentebestuur naar de open bewonersbijeenkomsten te 
lokken 

� Sommige bewonersplatforms die formeel erkend werden als gesprekspartner van het bestuur, hebben soms het gevoel dat ze 
teveel door dat bestuur gestuurd worden. In sommige West-Vlaamse bewonersplatforms spreekt men van een ‘gecontroleerd 
bestaan’, terwijl de indruk zo is dat het in Oost-Vlaanderen eerder over een ‘geparticipeerd bestaan’ gaat. 

� Samenwerking met een lokaal bestuur blijkt extra moeilijk te zijn wanneer het dorp op het grondgebied van twee gemeenten 
ligt 

� Dialoog tussen inwoners en gemeenten tijdens een open bewonersbijeenkomst is niet evident. Vaak wordt dit door een 
gemeentebestuur als een te directe vorm ervaren. Anderzijds blijkt deze werkvorm een extra stimulans te zijn om verder na te 
denken over voorstellen van burgers. 

� Enkele tips :  

� Probeer te weten te komen welk beeld het lokaal bestuur van het bewonersplatform heeft. 

� Wacht niet af, maar profileer jezelf als bewonersplatform, laat zien aan het lokaal bestuur wat je doet. 

� Let op dat je geen aanvallende houding aanneemt. Blijf beleefd, maar durf wel kritische vragen te stellen. Eerst 
goed zalven, dan is er ook ruimte voor kritische vragen. 
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� Probeer direct en persoonlijk contact met politici op te bouwen, omwegen via verslagen zijn niet altijd efficiënt. 

� Vergeet niet om ook kleine zaken - die meestal op korte termijn te realiseren zijn - aan te pakken. 

� Zorg ook voor een goed contact met ambtenaren. Bepaalde vragen stel je beter aan ambtenaren dan aan politici! 

� Ga na of een samenwerkingsovereekomst/contract met de gemeente belangrijk is voor het bewonersplatform 

� Vergeet niet om ook de link tussen bewonersplatform en adviesraden te bekijken 

Relatie met inwoners, verenigingen en middenstander s 
 

� Enkele bewonersgroepen kiezen er enerzijds uitdrukkelijk voor om zich niet als feestcomité te profileren. Anderzijds hebben 
sommige bewonersgroepen de inkomsten van dergelijke activiteiten nodig om de kas te spijzen. 

� Veel bewonersgroepen zitten met vragen over de link met het lokale verenigingsleven, het feestcomité,… 

� Wanneer is het zinvol om als bewonersplatform ook sociale initiatieven te organiseren? 

� In de relatie met inwoners e.d. is het belangrijk om politiek neutraal te blijven. Uiteindelijk doe je als bewonersplatform wel aan 
politiek, maar zeker niet aan partijpolitiek! 

� Enkele tips :  

� Feesten organiseren vraagt veel tijd en houdt risico’s in: weeg goed af waarom je dit zou doen! Ga na of er 
andere verenigingen zijn die dit doen, kijk of er een samenwerking kan opgestart worden. 

� Neem als bewonersplatform een coördinerende, geen organiserende functie op! 
“Wij organiseren niet, wij faciliteren en leggen linken met verenigingen.” 

� Let erop dat de nadruk blijft liggen op de link tussen bevolking en beleid 

� Het is interessant om binnen een dorpsgemeenschap alle verenigingen samen te brengen (vb. verenigingenmarkt 
Reningelst) 

� Keer bij alles wat je doet steeds terug naar de resultaten van DORP inZICHT  

� Zorg ervoor dat je als bewonersplatform geen concurrentie vormt voor het lokale verenigingsleven. Maak 
eventueel moeilijkheden steeds bespreekbaar! 
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VERSLAG WORKSHOP ‘WE LATEN VAN ONS HOREN. COMMUNICA TIE IN HET DORP.’ 
 
Inleiding  
 
Twee bewonersplatforms, Ettelgem (deelgemeente van Oudenburg, West-Vlaanderen) en Heldergem (deelgemeente van Haaltert, Oost-
Vlaanderen), stellen hun dorpskrant voor.  
 
 ETTELGEM HELDERGEM 

Algemeen - Verschijnt driemaandelijks 
- Oplage ca. 700 exemplaren 
- Gestart ca. 1981 

- Verschijnt halfjaarlijks 
- Oplage ca. 800 exemplaren 
- Gestart ca. 2000 

Werkgroep - De kerngroep bestaat uit 2 à 3 inwoners. 
- Taakverdeling: één van de medewerkers is coördinator 
- Verenigingen, school,… worden nauw betrokken 
 

- De kerngroep bestaat uit 2 à 3 inwoners. 
- Taakverdeling: hoofdredacteur, eindredacteur, lay-outer 
- Verenigingen, inwoners,… worden nauw betrokken 
 

Inhoud - thema’s die leven bij de dorpsbewoners 
- vaste rubrieken, vb. programma van verenigingen 
- vaak informatiever/diepgaander dan informatie in het stedelijk 

infoblad 
- iedereen kan artikels inleveren, maar ze worden door de 

werkgroep gecontroleerd op fouten en conflictueuze inhoud 

- thema’s die leven bij de dorpsbewoners 
- vaste rubrieken, vb. editoriaal, nieuws over verkeer/milieu, ten huize 

van…, nieuws uit de parochie, faits divers,… 
- evenwicht tussen eerder literaire schrijfsels en luchtiger artikels die 

een breed publiek aanspreken 
- af en toe worden controversiële onderwerpen behandeld 

Verspreiding - Vrijwilligers voorzien elk gezin van een exemplaar 
- Een aantal exemplaren bij handelaars, in de wachtzaal van de 

dokter,… 

- door vrijwilligers 

Financiën - De dorpskrant wordt niet gesubsidieerd, vandaar dat er 
inkomsten gehaald worden uit advertenties van lokale 
middenstanders. 

- Vrijwilligers die de kranten bedelen krijgen een kleine 
vergoeding. 

 

- De dorpskrant wordt gekopieerd door het gemeentebestuur, enkel 
het papier moet door de werkgroep aangeleverd worden 

- Sponsoring/advertenties mogen niet (en zijn ook niet nodig)  
- Vrijwilligers die de kranten bedelen doen dit gratis. 

=> de uitgaven van de krant kost niets 

Tijdsinvestering - Een dorpskrant maken kost heel veel tijd en energie. De 
gemiddelde voorbereidingstijd per editie bedraagt één maand. 

- Taken: advertenties verzamelen, informatie opvragen, 
interviews afnemen, artikels schrijven, lay-out, verdeling,… 

- Een dorpskrant maken kost heel veel tijd en energie. Enkel het lay-
outen van de krant bv. kost 8 à 10 uren werk. 

Ervaringen - De dorpskrant is vaak een springplank naar de grotere pers 
- Het uitgeven van een dorpskrant is niet altijd even gemakkelijk, 

vaak vallen er in de loop van de tijd vrijwilligers af 

- De dorpskrant heeft er mee voor gezorgd dat de dorpsraad door het 
gemeentebestuur als gesprekspartner erkend werd 

- Ondanks het feit dat de werkgroep klein is, zorgt de jarenlange 
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 ervaring voor een vlottere werking (vb. vertrouwdheid met 
computerprogramma’s) 

Tips - overleg goed binnen de werkgroep 
- als je werkt met advertenties: houd het betaalbaar, let op voor 

concurrentie  
- wees voorzichtig met wat je schrijft in de dorpskrant, veroorzaak 

geen conflicten 
- verzamel zoveel mogelijk informatie bij het gemeentebestuur 
- je mag kritisch zijn, maar je moet wel eerlijk en correct zijn 
- zorg ervoor dat hetgeen je in de dorpskrant opneemt ook klopt 

- maak inwoners die graag een tekst willen schrijven duidelijk dat hun 
artikel niet ‘drukklaar’ moet zijn, dan hoeven ze zich geen zorgen te 
maken over hun eigen schrijfkwaliteiten e.d.  

 
Nabespreking  
 

� Inhoud, vormgeving,… van de dorpskrant 
  Enkele tips: 
 

• Verzorg je dorpskrant op gebied van inhoud én vorm. De dag van vandaag zijn mensen niet tevreden met de 
vroegere stencildruk, ze eisen een minimale kwaliteit.  

• Zorg voor een goed evenwicht tussen hoeveelheid tekst en foto’s (foto’s met hoge resolutie) 
• Zorg voor een voldoende groot lettertype (vooral voor de oudere lezers is dit belangrijk) 
• Vraag regelmatig na bij bewoners wat zij willen lezen in de dorpskrant 
• Schrijf niet enkel zwaarwichtige artikels, breng af en toe ook iets ludieks, luchtigs,… Voorbeeld: reeks over de 

landbouw in het dorp (elke maand wordt een andere landbouwer geïnterviewd), verkiezing van de ‘meest 
verdienstelijke dorpsbewoners/vereniging van het jaar’, stickeractie (stickers van het bewonersplatform moeten 
door inwoners op een zichtbare plaats gekleefd worden, foto van de winnende sticker wordt in de dorpskrant 
gepubliceerd, de betrokken inwoner krijgt een prijs(je)), ‘ten huize van…’, … 

• Door over een bepaald onderwerp een sterk overdreven, ludiek artikel te schrijven kan je soms een hele 
dynamiek in het dorp op gang brengen. Let wel op dat je geen verkeerde verwachtingen creëert! 

 
� Relatie met het lokaal bestuur 

Enkele tips: 
 

• Wees kritisch, maar zorg ervoor dat je altijd eerlijk en correct bent 
• Schrijf niet over personen, maar over situaties, toestanden, beslissingen,… 
• Geef politici de kans om een wederwoord te schrijven. Als je scherp uit de hoek bent gekomen, maar je beschikt 

over de juiste argumenten, dan kan niemand je iets verwijten 
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� Financieel  
   Ervaringen: 
 

• Sommige bewonersplatforms krijgen subsidies voor het uitgeven van een dorpskrant, andere niet. In het ene dorp 
wordt dan ook gewerkt met abonnementsgeld, in het andere is de dorpskrant gratis. 

• In sommige dorpen wordt de dorpskrant gefinancierd via advertenties van lokale middenstanders. In kleine 
dorpen waar het aantal middenstanders sterk daalt is dit onmogelijk vol te houden. 

 
� Website 

Enkele tips: 
 

• Kies je voor een website, zorg er dan voor dat hij gebruiksvriendelijk is: leden van de werkgroep moeten er bij 
voorkeur zelf informatie op kunnen plaatsen 

• Laat je domeinnaam registeren op naam van het bewonersplatform, niet op naam van een individu 
• Houd de website actueel 
• Via een website kan je archief opbouwen dat gemakkelijk geraadpleegd wordt door journalisten. Hoe meer 

journalisten van het bewonersplatform horen/lezen, hoe beter ze het leren kennen en hoe groter de kans dat ze 
zelf contact opnemen. 

• Gebruik van sociale netwerksites zoals Facebook zijn interessant om bv. ex-inwoners van het dorp te bereiken 
 

� En nog …  
• Het uitgeven van een dorpskrant is en blijft vrijwilligerswerk, houd daar altijd rekening mee! Beter één of twee 

krantjes per jaar die goed in elkaar zitten en door een tevreden werkgroep samengesteld zijn, dan een pakweg 
driemaandelijks krantje met minder goede artikels en een gefrustreerde werkgroep. 

• Zorg ervoor dat de uitgave van een dorpskrant niet op de schouders van één persoon komt te rusten 
• Toon altijd respect voor de vrijwilligers, maar wijs en anderzijds wel tijdig op deadlines 

 
 

“Een dorpskrant maken is tamelijk eenvoudig, maar het volhouden en interessant houden is niet evident!” 
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VERSLAG WORKSHOP ‘VRIEND OF VIJAND’ 
 
 
Inleiding  
 
Olivier doet het verhaal van Pervijze. Daar was al meer dan 30 jaar een dorpsraad actief die ook een dorpskrantje uitgaf en die twee 
deelwerkingen had: feestcomité en beleid. Het grootste aandachtspunt van de deelwerking beleid was verkeer en dat gaf behoorlijk wat conflicten 
met het stadsbestuur dat weinig of niets kon ondernemen omdat de meeste verkeersproblemen zich voordeden op wegen die geen 
gemeentewegen zijn. Die dorpsraad is doodgebloed omdat er alleen nog over verkeer werd gepraat, ook als men het over iets anders wou 
hebben; het onderwerp kwam steeds terug. Dan is DORP inZICHT gekomen en heel wat mensen dachten dan ook verkeer daar een zwaar 
aandeel in te geven. Toch is dat uiteindelijk redelijk beperkt gebleven. Op 17 november 2010 is er een startvergadering van het bewonersplatform; 
ook de mensen van de vroegere dorpsraad willen er deel van uit maken (vooral voor de verkeersproblematiek). Het ziet er naar uit dat het 
stadsbestuur nu wel wil meewerken met de DORP inZICHT groep maar de groep vreest voor een nieuwe confrontatie met de groep verkeer. 
Heeft de vergadering tips voor een verdere aanpak? 

 
 

Nabespreking  
 
Ervaringen uit andere groepen 

 
� Emelgem werkt met werkgroepen (transport en mobiliteit, voorzieningen en huisvesting, ruimtelijke ordening, sociaal leven) 

die dan op een algemene vergadering hun bevindingen samen leggen. Die groepen gaan ifv de opmaak van een 
dorpsontwikkelingsplan wel apart in overleg met het stadsbestuur 

� Ursel werkt op een wat gelijkaardige manier; ook hier worden beslissingen genomen in de grote groep, waar men niet via 
stemming maar via overleg tot een beslissing probeert te komen De communicatie met de gemeente blijft moeilijk, al is er met 
de jaren duidelijk verbetering merkbaar. Zo is er 4 keer per jaar een overleg met het stadsbestuur maar de 
informatiedoorstroming vanuit de gemeente blijft een teer punt. Niettemin is zoiets zeer belangrijk zoals onlangs bleek op een 
vergadering over het mobiliteitsplan. Daar bleek dat de gemeente maar beperkte invloed heeft op de meeste kwesties en nu 
heeft de groep daar een beter zicht op, waardoor hij het gesprek met de gemeente nu op een andere manier aangaat. De 
groep mag in het actieplan van het mobiliteitsplan (60 punten) ook aangeven wat ze willen op korte termijn.  

� Tip voor Pervijze: steek het probleem ‘verkeer’ in een werkgroep (naast andere werkgroepen); zo kan je het probleem 
afzonderen en vermijden dat dit de besprekingen in het bewonersplatform overheerst en eventueel hypothekeert. Laat de 
beslissingen en de communicatie erover met gemeentebestuur en bevolking wel bij het bewonersplatform zitten. 
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� Munte: Je moet de relatie met het bestuur constructief aanpakken. Wij hebben de burgemeester en de schepen die zich met 
DiZ bezighoudt uitgenodigd voor een bespreking van de belangrijkste punten uit de bevraging. Daaruit is de afspraak 
gekomen dat ambtenaren konden worden gecontacteerd én de vraag om bewoners te betrekken bij de aanleg van een 
fietspad aan de Hundelgemsesteenweg (en dat lag moeilijk). 

 
Enkele tips 

 
• Bij de opstartvergadering van het bewonersplatform kan je met de leden afspreken hoe kan/zal gewerkt worden, 

met data en agenda. 
• Maak van de vergaderingen een verslag en stuur dit door naar de gemeente met de vraag om daarop te 

reageren. 
• Je kan ook vragen stellen aan het gemeentebestuur met het verzoek om dit op het College te bespreken. 
• Laat het gemeentebestuur bij tijd en wijle maar scoren. 
• Focus als groep ook op kleine ingrepen die gezien worden door bevolking en beleid. 

 

Samenwerking met de gemeente 
 

� Desselgem: je wordt dikwijls veel te laat betrokken in het proces/dossier, terwijl je eigenlijk zo vlug als mogelijk zou moeten 
betrokken worden als bewoner. Ursel repliceert daarop dat zij van bij het begin betrokken zijn bij de dorpskernherinrichting en 
dat er ook nu bij de eigenlijke aanleg nog wijzigingen zijn aangebracht op hun aangeven. 

� Oosteeklo heeft een geregeld overleg met burgemeester en schepenen en ook rechtstreeks contacten met ambtenaren, wat 
niet altijd even gelukkig is (soms ontstaan er misverstanden in die communicatie en dan moet dit weer worden rechtgezet, 
dikwijls in een rechtstreeks contact met de burgemeester). 

� Munte heeft een vaste contactambtenaar; die is ook altijd op de vergaderingen aanwezig en zorgt voor opvolging van de 
besproken punten. Dat blijkt echter niet in elke gemeente een even succesvol verhaal te zijn. 

� In Veurne is de werking met bewonersplatforms gestart vanuit de gemeente en die heeft alles in een overeenkomst 
vastgelegd; dat is echter niet altijd wat bewoners willen.  

� In Geraardsbergen is het principe van een bewonersplatform in de gemeenteraad goedgekeurd. Als er dan in een dorp een 
bewonersplatform wordt opgericht kan dit erkend worden door de Stad. Binnenkort gaan stadbestuur en bestaande groepen 
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samen zitten om samen vorm te geven aan een overeenkomst tussen stadsbestuur en bewonersplatforms waarin de 
modaliteiten voor hun samenwerking wordt vastgelegd; dat is meer bottom up. 

� Een bewonersplatform kan niet verwachten dat alles wat het voorstel ook door het gemeentebestuur gerealiseerd of gevolgd 
wordt, maar een ‘neen’ kan je makkelijkers aanvaarden als je een redelijke uitleg krijgt. Volgens sommigen schuilt hierin 
echter het gevaar dat je dan door een deel van de groep of bevolking meteen als een verlengstuk van het gemeentebestuur 
gezien wordt. 

� In Emelgem zal het gemeentebestuur aan de bewoners rapporteren wat er van de DiZ-voorstellen gerealiseerd kan worden. 

Interne organisatie van bewonersplatforms i.f.v. sa menwerking met de gemeente 
 

� In het intern reglement van Munte staat dat ze als college beslissen en dat die mening dan tgo.het gemeentebestuur wordt 
vertolkt, wie ook de vertolker is 

� Het is belangrijk is om als DiZ-groep/bewonersplatform over de kwesties in het dorp een (met cijfers, feiten en meningen 
onderbouwde) visie te ontwikkelen en daarover met het gemeentebestuur in overleg te gaan. Het is altijd een betrachting om 
daarover overeenstemming te vinden, maar over sommige zaken zullen de meningen blijven uiteen liggen. Het is dan 
belangrijk om ‘on speaking terms’ te blijven met het gemeentebestuur.  

� Wij moeten advies geven, maar het gemeentebestuur moet beslissen; dat is ook hun taak. 

 
Enkele tips 

 
• Als er meerdere bewonersplatforms zijn in één gemeente is het een goed idee om regelmatig samen rond de tafel 

te gaan zitten om ervaringen te delen en de violen te stemmen in functie van overleg met het gemeentebestuur. 
 
Organisatie van het gemeentebestuur i.f.v. bewoners betrokkenheid 
 

� In Poperinge is er een schepen van inspraak. Dat blijkt lang niet overal het geval te zijn, maar misschien zit dat wel bij iemand 
in portefeuille. Daarom is het goed om een zicht te hebben op de bevoegdheden en de sterkte van de diverse schepenen. 

� In Knesselare is er een halfuurtje voor de gemeenteraad een spreek uurtje (‘spreekrecht), waar vooraf aangemelde kwesties 
kunnen voorgelegd worden en waar de burgemeester dan op repliceert. 
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Slotbemerkingen en vragen 
 

� Wat als mensen uit de DiZ-groep/bewonersplatform beginnen af te haken? Dat is niet abnormaal, zo wordt gerepliceerd. 
Mensen engageren zich niet altijd meer voor een zeer lange tijd, zoals vroeger. Belangrijk is dat je ervoor zorgt dat er op tijd 
nieuw bloed in de groep komt, bvb. via een open bewonersvergadering, via werkgroepen of door nieuwe bewoners te 
bezoeken. 

� Een gemeentebestuur zwaait nogal gemakkelijk met ‘experts’ terwijl die experts ook in het dorp zitten! 

� We zijn nu in een periode verzeild waarin de sociale samenhang minder groot is; mensen zijn meer individualistisch. Besturen 
worden nu dikwijls bestookt met individuele mails en telefoons in plaats van met vragen vanuit groepen of verenigingen. Wij 
als bewonersplatform moeten daarvoor een tegengewicht vormen.  

� Een vergadering met de gemeentebesturen, zoals dat hier gebeurt met DiZ-groepen, is dat al gebeurd? Neen, maar In West-
Vlaanderen houdt Samenlevingsopbouw nu – in functie van een brochure – bevragingen bij politici en ambtenaren. Daaruit 
blijkt dat sommige schepenen de inspraakgedachte ondersteunen en andere niet, wat de raag oproept hoe daarmee kan 
worden omgegaan worden. Er wordt gesuggereerd dat de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) 
gemeentebesturen misschien zou kunnen beïnvloeden/vormen. 

 
Wat heeft de groep uit deze bijeenkomst onthouden?  

 
� Steenkerke (Veurne) heeft geleerd dat de werking met bewonersplatforms overal een proces is van vallen en opstaan, maar 

ze willen nu toch van het gemeentebestuur ontlokken of ze het wel menen met hun  bewonersplatforms. Om een reactie te 
ontlokken aan de gemeente is het bewonersplatform nu al enkele maanden slapende; ze vergaderen niet meer tot ze van de 
gemeente een reactie krijgen (een eerder ‘vijandelijke’ relatie dus) 

� Ursel beseft dat wat ze doen is een werk van lange adem. Ze hebben geleerd dat het belangrijk is om eens na te gaan hoe 
het gemeentebestuur over hen denkt: “hoe worden wij daar gepercipieerd?” 

� Pervijze neemt ook die vraag op: “hoe ziet het gemeentebestuur ons?”. Pervijze heeft ook onthouden dat het belangrijk is om 
kleine dingen aan te pakken en misschien uit het slop te komen door met werkgroepen te werken (en zo ‘verkeer’ daar wat te 
parkeren) 

� Kruiskerke heeft geleerd dat ze hun groep best wat uitbreiden. En ze zullen zeker blijven inzetten op het verkeersprobleem 
(met een ludieke actie, wellicht). Ze nemen ook mee dat ze best ook eens wat meer luisterbereidheid kunnen tonen naar het 
gemeentebestuur (om hun kant te leren kennen) 
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� Reningelst heeft het gevoel goed bezig te zijn 

� Beke weet dat hun relatie met het gemeentebestuur goed is, maar te veel beperkt tot de dorpskernvernieuwing. Ze beseffen 
nu dat ze ook rond andere zaken (bvb. sociaal leven) moeten gaan werken en hun groep daarop moeten organiseren. Ze 
weten nu dat ze de leefbaarheid van het dorp niet zullen oplossen met de dorpskernvernieuwing alleen, ook het samen leven 
is belangrijk 

� Desselgem weet nu dat ze het gesprek met de Stad opnieuw moeten opnemen 

� Munte heeft geleerd dat ze zich als één groep moeten profileren en de einzelgängers dus moeten terugfluiten want ze doen 
geen goed aan hun imago 

� Oosteeklo zal de vraag “hoe ziet het gemeentebestuur ons?” ook eens op tafel gooien. En belangrijk is ook om regelmatig 
terug te kijken naar de DiZ-bevraging. 
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Met dank aan de inwoners van Beke (Zomergem/Waarschoot), Desselgem (Waregem), Emelgem (Izegem), 

Ettelgem (Oudenburg), Heldergem (Haaltert), Kruiskerke (Ruiselede), Munte (Merelbeke), Oosteeklo 

(Assenede), Pervijze (Diksmuide), Reningelst (Poperinge), Schuiferskapelle (Tielt), Steenkerke (Veurne) en 

Ursel (Knesselare) voor hun bijdrage aan deze leerrijke dag! 

  


