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Inspiratiesessie plattelandssubsidies 2

Dorpen
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Praktische afspraken

• Zet je camera uit
• Zet je microfoon uit
• Als je een vraag wil stellen:

• Steek dan je handje op

• Zet je micro aan als je het woord krijgt
• Is het een kleine vraag, stel ze dan via de chat

• NB! Deze sessie wordt opgenomen!
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Welkom door gedeputeerde 
voor plattelandsbeleid 
Kathleen Helsen
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De dorpen in onze provincie
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Bron: Dienst Ruimtelijke Planning / verwerking Data & Analyse

Buitengebied (groen) en dorpen (rood) versus groot/klein/regionaal stedelijk gebied (wit)
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Een veerkrachtig dorp is …

… een dorp waarin het lokaal bestuur en zijn inwoners het vermogen 
hebben om samen de toekomstige uitdagingen van het dorp aan te 
pakken.

Elk dorp is anders
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De uitdagingen voor onze dorpen
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Provinciaal beleid: veerkracht 
verhogen



9 - 2/26/2021

Veerkrachtige dorpen: uitdagingen
• Demografische analyse

> bevolkingscijfers, vergroening, vergrijzing, vereenzaming

• Socio-economische analyse
> voorzieningen, handel en bedrijvigheid, tewerkstelling, mobiliteit, 
sociale cohesie, vrije tijdsaanbod, armoede, ontmoetingskansen, 
wonen

• Ruimtelijke en ecologische analyse
> open ruimte, kansen tot ontharding, duurzaam bouwen, circulair 
bouwen, gezonde woonomgeving, divers woonaanbod, 
energieverbruik, biodiversiteit, luchtkwaliteit, leegstand

• Bestuurskracht gemeente en veerkracht inwoners
> participatie en cocreatie, overlegstructuren, maatschappelijke 
betrokkenheid organisaties
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Ook de veerkracht van je dorp 
verhogen?

• Informeren bij dorpen@provincieantwerpen.be

• www.provincieantwerpen.be/platteland
• www.veerkrachtigedorpen.be
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Plattelandssubsidies voor concrete 
acties (voor alle dorpen!)
• Dorpskernvernieuwingen na participatietraject en visienota

• Herbestemmingen van gebouwen met erfgoedwaarde

• Brede basisvoorzieningen

• Zorgen voor elkaar: armoede
• Zorgnoden, vereenzaming

• Dorpen en open ruimte met 
• elkaar verbinden

• Anders wonen in het dorp
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Aandachtspunten voor een goed 
dossier

Goede onderbouwing van het project
• vertrekken van een grondige analyse van het dorp
• grote betrokkenheid van de inwoners van het dorp
• gebaseerd op een visie die aansluit bij beleidsnota
• planmatige en geïntegreerde aanpak
• wetenschappelijke onderbouwing

Duurzaam project
Na afloop van de subsidies realiseert het project een bijdrage aan de 
dorpsontwikkeling
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Elkaar wat leren kennen
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Met welk idee zitten jullie hier?
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Wat er aan bod komt

• Algemeen kader

• Introductie op het thema door Dietmar Bosmans

• Promotor aan het woord: Marie Kerkhofs

• Vragen?
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Algemeen kader
Mogelijkheden voor dorpen binnen plattelandssubsidies
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Uitgangspunten subsidiabele ideeën

In volgorde van belangrijkheid:

• Projecten gebaseerd op een grondige analyse
• Tegemoetkoming aan noden en uitdagingen
• Geen negatieve impact op landbouw
• Veerkracht verhogend
• People – Planet – Profit
• Zuinig en duurzaam ruimtegebruik / functieverweving
• Gebiedsgericht werken
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Subsidiemogelijkheden algemeen

• OKW investeringen
• Dorpskernvernieuwingen
• Investeringen in dorpen
• Enkel in echte plattelandsgemeenten

• OKW samenwerking
• Samenwerkingsprojecten rond armoede en erfgoed in dorpen

• P+
• Investeringsprojecten in niet echte plattelandsgemeenten
• Dienstverleningsprojecten rond dorpen in niet-LEADER

• LEADER
• Dienstverleningsprojecten rond dorpen in LEADER-gemeenten
• !geen beperking in VTE!
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Mogelijke projecten als antwoord op 
uitdagingen in een dorp | I

Participatietrajecten voor dorpskernvernieuwing
of dorpsontwikkelingsstrategie

• Realisatie acties afkomstig uit veerkrachtige dorpentrajecten 
of andere dorpse participatietrajecten

• Innovatieve dorpskernvernieuwingen die ruimte creëren 
voor ontmoeting binnen en buiten 
> toename sociale cohesie

• Projecten die de zorgzaamheid voor mensen in het dorp 
verhogen
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Mogelijke projecten als antwoord op 
uitdagingen in een dorp | II
Herbestemmen infrastructuur/erfgoed (1)

• Herbestemmen infrastructuur met erfgoed- of 
beeldkwalitatieve meerwaarde naar multifunctionele ruimtes 
waar inwoners van een dorp nood aan hebben (na participatietraject)

• Multifunctionele invulling van leegstaande gebouwen en hun 
omgeving als antwoord op noden in een dorp 
> nieuwe invulling vergroot veerkracht van het dorp omdat ze een antwoord biedt op ontbrekende 
basisvoorzieningen, woonnoden, etc
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Mogelijke projecten als antwoord op 
uitdagingen in een dorp | II
Herbestemmen infrastructuur/erfgoed (2)

• Herbestemmen semi-publiek dorpspatrimonium naar nieuwe 
gebruiksfuncties > bv. herbestemming kerken

• Projecten ter versterking dorpsidentiteit 
> beeldkwaliteitsplannen, streekeigen aanplantingen, 

verbindende ruimte om dorpskern en landschap met elkaar te verbinden
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Mogelijke projecten als antwoord op 
uitdagingen in een dorp | III
Nieuwe basisvoorzieningen

• Innovatieve basisvoorzieningen
in dorpen als antwoord op huidige noden

> bv. dorpshubs, speelontmoetingsplekken, 
digitalisering…

• Kindvriendelijk dorp door voorzieningen voor 
kinderen en jongeren
> in het bijzonder de meest kwetsbaren (inclusie)

• Stimuleren van betaalbare en toegankelijke basisvoorzieningen

• Werken aan goed ondernemersklimaat
voor lokale rurale ondernemers

• Projecten rond leefbare mobiliteit en vervoersarmoede
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Mogelijke projecten als antwoord op 
uitdagingen in een dorp | IV
Plattelandsarmoede

• Projecten die inzetten op 
armoede in dorpen (na 
participatietraject)
> bv. vervoersarmoede, 
woonkwaliteit en betaalbaar 
woonaanbod, basis 
dienstverlening
> specifieke aandacht voor 
eenzamen

• Gezond voedsel aan 
democratische prijzen voor 
kansengroepen

• Toegankelijke 
en bereikbare 
dienstverlening op het 
platteland 
voor kansengroepen.

• Sociale economie en 
groene zorg als 
werkgelegenheid voor 
kwetsbaren
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Mogelijke projecten als antwoord op 
uitdagingen in een dorp | V
Dorpen en open ruimte

• Projecten die inzetten op groene ruimte in dorpen en relatie leggen 
vanuit dorp met omliggende open ruimte 
> landschap en open ruimte tot in de kern van dorp
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Vragen?
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Dietmar Bosmans

Introductie op het thema
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Aanleiding dorpenbeleid: het 
leven in dorpen verandert…

• … o.i.v. de “verstedelijking” van dorpen: 
• demografische en maatschappelijke ontwikkelingen uit de steden 

platteland

• … o.i.v. Mobiliteitsproblemen (bereikbaarheid, veiligheid)
• … o.i.v. de oprukkende klimaatverandering
• … o.i.v. wegtrekkende voorzieningen (“food deserts”)
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Het leven in dorpen verandert…

… door meer inwoners…

Demografische ontwikkelingen (1)
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Impact?
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Impact?
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Impact?
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Impact?
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… die alsmaar ouder worden…

Demografische 
ontwikkelingen (2) 

Het leven in dorpen verandert door meer inwoners…
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Impact vergrijzing is groot!

-Onaangepaste woningen;
-Afnemende mobiliteit;
-Toenemende zorgnoden;
- …
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…Het leven in dorpen verandert door …

…meer jongeren die ook in dorpen 
willen (blijven) wonen…

- WANT: 
ruimte en de privacy, de rust en 
de natuur 

- DUS: 
Specifieke noden: 
kinderopvang, school, veilige 
straten, spel- en sportplekken, 
…

Demografische ontwikkelingen (3)
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… bredere maatschappelijke 
tendenzen … 

Evolutie alleenstaanden                evolutie alleenstaande
ouders 

Zoals een stijgend aantal alleenstaanden

Het leven in dorpen verandert onder invloed van …
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meer alleenstaanden 
van alle leeftijden!

Evolutie alleenstaanden

25-49 jaar: 33% 

50-64 jaar: 25%. 

75-plussers: 23%
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En ook meer 
alleenstaande ouders

evolutie alleenstaande
ouders 

- Bijkomende nood aan 
aangepaste voorzieningen: 
grotere betaalbare 
woningen 

- gevolgen voor 
plattelandsarmoede… 
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Plattelandsarmoede, helaas ook in de 
lift
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Nochtans zo onzichtbaar op het 
platteland

Lege brooddozen!

Geen geld voor een Chiro-
uniform

Gebrek aan sociale woningen

Schaamte…

Slecht geïsoleerde 
boerderijen
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Het leven in dorpen verandert door …

… een andere sociale samenhang … 
• Sterk verenigingsleven op het platteland : 

• 55% is lid van een vereniging (vooral sport, of straatverenigingen >< 
minder dorpsbrede verenigingen)

• 70% ervan zijn hoger opgeleid >< 42% lager opgeleiden

• Nieuwe inwoners vinden het vaak niet makkelijk om te 
integreren in dorpen

• “als dieje hier komt wonen, is ‘t teken dat hem op een ander 
moest gaan lopen”

• Vertrouwen in anderen is lager op het platteland dan in de stad
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Het leven in dorpen verandert door …

… het wegtrekken van voorzieningen
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Het leven in dorpen verandert door …

... dichtslibbende wegen, ontoereikend 
OV, en meer verkeersonveiligheid  

2013 2019
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Onze dorpen staan voor uitdagingen…
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… En dat pakken we aan…
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… op maat van het dorp… 

- Heist-op-den-Berg: opmaak beeldkwaliteitsplannen voor 3 
dorpen

- Hulshout, Ranst, Mol, Koningshooikt, Ravels: open vraag –
bevraging naar noden in de dorpen

- Essen: versterken van de centrumfunctie van gemeenteplein
- Groot-Vorst, Schoonbroek: verdwijnen van middenstand + 

sociale cohesie onder druk
- Poederlee, Braken, Rijkevorsel: op zoek naar een nieuwe 

invulling voor de kerk
- Wechelderzande: vervolg op Wensbeeld + invulling oude pasterij 

en Hod d'Intere.
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… op basis van 
een analyse…



… Samen met de inwoners van het dorp…



Voorbeeld Schoonbroek
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… die een visie maken…
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… met doelen en acties…
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… die we in 3 stappen gaan uitvoeren

1. Omzetten van inwonersvisie naar een actieplan

2. Valideren van het actieplan door 
gemeentebestuur en dorpsbewoners

3.  Uitvoering
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Voorbeeld project: 1) Schoonbroek

Uit visie Schoonbroek: 
"sensibilisering van 
landbouwens en weggebruikers 
van landelijke wegen ifv 
wederzijds respect"

HN, 12/12/2020



56 - 2/26/2021

Voorbeeld project: 2) Bruisend 
Booischot
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Voorbeeld project: 3) Dorpswinkel 
Groot-Vorst
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Feedback deelnemende gemeente
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Feedback inwoners

“Dit is een zéér 
waarheidsgetrouw 
en inspirerend 
document. Jullie 
kunnen ervan op 
aan dat dit rapport 
geen stille dood 
zal sterven in één 
of andere lade.

Voor mijn part is 
het een belangrijk 
toekomstig 
werkdocument in 
de relaties met 
bestuur en 
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Het moment van indienen is vrij, maar tweemaal 
per jaar wordt planning opgemaakt:
 
•15 mei – in functie van opstart 1 juli van nieuwe 
trajecten.  
•1 november - in functie van opstart nieuwe 
trajecten vanaf januari. 

Indienen via website provincie 
(https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/platt
elandsbeleid/dorpenbeleid.html )

Hoe kan je als gemeente of 
organisatie instappen?



61 - 2/26/2021



62 - 2/26/2021

Voorwaarde tot deelname

Duidelijk engagement :
• Vrijmaken financiële middelen;
• Vrijmaken mensmiddelen: een ambtenaar die het traject 

intensief mee opvolgt. 
• openstaan voor de opmaak van een visiedocument voor het 

dorp. 
• Verder kan er – optioneel – toegewerkt worden naar een 

quickwin
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Meer info?

Veerkrachtigedorpen.be  

Dietmar Bosmans, adviseur dorpen

dorpen@provincieantwerpen.be
0470 20 58 73 
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Marie Kerkhofs

Promotor aan het woord
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Vragen?
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Pitchsessies volzet!
Maak een individuele afspraak
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Deadline indienen projectidee: 26/4




