


9u30 op ontdekking,  geWOONtebreker
Mariska Vonck

10u10 aan het woord
Peter Bellens, gedeputeerde, en de pilootgemeenten 

10u45 innoveren is als een marathon lopen
Sara Pieters

11u15 workshop

12u workshop

12u40 luister, kijk, lach en wees verwonderd
Dries Desmet

13u netwerken, markt & broodjes 



op ontdekking
Mariska Vonck





































aan het woord
Peter Bellens, gedeputeerde 
en 
pilootgemeenten 





geWOONtebreker café Velodroom

veerkrachtige dorpen zaal 4

zorg in het dorp zaal 5

duurzaam bouwloket cursus lokaal 

workshops



veranderen is als fietsen :
Focus op je doel, 

Niet op de paaltjes.



Op de autovrije dag hebben wij een 
denktank uitgestuurd.



’we hebben het toch goed genoeg…’



Als wij opnieuw zouden beginnen…  
- persoonlijker : ‘Inwoner, hoe zou jij…’

- Testen ! Richt eenexpermimentele leefstraat in, kijk, 
praat,..

- Leefbaarheid, publieke ruimte als verlengstuk 
- Waar een wil is, is een weg weg. 



Oren en ogen voor woon-, zorg en welzsijnscentra : wat heb je, wat verwacht je ?



(Sint Amands) Cijfers en statistieken  : 
geboortecijfers, bouwgrondplannen, 

woonkernen volgens leeftijd, 
gezinssamenstelling, financiële 

kwetsbaarheid, fysieke beperking, 
migratie achtergrond



Conclusies en uitdagingen : in Sint Amands is alles  ok, maar… 



Om gehoord te worden, moet er iemand luisteren ! Mobiel 
dienstencentrum, antennepunten, overleg 

bewoner/professional…



Er zijn ook kritische vragen : 
• Wat zijn de middelen ? (financieel, 

ruimtelijk)
• Quick winst of ver kijken ?
• Hoe kunnen we project 

ontwikkelaars  beleid gericht laten 
denken  ?



Gewoontebreker : over het muurtje kijken !



Hoogstraten : project  : wat we al weten uit ‘t werk van anderen, gieten we in een 
moduleerbaar actieplan.

De lessen van de anderen zijn onze middelen. 
Wat mag  in dit ondersteuningspakket zitten ?



Een greep :

Hoe kunnen we een lokaal ontmoetingscentrum uitrollen ?
Hoe kunnen we lokale verenigingen bereiken ?

Hoe spreek ik Nederlands-onkundige bewoners aan en geef hen een 
welkom gevoel

Hoe betrek ik de prive sector ?



Veerkrachtige 
dorpen



Het dorp waar ik geboren ben, is niet meer het dorp waar ik opgegroeid ben…
Contra: verkeer, uitdovend verenigingsleven, …

Pro : meer groen, meer zorg voor publike plaatsen, meer dialoog



We hebben voldoende voorzieningen : Ja maar nee want  omdat …
Sport, bib ,bakker,   : ja dat willen we !! Maar we gaan wel naar de supermarkt..

Afgesloten dorpen  … hoe kunnen we ze bereikbaar/levend houden ?



Zijn we veerkrachtig ? 
Niet zomaar positief : de centrale gemeente : ja ! De omliggende gehuchten missen vaak 

openbaar vervoer,  lokale handelaars,…
Scholen kunnen het verschil maken : polyvalente ruimtes, ontmoetingsplek

Mobiliteit (elektrische fiets) is sterk veranderd ; moeten we focussen op de lokale handelaar of 
op de lokale be-leef-ing ?



Waarom een dorpenbeleid ? Hoe ziet een veerkrachtig dorp eruit ?



We lijsten de middelen op 
We lijsten de vragen van de gemeente op

We zoeken de ‘lichtschakelaar’ en de leeslamp op de focus.

Bvb : Essen : Centrumfunctie gemeenteplein herstellen
Rijkevorsel : nieuwe invulling voor het kerkgebouw



We kijken even bij denollander : de woningvoorraad



Website Duurzaam bouwloket : alles rond woning 
Online communiceren :

Groepsaankopen voor de bewoners (Vlaams Brabant)
Communiceren met aannemers

Groepsaankopen, intercommunalen 
Data delen, beleid mee inspireren 

Word geen concurrent van lokale ondernemer : enkele advies
Monitoring op woning  niveau (zonnepanelen, subsidie) : historiek van contacten



Veel verschillende 
lagen bovenlokaal mentaliteitsveran

dering

Toekomstbestendig

Betrek de 
burger delen

leerproces
Tijd, 

vertrouwenDeskundige 
burgers

Altijd 
maatwerk



Innovatie is als  een muggenbeet :
Hoe meer je krabt 

Hoe harder het jeukt.


