
1 - 4/07/2018

Gewoontebreker (28/5/2018)

Veerkrachtige dorpen
De dorpen van de toekomst?



2 - 10/03/2014

Stellingen spel



3 - 4/07/2018

Stelling

Ik ben geboren in het dorp waar ik woon.



4 - 4/07/2018

Stelling

Via adviesraden informeren we onze burgers 

voldoende.



5 - 4/07/2018

Stelling

Onze dorpen hebben voldoende voorzieningen.



6 - 4/07/2018

Stelling

Onze dorpen zijn veerkrachtig.



7 - 10/03/2014

Wat zijn dat: veerkrachtige dorpen?



8 - 4/07/2018

Waarom een dorpenbeleid? 

Dorpen krijgen te maken met allerlei veranderingen.

Een veerkrachtig dorp kan goed omgaan met die veranderingen.

Vergrijzing

Verdwijnen detailhandel

Minder werkgelegenheid

Leegstand

Verkeersdrukte

Bereikbaarheid

Klimaatsverandering

Energietransitie

Sociale cohesie

…

…

…1 – veerkrachtige dorpen – 25 mei 2018 



9 - 4/07/2018

Veerkrachtige dorpen?

• Pudae rectis consequae

• Cuptate expero elit pe

• Rehenet es cus

• Latecea quiat



10 - 4/07/2018

Aanpak



11 - 4/07/2018

Vragen van de gemeenten: divers

- Heist-op-den-Berg: opmaak 

beeldkwaliteitsplannen voor 3 dorpen

- Hulshout: Open vraag: zoek uit wat 

mensen vragen

- Essen: Centrumfunctie gemeenteplein 

herstellen

- Groot-Vorst (Laakdal): Verdwijnen 

middenstand, sociale cohesie van het 

dorp

- Rijkevorsel: Nieuwe invulling voor de kerk 



12 - 4/07/2018

Analyse van 
het dorp



13 - 4/07/2018

Participatie: samen op zoek 
naar oplossingen

uitvoeren 
acties/ 

projecten

- Breed startmoment:

• Breed bevragen inwoners

• 4 werksessies om projectideeën uit te werken



14 - 4/07/2018

Voorbeelden acties uit participatie

• Hulshout: opstart Dorpsraad & oproep “quickwins” 
ifv verbetering uitzicht van het dorp

• Essen: Tijdelijke invulling van centraal plein in mei 
2019: op zoek naar alternatieve mogelijkheden 
via experiment



15 - 4/07/2018

Voorbeeld actieplan: Booischot

•Waaraan werken ze? 

• Sociale cohesie

• Opwaarderen van visuele beleving van het 
centrum & stationsomgeving

• Uitbouw Hof Ter Laken & Netevallei

• Bereikbaarheid (parkeerproblemen, gebrekkig 
busvervoer, weinig alternatieven voor de auto, 
…)

• Verkeersveiligheid



16 - 10/03/2014

Case Heist-op-den-Berg (Booischot)


