


Veerkrachtige dorpen
De dorpen van de toekomst?



Zegt u eens… 











Een verhaal uit een dorp anno 2019… 



Meer volk in ‘t dorp…



… dat ouder wordt… 

Grijze druk in Antwerpen, 2015



… op zichzelf… 



… zonder winkels … 



... Met drukke wegen, en ontoereikend OV  

2013 2019



Is dit het dan voor onze dorpen?  



NEEN!



Voor veel mensen geldt: 



Veel hangt af van de lokale veerkracht… 



… waarin lokale bewoners een centrale rol hebben.





Voorbeeld: Groot-Vorst (Laakdal)



Groot-Vorst, deelgemeente Laakdal: 
vraag gemeentebestuur



Uit de analyse…

ZIT GOED UITDAGINGEN
Energie: gemeente doet veel om inwoners 
aan te zetten tot actie

Aanbod basisvoorzieningen: geen 
voedingswinkel

Woningaanbod: divers en betaalbaar Sociale samenhang: 
- sterk verenigingsleven, maar moeilijk 

om nieuwe trekkers te vinden. 
- Weinig verbondenheid tussen “oude” 

en “nieuwe” bewoners
Bestuurskracht: inwoners zijn tevreden 
over dienstverlening van de 
gemeente

Bereikbaarheid: slechte verbinding met 
openbaar vervoer





Aan de slag met de burgers

noden van Groot-Vorst: 
- Een “depannagewinkel”
- Een dorpscomité
- Bereikbaarheid:

- gebrekkig openbaar 
vervoer, 

- veiligheid zwakke 
weggebruikers





Aan de slag! 





VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN? 



Hoe kan je als gemeente 
deelnemen?



VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN? 

dorpen@provincieantwerpen.be

www.veerkrachtigedorpen.be

mailto:dorpen@provincieantwerpen.be
http://www.veerkrachtigedorpen.be/


Met welke vragen gaan we aan de slag?

• Focus = een dorp
• Gelinkt aan één van volgende thema’s: 

• Samenleven
• Mobiliteit
• Klimaat en energie
• Basisvoorzieningen: onderwijs, openbare 

diensten, eerstelijnsvoorzieningen
• Handel en bedrijvigheid
• Wonen
• Open ruimte



Wat kan je verwachten?



Dit komen we doen… 

analyse
van 
dorp

samen 
nadenken 

over 
oplossingen

Actie-
plan

Uitvoeren en 
coördineren 

acties/ 
projecten

vraag 
gemeente of 
organisaties

Aanleiding 
tot 

deelname 
project

Inzicht in 
dorp / op 

basis 
daarvan 
vervolg 
bepalen

Kiezen van 
concrete 

vraagstukken  
voor 

participatietraject

Concrete 
voorstellen 

voor 
aanpak 

knelpunten

Uitvoering acties door gemeente / 
burgers / verenigingen / provincie 
/ andere overheden over partners

Algemene opvolging door 
provincie

focus 
vervolg 
bepalen

participatie met 
lokaal bestuur, 
burgers, andere 

stakeholders

In samenwerking met externe 
procesbegeleider



… resultaat : ervaring met participatieprocessen

https://veerkrachtigedorpen.be/enquete/?dorp=groot-vorst-laakdal


… resultaat op korte termijn: realisatie quickwin;
- Een “onmiddellijke” actie/maatregel/evenement 
- Die een relatief kleine inspanning vraagt om toch een groot effect 

te ressorteren
- In afwachting van een duidelijke strategie die een grondige 

aanpak mogelijk maakt. 
- Per gemeente: +/- 10.000 €



… resultaat op langere termijn: actieplan

• Een visie op de ontwikkeling van het dorp.
• Een afgetoetste lijst voorstellen waaraan het gemeentebestuur en de dorpsbewoners 

mee aan de slag kunnen. 

• Deze lijst acties houden we tegen het licht van onze provinciale instrumentenlijst:
• Detailhandelcoach
• Onderwijs
• Toerisme
• Mobiliteit
• Gewoontebreker
• Milieu
• … 



Kostprijs voor de gemeente

• Vooraf duidelijk te bepalen 
afhankelijk van de 
gevraagde 
ondersteuningspakketten:

• Analyse, participatie, 
actieplan, uitvoering acties, 
coördinatie



Hoe verloopt een traject?



Meer info?

Veerkrachtigedorpen.be  
Dietmar Bosmans, adviseur dorpen

dorpen@provincieantwerpen.be
0470 20 58 73 

mailto:dorpen@provincieantwerpen.be


Turbochats
DeRonde

van de

provincie  
Antwerpen

Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4 Tafel 5 Tafel 6 Tafel 7 Tafel 8

12.40 uur Omgevingsvergunning Milieuwetgeving Provinciaal  
SDG-aanbod

Flankerend  
Onderwijsbeleid Fietspunten Verduurzaming  

van wijken
Jouw gemeente  

in cijfers Europa dichtbij

13.00 uur Omgevingsvergunning Milieuwetgeving Provinciaal  
SDG-aanbod

Flankerend  
Onderwijsbeleid Fietspunten Verduurzaming  

van wijken
Jouw gemeente  

in cijfers Europa dichtbij

13.20 uur Laagfrequent geluid
Wateroverlast en

droogte
Leren en  

ontwikkeling
Verkeersveilige  

gemeente
Stadslandbouw

Duur
zaam  
bouw
loket

Monument- en  
landschapszorg

(De Merode)

13.40 uur Laagfrequent geluid
Wateroverlast en

droogte
Leren en  

ontwikkeling
Verkeersveilige  

gemeente
Stadslandbouw

Duur
zaam  
bouw
loket

Monument- en  
landschapszorg

(De Merode)
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