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Zegt u eens…
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Inzetten op veerkracht
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Voor veel mensen geldt: 
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Maar! Onze dorpen staan voor 
uitdagingen
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Theoretisch kader
DOEL: Het vergroten van de veerkracht van dorpen

DOOR: gemeenten te ondersteunen via het doorlopen van een methodiek. 
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Methodiek



15

- Heist-op-den-Berg: opmaak 
beeldkwaliteitsplannen voor 3 dorpen
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- Hulshout: Open vraag: bevraging naar 
noden van het dorp + onderlinge 
samenhang tussen de dorpen 
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- Essen: Centrumfunctie gemeenteplein 
herstellen

“Wat is voor u het centrum van de gemeente?”
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- Groot-Vorst (Laakdal), Schoonbroek (Retie): 
Verdwijnen middenstand, sociale cohesie van 
het dorp
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Bronnen van de analyse
• Provincie in cijfers - geeft aan lokale 

bestuur en burgers inzicht over de huidige 
toestand van het dorp voor verschillende 
thema’s.

• Beleidsdocumenten van provincie en 
gemeente: wat is er gebeurd of wat staat op 
de planning in dit dorp m.b.t. de verschillende 
sociaal-economische uitdagingen?

• Gesprekken met een aantal 
“sleutelfiguren”: mensen met een breder 
zicht op het dorp (voorzitter van een 
vereniging, een handelaar, de schooldirecteur, 
enzovoort). 
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Toewerken naar een dorpsvisie
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1) Breed bevragen inwoners tijdens een startmoment

• Aftoetsen bevindingen analyse;

• Op zoek naar inspiratie voor oplossingen;
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2) 4 werksessies om projectideeën uit te werken

• Met zoveel mogelijk geïnteresseerden

• Van breed naar focus

• Uitwerken actielijst op LT en realisatie quickwin
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Feedback deelnemende gemeente
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Voorproefje!



Wat kunnen gemeentebesturen 
verwachten?
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Resultaat 1: ervaring met 
participatieprocessen
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Resultaat 2: Ambassadeurs voor je 
dorp(en)
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Resultaat 3: op korte termijn: realisatie 
quickwin (facultatief)

- 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 €
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Resultaat 4: Visie 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
• Trage Wegen
• Mobiliteit
• Gewoontebreker
• Milieu
• … 
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Resultaat 5 = begeleiding bij de 
uitvoering

1. Opmaken actieplan
Selectie en scherpstellen van acties
Concretiseren van de acties: indicatief budget, onder 
welke budgetlijn kan dat passen (of moet er geld bij 
gezocht worden), timing, verantwoordelijke, waar is er 
ruimte voor participatie, 
Actieplan finaliseren, bespreken met diensten
Bespreking op het college

2. Uitvoering
Regelmatig overleg voor opvolging strategisch plan en 
uitvoering acties

Opstart uitvoering quickwin: participatieve 
procesbegeleiding

Ondersteuning bij schrijven van subsidiedossier leader 
of P+ (begeleiden naar de juiste subsidiekanalen)

Communicatieacties: nieuwsbrief, module op website, 
…



Wat kost dit traject aan de 
gemeente? 
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Kostprijs per fase

Van analyse naar 
dorpsvisie 
5800 euro

Van dorpsvisie 
naar actieplan
1250 euro

Van actieplan 
naar uitvoering
5000 euro/jaar
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Totale Kostprijs: Fase 1 +  Fase 2 (2 jaar)

TOTAAL 1 traject € 17 050,00

TOTAAL 2 trajecten € 30 500,00

TOTAAL 3 trajecten € 45 750,00

TOTAAL 4 trajecten € 52 000,00
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Meer info?

Veerkrachtigedorpen.be  

Dietmar Bosmans, adviseur 
dorpen

dorpen@provincieantwerpen.be
0470 20 58 73 



Panelgesprek
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•panelgesprek met 
• schepen Dirk Konings 
(Essen), 

• deskundige planning en ontwikkeling -
Tessy Gorris (Heist-op-den-Berg),

• inwoner Booischot (Heist-op-den-Berg) -
Truus Van Bosstraeten,

• inwoner Schoonbroek (Retie) - Gert Wens

Ervaringen uit dorpen


