Welkomstwoord Kathleen Helsen, gedeputeerde Plattelandsbeleid

Enkele vaststellingen:
 De context van dorpen is erg veranderd de laatste decennia. Vlaams, Europees en
internationaal spelen zich heel wat tendensen af die een impact hebben op onze dorpen:
klimaat, individualisering, toenemende mobiliteit, vergrijzing, … Dorpen wordt gekenmerkt
door verstedelijking, verdwijnen van de boerencultuur. Voornamelijk de woonfunctie
primeert. Heel wat andere functies verdwijnen. Dat heeft ons als provinciebestuur tot
nadenken gezet: Hoe moeten we daar mee omgaan, een aanpak is nodig.
 Zo gaan we ons moeten organiseren als provincie op de vergrijzing. Nu al is in
Turnhout is 1/5 inwoners ouder dan 65. In 2025 is dat 1/4. Dat heeft zijn impact op
onze dorpen, bv. niet aangepaste woningen, veel zorgvragen, eenzaamheid.
 Maar ook bij andere maatschappelijke evoluties moeten we zoeken naar een goede
aanpak, bijvoorbeeld de toename aan éénoudergezinnen.
 de groeiende eenzaamheid in onze samenleving.
 Ook toenemende plattelandsarmoede verdient onze aandacht. Leerkrachten
kennen meer en meer kinderen die met een lege brooddoos naar school komen,
mensen op het platteland die in slechte woningen leven waar ze geen geld hebben
om de verwarming op te zetten, enzovoort.
 Voorzieningen trekken weg: buurtwinkels, postkantoren, banken, openbaar vervoer,
…
 Vele dorpen hebben ook troeven: sterk verenigingsleven, buurtwerking, positieve initiatieven,
…
 Elk dorp, elke wijk, elk gehucht is anders. Maatwerk! We worden uitgedaagd om elk dorp
veerkrachtig te houden.
 Provincie wil uitdagingen begeleiden en heeft de nodige instrumenten ontwikkeld.






De provincie maakt actieplan op waarin iedereen zijn rol kan spelen. Gemeente, bewoners,
provincie, andere organisaties
Provincie wil slimme samenwerkingsverbanden opzetten zodat u kan leren van anderen die
met hetzelfde thema bezig zijn. Ook mogelijkheden bij Europese subsidies. 90 miljoen euro in
programmaperiode naar onze provincie, kijken waar er mogelijkheden zijn voor dorpen. In
eigen budget 10 miljoen euro voorzien om in te zetten op veerkrachtige dorpen: methodiek,
participatiemedewerkers en investeringen in dorpen en kerken.
Kerken krijgen nieuwe invulling, ook daar zal de provincie een rol in opnemen.

