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Veerkrachtige Zondereigen



Tijd om elkaar wat beter te leren kennen.

WELKOM! 



Welkom

Namenrondje

Kies 1 (max. 3) beeld(en) dat iets vertelt...

- over wie je bent (interesse/hobby, waar je blij van wordt, …)

- over je link met Zondereigen

- over waarom je hier vanavond bent



Zondereigen – op de kaart?

- Waar woon je? Kleef een bolletje op de kaart

- Waar ligt voor jou de grens van Zondereigen?



Veerkrachtige dorpen



Aanleiding dorpenbeleid 
provincie
• “Verstedelijking” van dorpen: 

• Veel nieuwe inwoners  “we kennen elkaar niet meer”

• Toenemende eenzaamheid

• plattelandsarmoede

• Grote vergrijzingsgolf

• Mobiliteitsproblemen (bereikbaarheid, veiligheid)

• Klimaatverandering

• Wegtrekkende voorzieningen (“food deserts”)



Onze aanpak 

ANALYSEFASE VISIEFASE ACTIEFASE



10 thema’s

• Sociale samenhang

• Armoede

• Mobiliteit

• Klimaat

• Basisvoorzieningen

• Werkgelegenheid

• Jong zijn

• Ouder worden

• Mijn lokaal bestuur

• Wonen

Wat leeft er 

bij 

bewoners? 

Hoe goed 

scoort dit 

thema? 



Aan de slag met inwoners

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


Toewerken naar een dorpsvisie



ACTIE!

1. Inwonersvisie wordt een actieplan

2. Valideren actieplan door 
lokaal bestuur + inwoners

3. Uitvoering

Inwoners

Lokaal bestuur



Actie

De Voortuin van 't Goor 
ontmoet

Dorpshuis Achterbroek

Heist-op-den-Berg Kalmthout



Actie

De Tuintjes De Groene Wij

Hulshout Mol-Gompel



Team Zondereigen



Wat is een “dorpsteam”?

• Groep betrokken inwoners

• Iedereen is welkom

• Met positieve open houding

• Behartigt belangen
van het dorp

• Aanspreekpunt en spreekbuis 
(brug) voor inwoners en lokaal 
bestuur



Rol van het dorpsteam

• Betrokkenheid creëren bij
inwoners voor het traject

• Traject op maat van het dorp

• Vergaderagenda opstellen, verslagen maken, 
luisteren naar dorpsteam …

• Ondersteunen naar zelfsturing op lange termijn



Verschil met dorpsraad 
Zondereigen?



Wanneer is het traject 
veerkrachtige dorpen in 
Zondereigen geslaagd? 



Doelstellingen Veerkrachtige Dorpen 

Inwoners

• Actief burgerschap ontwikkelen

• Inzichten over het dorp krijgen/geven

• Dialoog met lokaal bestuur aangaan

(dorpsteam)

Lokaal bestuur

• Gebiedsgericht en transversaal werken

• Participatief en co-creatief aan de slag



• Lokaal meer verbinding creëren tussen inwoners

• Visievorming ruimtelijke planning Zondereigen

• Verbinding tussen dorp en gemeentebestuur 
versterken

• Luisteren naar wat er leeft bij de inwoners van 
Zondereigen

Doelstellingen gemeentebestuur



• Doel? Wanneer zal dit project een succes zijn 
voor jullie? 

Doelen voor Zondereigen?



Aan de slag



• Startmoment  3/3 vanaf 15.00u

• Participatiesessie 1  20/03

• Participatiesessie 2  17/04

• Participatiesessie 3  15/05

• Participatiesessie 4  05/06

Datums dorpsteams moeten nog geprikt worden.
(Volgende vergadering voor het startmoment.)

Noteer in je agenda!



Communicatie

• Mail

• WhatsApp

• …

•Bekendmaking traject:

• Flyers

• Digitale flyer

• Kanalen lokaal bestuur

• www.veerkrachtigedorpen.be

http://www.veerkrachtigedorpen.be/


• Ontbreken er nog mensen? 

• Wanneer vergaderen we best? 

• Digitaal of fysiek? 

• Datum volgende sessies?

• Agenda volgende vergadering

• Toelichting analyse

• Voorbereiding startmoment

Team Zondereigen: vervolg



Meer info?

Veerkrachtigedorpen.be  

Dietmar Bosmans & Severine 

Domus

dorpen@provincieantwerpen.be

0470 20 58 73 

mailto:dorpen@provincieantwerpen.be

