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AANWEZIG  

Team Veerkrachtige Dorpen, Lokaal bestuur Baarle-Hertog, Inwoners 

 

Zie ook presentatie in bijlage. 

1. VERWELKOMING EN KENNISMAKING 

Inleiding door burgemeester  

De concrete aanleiding om in te stappen in een traject Veerkrachtige Dorpen met de 

provincie is voor onze gemeente en voor jullie dorp de toekomstvisie voor de gronden rond 

de kerk, de brandweerkazerne, de kerk zelf, … Het gemeentebestuur wil weten waar het 

dorp nood aan heeft. Wat willen we met de kerk en de omgeving errond doen in de 

toekomst? 

Kennismaking a.d.h.v. Caleidoscopio-kaarten 

 Ik ben benieuwd wat de meningen over het dorp zijn. Welke toekomst de mensen 

gaan kiezen.  

 In een dorp moet je proberen overeen te komen.  

 De volkse sfeer in het dorp is fijn. Benieuwd wat er met de kerk en de 

brandweerkazerne zal gebeuren. 

 Ik wil weten wat er in het dorp op til is en wat er gaat gebeuren. 

 Ik vind bruggen bouwen tussen mensen belangrijk. 

 Ik vind het belangrijk dat dit een dorps dorp blijft. 

 Ik vind het belangrijk dat er seniorenwoningen komen. 

 Het thema klimaat is belangrijk, dat ondervinden we ook in ons dorp. 

 Ik ben hier uit interesse. 

 Ik hoop dat de sfeer in het dorp hier kan blijven. Ik wil dat we heel goed nadenken 

over de plannen die we gaan maken. Ik hoop dat het niet gaat worden zoals het 

buurdorp, vol appartementen. 

 Dit project is heel belangrijk voor het dorp. Het is belangrijk dat we ook Merksplas 

niet uit het oog verliezen. Heel blij dat er een nieuwe school komt. 

 Elke deelnemer, elke inwoner van het dorp heeft zijn belang. Iedereen heeft zijn rol 

te spelen. 

Het project Veerkrachtige Dorpen 
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Het project bestaat al een 6-tal jaren. De aanleiding voor het dorpenbeleid van de provincie 

was de veranderingen die in de dorpen aan het gebeuren zijn: verstedelijking van de dorpen, 

grote vergrijzingsgolf, mobiliteitsproblemen, klimaatverandering, wegtrekkende 

voorzieningen. 

Het traject bestaat uit verschillende fases. Op dit moment maken we de analyse van het 

dorp: cijfermatig + a.d.h.v. interviews met “sleutelfiguren” uit het dorp. In de volgende fase, 

de visiefase, gaan we in participatiesessies aan de slag met de inwoners. Het resultaat zal 

een dorpsvisie van Zondereigen zijn, een wens voor de toekomst. De 3e fase is de actiefase, 

waarbij we met het lokaal bestuur en de inwoners aan de slag gaan om wensen uit te 

voeren. 

We werken rond 10 thema’s: sociale samenhang, armoede, mobiliteit, klimaat, 

basisvoorzieningen, werkgelegenheid, jong zijn, ouder worden, mijn lokaal bestuur, wonen. 

Wat leeft bij de inwoners rond deze thema’s? Hoe goed scoort het dorp? Hoe willen we dat 

de toekomst eruit ziet? 

2. TEAM ZONDEREIGEN (dorpsteam) 

Wat is een dorpsteam?  

Een dorpsteam, hier noemen we het Team Zondereigen (om verwarring met de dorpsraad te 

vermijden) is een groep betrokken inwoners, met een positieve open houden, die de 

belangen van het dorp behartigt. Iedereen is welkom. Een dorpsteam is een aanspreekpunt 

en spreekbuis, voor zowel inwoners als het lokaal bestuur. Het team bouwt een brug tussen 

het dorp en het gemeentebestuur. 

Het dorpsteam begeleidt het Team Veerkrachtige Dorpen doorheen het traject. Ze creëren 

mee betrokkenheid bij de inwoners en waken erover dat we een traject op maat van het 

eigen dorp doorlopen.  

Team Veerkrachtige Dorpen (Dietmar en Severine) stellen vergaderagenda’s op, maken 

verslagen, luisteren naar het dorpsteam. We ondersteunen jullie om op lange termijn naar 

een zelfsturend Team Zondereigen te evolueren. 

Dorpsteam vs. de bestaande dorpsraad 

De meeste mensen weten wel dat er een dorpsraad is, maar lijken communicatie te missen. 

Waar zijn ze mee bezig? De dorpsraad probeert na corona de draad op dat vlak terug op te 

pikken.  

De dorpsraad is vast samengesteld. Zijn er voor het dorpsteam ook zo’n regels? Neen, 

iedereen die zin heeft is welkom bij het dorpsteam. We zoeken mensen om verschillende 

rollen in te vullen: mee vergaderen, het traject mee begeleiden, helpende handen, 

koekjestaart maken . (zie ook verder) 

3. WANNEER IS HET TRAJECT VEERKRACHTIGE DORPEN GESLAAGD? 

Doelstellingen traject 
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Bij de inwoners willen we actief burgerschap ontwikkelen, inzicht over het dorp krijgen en 

geven, de dialoog met het lokaal bestuur aangaan. 

De lokale besturen begeleiden we om gebiedsgericht en transversaal te werken, om 

participatief en co-creatief aan de slag te gaan. 

Het lokaal bestuur wil meer verbinding creëren tussen de inwoners, een visie vormen op de 

ruimtelijke planning in Zondereigen, de verbinding tussen het dorp en het gemeentebestuur 

versterken en luisteren wat er leeft bij de inwoners. 

Wanneer is het project voor jullie geslaagd? 

 De start is al geslaagd omdat het gemeentebestuur ervoor gekozen heeft om mensen 

zelf mee te laten denken. Dat ze niet al met een plan afkomen. Dat we nu het plan 

zelf mee mogen maken! 

 Er is potentieel voor een meer dynamisch dorp: ontmoetingsruimtes, winkels, 

woningen. De gemeente geeft duidelijk aan dat ze met het dorp iets willen doen. 

 We willen mee nadenken over de toekomst van het dorp. 

 Zondereigen is nog een dorp met een eigen sterk karakter, het is belangrijk dat we 

dat op één of andere manier kunnen behouden. Er gebeurt al heel wat in 

Zondereigen. We kunnen versterken wat al aanwezig is. Onze eigen identiteit 

bewaren, eventueel nog eens expliciet benoemen. 

 Een centrale zone in het dorp waar nieuwe kansen komen. We hebben maar 1 kans 

om dit goed in te vullen, daar moeten we goed over nadenken, zoveel mogelijk 

mensen betrekken, doorheen alle leeftijd, diversiteit erin krijgen. 

 Ik hoop dat ook mensen die minder actief zijn in het dorp zullen deelnemen aan de 

participatiesessies. 

Zondereigen is meer dan enkel grondgebied Baarle-Hertog. Mensen die in Merksplas wonen 

en actief zijn in het dorp, zijn zeker welkom! Enkel inwoners op grondgebied Baarle-Hertog 

krijgen flyers in de bus. De flyer werd ook via de school verspreid. 

Samenvatting: 

 Gehoord worden 

 Eigenheid bewaren 

 Voldoende diversiteit in meningen 

 Mensen van parochie Zondereigen betrekken 

4. VERVOLG VAN HET TRAJECT 

Noteer alvast in je agenda 

 03/03/2023: startmoment vanaf 15u00 

 20/03/2023: participatiesessie 1 

 17/04/2023: participatiesessie 2 

 15/05/2023: participatiesessie 3 

 05/06/2023: participatiesessie 4 
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Tussendoor organiseren we telkens een Team Zondereigen, om de vorige sessie te evalueren 

en de volgende voor te bereiden. 

Volgende Team Zondereigen = maandag 6 februari om 20u00 in de parochiezaal 

5. CONTACTGEGEVENS 

Team Veerkrachtige Dorpen 

Dietmar Bosmans en Severine Domus, dorpen@provincieantwerpen.be, tel.: 0470 20 58 73 

Gemeente Baarle-Hertog 

Gitte Tilburgs, gitte.tilburgs@baarle-hertog.be  
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