
Provinciale oproep in de Vlaamse Ardennen, 2019

Trek het landschap je dorp in! extra informatie voor gemeentebesturen

1/ Hoe neem je deel? 
• stel eerst een kerngroep van medestanders samen die het idee genegen zijn.
• vul het inschrijvingsformulier in. 
• situeer je idee op een kaart.
• vóór 15 augustus 2019 verzend je het inschrijvingsformulier en mail je de kaart 
 en een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen naar dorpdynamiek@oost-vlaanderen.be
• vanaf oktober 2019 weet je of jouw idee geselecteerd is.
• vanaf januari 2020 duidt de Provincie een landschapsbureau aan.

2/ Wanneer maakt jouw idee kans? 
• je zet in op het landschap in en rond het dorp.
• je idee is bedacht door burgers.
• je werkt in het belang van het dorp.

De speeltuin in het 
dorp wordt toch 

niet meer gebruikt... 
Misschien ideaal 
voor een groene 

ontmoetingsplaats?
Haal met alle buren 
de afrastering langs 
de privétuinen weg 
en kijk uit over het 

landschap?

Waarom geen gedeeld 
groen aan de rand van 

het dorp?
Een groenas met 
fietspad naar het 

volgende dorp waar 
joggers, wandelaars 
en scholieren op de 

fiets elkaar passeren.

Organiseer zelf 
een oproep 

naar de burger.

Blauwe linten van 
waterlopen doorheen 

het dorp met 
ontmoetingsplekken.
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3/ Wat mag je van de Provincie verwachten?
• maakt deze oproep ook bekend via de eigen kanalen.
• biedt het gemeentebestuur een e-flyer en een pakket papieren flyers aan om de oproep kenbaar te maken bij zijn  
 burgers, adviesraden, dorpsraden en organisaties.
• stelt op de website een digitale logobalk van dit LEADER-project(1) ter beschikking en vraagt het bestuur deze  
 logobalk steeds te gebruiken bij communicatie over deze oproep en over het participatieproces.
• organiseert de selectie.
• schakelt een landschapsbureau in als je idee geselecteerd is om in enkele sessies met burgers en bestuur het idee  
 verder uit te werken.

4/ Wat is de mogelijke uitkomst van het participatieproces?
• een proefopstelling, een waaier aan nieuwe ideeën, een creatieve landschapsinterventie, een concept voor   
 realisatie of … 

5/ Hoe verloopt de selectie van de ideeën? 
• je idee wordt getoetst aan meerdere criteria(2).
• 3 ideeën worden weerhouden door een groep bestaande uit de partners van Dorp Dynamiek(3) ,  
 de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Vereniging van Dorpsbelangen, een expert landschap uit de 
 Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen, een expert participatie van Ministry of Makers en een expert 
 kwetsbare doelgroepen van de Directie Wonen, Mondiale Solidariteit en Data en Analyse van de Provincie 
 Oost-Vlaanderen.

6/ Wat verwachten we van het bestuur? 
• stelt een kerngroep samen met 1 ambtenaar ervaren in participatie en zeker 3 burgers die het idee genegen zijn.
• geeft ook kwetsbare groepen of hun vertegenwoordigers een stem in de kerngroep.
• laat bij voorkeur de kerngroep het inschrijvingsformulier mee invullen.
• geeft de kerngroep de nodige experimenteerruimte.
• voorziet in de nodige logistiek (zaal, toegang tot een perceel, …).
• engageert zich om met het resultaat van het proces rekening te houden in zijn beleid en om middelen te zoeken  
 voor realisatie.
• communiceert naar alle burgers voor de werving van ideeën en van deelnemers voor het participatieproces en
 over de inhoud van het participatieproces. 
• voert communicatie over deze oproep conform de richtlijnen van een LEADER-project. 
• presenteert het resultaat op het slotmoment van Dorp Dynamiek (november 2020).

1 Deze oproep kadert in het LEADER-project ‘Vandaag werken aan de dorpen van morgen’.
Deze logobalk dient in de communicatie te worden gebruikt (te vinden op de website):
 

2 De criteria hebben betrekking op: de kwaliteit van het idee, de mate van gemeenschapsvorming, het engagement van het 
bestuur, de sociale diversiteit, de samenstelling van de kerngroep en de communicatie naar de burger.
3 Voor meer info over Dorp Dynamiek, ga naar www.oost-vlaanderen.be/dorp-dynamiek.

http://www.oost-vlaanderen.be/dorp-dynamiek

