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DOSSIER

Resultaten
Dorpsenquête
INTRO
Landelijke Gilden bevroeg in de zomer van 2016 meer dan
1.000 Vlaamse plattelandsbewoners. De gegevens over de
leefbaarheid van het dorp en het omliggende landelijk gebied, werden verzameld op de ‘Dorpentoer’. In een vijfentwintigtal Vlaamse dorpen stopte de Dorpentoerbus op
pop-upevenementen. De resultaten bevestigen vaak algemeen gedeelde inzichten, maar zijn soms ook verrassend.
Eén ding is duidelijk: de mening van de Vlaamse dorpsbewoner verveelt niet.
Achtereenvolgens komen volgende thema’s aan bod:
• Beleid en inspraak
• Het dorp
• Vrije tijd en verenigingsleven
• Mobiliteit
• Aan de slag!
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“Infrastructuur en open ruimte
zijn belangrijk”

HOOFDSTUK
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Voor dorpsbewoners is infrastructuur de voornaamste beleidsprioriteit (41% neemt dit op in zijn top 3) en voor 26%
onder hen is dat ook het enige aandachtpunt. Daarna volgen meer open ruimte (37% in de top 3), veiligheid (28%),
vrije tijd en ontspanning (24%), openbaar vervoer (18%) en
voorzieningen (17%). Meer woningen in de dorpskern is absoluut geen prioriteit, amper 4% duidt dit aan als prioriteit.
Opvallend is hoe de beleidsprioriteiten verschillen naar
leeftijd. De min-25-ers schuiven het minst gemakkelijk beleidsprioriteiten naar voor: 26% schoof geen enkele prioriteit naar voor. Infrastructuur scoort het hoogst bij de 45- tot
60-jarigen en het laagst bij de min-25-ers; veiligheid het
hoogste bij de 60-plussers en vrije tijd iets hoger bij de
min-45-ers.
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“Amper de helft wil meer bewoners
in het dorp”
Onze enquête levert enkele belangrijke inzichten op voor
het ruimtelijk beleid. Meer open ruimte wordt als een belangrijke beleidsdoelstelling gezien en staat na infrastructuur ruim voor de andere op de tweede plaats. Hoe dit
moet gebeuren is minder duidelijk. De overtuiging dat de
open ruimte vrijwaren enkel kan door een stuk verdichting
en kernversterking wordt zeker niet gedeeld door alle plat3

telandsbewoners. Dat er in het dorp meer mensen komen
wonen, wordt nog getolereerd door een nipte meerderheid
(54%), maar een of meer bouwlagen extra - zelfs in de
dorpskern - heeft veel minder draagvlak (30%) en is zeker
geen beleidsprioriteit. Amper 4% wil dat het beleid werk
maakt van meer woningen in de dorpskern.

De opvattingen over het ruimtelijk beleid verschillen tussen
individuen maar ook tussen dorpen en tussen dorpsbewoners onderling. Precies de verschillen tussen en binnen
dorpen, bieden de mogelijkheid om er lokaal mee aan de
slag te gaan en om er een concreet participatietraject voor
op te zetten.

De opvattingen over het ruimtelijk beleid verschillen nauwelijks tussen de leeftijdsgroepen. Enkel de aanvaardbaarheid van meer mensen in het dorp verschilt en neemt lineair toe met het ouder worden: 43% bij de min-25-ers, over
51% en 54% respectievelijk bij de 25-45- en 45-60-jarigen,
naar 70% bij de 60-plussers. Ouderen zien het dus beter
zitten dat er meer mensen in het dorp komen wonen.

“Burger voelt zich niet betrokken”

Visie van plattelandsbewoners
op ruimtelijk beleid

Gevoel van inspraak bij plattelandsbewoners
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Amper één op vier (22%) heeft het gevoel inspraak te hebben in het beleid van de gemeente. Zelfs bij mensen die
rond het gemeentebeleid actief zijn (leden van een actiecomité, leden van een adviesraad en lokale politici) voelt
amper de helft zich betrokken bij het beleid.
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“Dorpsbewoner legt geen link tussen
ruimtelijk beleid en woonbeleid”
Mensen onderschrijven dus wel de algemene ruimtelijke
doelstelling van open ruimte vrijwaren, maar leggen spontaan weinig of geen relatie tussen het ruimtelijk beleid en
het woonbeleid; ze zien geen verband tussen een strikter
woonbeleid met een verdichting in de hoogte en de (potentiële) winst voor de open ruimte.
De redenen werden in de enquête niet verder bevraagd,
maar volgens Landelijke Gilden wordt het begrip ‘verdichting’ sterk geassocieerd met ‘woontorens’ en/of ‘woonkazernes’ en wordt ‘meer woningen’ sterk geassocieerd met
het huidige verkavelingsmodel. Plattelandsbewoners vrezen een verder verlies van het dorpskarakter en de ruimtelijke kwaliteit. De terughoudendheid kan zo vertaald worden
naar een gebrek aan goede praktijkvoorbeelden, waarin
niet ‘meer’ bouwen maar ‘anders’ bouwen centraal staat.
Volgens Landelijke Gilden mag kernversterking verder niet
verengd worden tot de discussie over bouwlagen. Kernversterking is ruimer en heeft ook betrekking op de verkeersleefbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving en meer
groen in het dorp.
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“Verenigingsleven zorgt voor betrokkenheid”
Mensen die actief zijn in het verenigingsleven hebben een
opvallend groter gevoel van betrokkenheid. Van de mensen die geen lid zijn van een vereniging, heeft slechts 18%
het gevoel inspraak te hebben. Bij mensen die lid zijn van
één vereniging stijgt dit tot 24%, wanneer ze lid zijn van
twee verenigingen tot 27% en bij lidmaatschap van drie of
meer verenigingen tot 37%. Het inspraakgevoel verschilt
verder sterk tussen dorpen (variërend van 12% tot 45%)
en tussen leeftijdsgroepen (met het sterkste inspraakgevoel bij de 60-plussers 31%).
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“Niet voor de goedkope bouwgronden”

HOOFDSTUK
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Mensen wonen niet in een dorp voor de goedkope bouwgronden: 67% geeft de geboorte of familie en vrienden aan
als reden om er te wonen. Het prijsniveau, de veiligheid en
eventuele andere redenen spelen voor minder mensen
een rol. Slechts 5% zegt dat het prijsniveau de enige reden
was om in het dorp te komen wonen. Dat is evenveel als
voor de bereikbaarheid.

“Dorpsbewoner woont graag in zijn dorp,
maar wil geen verandering”
Bijna alle bevraagden (98%) vinden het aangenaam wonen
in hun dorp en vinden dat het dorp zijn ‘landelijk’ karakter
heeft bewaard (88%). Over de toekomst is er veel minder
eensgezindheid. Reeds eerder werd aangeduid hoe er weinig consensus bestaat over ruimtelijke veranderingen (het
toekomstig aantal inwoners of de verdichting van de
dorpskern). Ook een eventuele fusie met een andere gemeente(n) heeft weinig of geen draagvlak. Amper één op
tien is voor een fusie, één op vier heeft geen uitgesproken
mening en twee op drie is duidelijk tegen.
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“Geen dorp zonder ontmoetingsplaats”
Onze enquête liep vooral in dorpen, waar de basisvoorzieningen aanwezig zijn. De meeste mensen kunnen in hun
dorp terecht voor hun dagelijkse aankopen en er is voldoende ruimte voor ontmoeting. Bij afwezigheid worden
vooral de bankautomaat, de slager, de bakker en de supermarkt gemist. Een eigen begraafplaats wordt het
minst gemist.
Als we onze aandacht richten op de zwakst uitgeruste dorpen, blijkt hoe de basis voor dagelijkse inkopen (een supermarkt of de combinatie van een bakker, een slager en
een kruidenier) ontbreekt, terwijl de basis voor ontmoeting (een café, een feest- of ontmoetingsruimte en een
school) wel aanwezig is. Op dorpsniveau lijkt dus het commercieel aanbod minder essentieel dan de ontmoetingsinfrastructuur. Of anders geformuleerd: een dorp zonder
ontmoetingsruimte sterft omdat ontmoeting essentieel is
voor elke gemeenschap. Je dagelijkse inkopen in het dorp
kunnen doen, is dat veel minder.
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“Plattelandsbewoner is tevreden over zijn
vrije tijd”

HOOFDSTUK

3

Ongeveer de helft (47%) van de mensen is tevreden met de
invulling van zijn vrije tijd. Mensen die lid zijn van meerdere verenigingen of van een socioculturele vereniging zijn
nóg meer tevreden. De meest aangehaalde reden om de
favoriete activiteiten niet (vaker) te beoefenen, is tijdgebrek (aangehaald door 44%). Bovendien wordt deze reden
vaak als enige reden opgegeven; slechts 35% geeft naast
tijdgebrek een andere reden op.
Mensen ‘zonder tijd’ vinden we overal terug. “Druk druk
druk” lijkt dus vaker een uitspraak dan een echte reden
om niet deel te nemen aan het verenigingsleven. Vooral
voor gezinnen met kinderen past hier een belangrijke nuancering. Het combineren van twee jobs, de huishoudelijke klussen en de opvoeding van kinderen hebben een belangrijke impact op de vrije tijd.

Waarom doe je je favoriete activiteit niet vaker?
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“De sportieve en sociale
plattelandsbewoner”
Sport beoefenen of ernaar kijken en samenzijn met familie en vrienden, zijn de meest beoefende vrijetijdsactiviteiten. Een derde doet ze vaak en een 30% wil ze nog vaker
doen. Daarna volgen 'iets met de kinderen doen' (30%) en
het verenigingsleven (26%). Verderop vinden we met een
goede 20% tv-kijken of muziek beluisteren, computerwerkzaamheden en op café gaan. De andere activiteiten
worden minder beoefend, van ‘slechts’ 16% bij tuinieren
tot 5% bij 'luieren en niets doen'.
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Opvallend: er zijn grote verschillen tussen 'vaakst’ doen
en 'vaker willen’ doen. Niets doen en luieren wil 13% 'vaker' doen, terwijl slechts 5% het 'vaak' doet. Ook een
avondje uit (concert, festival, fuif, bioscoop of theater) willen mensen verhoudingsgewijs veel vaker doen. Tv-kijken,
computergebruik en handwerk wil maar een beperkt aantal mensen meer doen (een 6%).

Vrijetijdsactiviteiten - meest voorkomend en
meest gewenst
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“Plezier beleven is belangrijk”
Gevraagd naar wat mensen belangrijk vinden in hun vrije
tijd, scoort amusement duidelijk het hoogst (39% van de
geënquêteerden). Na amusement, en misschien een stukje tegenstrijdig, volgen 'ik wil vooral rust' en 'het moet actief zijn' (beiden 26%). De tegenstelling is slechts schijnbaar. Verschillende mensen kunnen immers andere
behoeften hebben: een aantal vooral actief, een aantal
vooral rust. Bovendien kunnen mensen in hun vrije tijd ac8
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tieve en rustige momenten afwisselen. Het aantal mensen
dat beide belangrijk vindt, is echter een kleine minderheid
van 4% van alle deelnemers. Gezondheid sluit met 24% de
top-4 af.

“What’s in it for me?”
Opvallend is hoe de top 4 van vrijetijdsactiviteiten wordt
ingenomen door individuele zaken met onmiddellijk nut,
“What's in for me?” ‘vooral amuseren’, ‘actief zijn’, ‘vooral
rust’ en ‘mijn gezondheid’. De sociale dimensie, 'het moet
kindvriendelijk zijn' en 'er moeten bekenden of vrienden
zijn', vinden we, samen met de voorkeur voor buitenactiviteiten, helemaal aan de staart. Voor gezinnen met kinderen is kindvriendelijkheid het allerbelangrijkste (met 40%
een 1ste plaats) en volgen rust en amusement op een 10
procentpunten. Tenslotte dient onderstreept dat er weinig
echt 'exclusieve' redenen zijn. Amusement, rust en privacy
zijn koplopers en worden door maximaal 17% als enige reden aangeduid.

"De fiets heeft het grootste potentieel"

HOOFDSTUK

4

Rond mobiliteit werden de gebruikte en de gewenste
vervoerswijzen en de vervoersmotieven bevraagd. Niet
echt verwonderlijk, wordt de auto het meest aangeduid als
‘vaakst’ gebruikte vervoermiddel (door 80%). Voor 24% is
dat ‘exclusief’; zij gaven geen ander vervoermiddel op.
Ruim vier op de tien (het meest voorkomend) combineren
de auto met fietsen en/of te voet gaan. Het openbaar vervoer — eventueel in combinatie met ander(e)
vervoermiddel(en) — wordt door 18% gebruikt en 14%
verplaatst zich het vaakst te voet en/of met de fiets.
De vergelijking met de vervoermodi die de voorkeur genieten, leert dat een verschuiving naar een meer duurzame
mobiliteit (de zgn. modal shift) potentieel zeer groot is.
Niet minder dan 43% schuift fietsen en/of te voet gaan als
voorkeur naar voor. Dit is t.a.v. het gebruik 29 procentpunten hoger. De verschillen voor het openbaar vervoer en
voor ‘uitsluitend de auto’ zijn zeer beperkt, respectievelijk
-2 en -5 procentpunten. Hierbij past een belangrijke nuancering. De aangeduide voorkeur is een principiële voorkeur, los van de concrete omstandigheden en de praktische haalbaarheid.

Het gebruik en de voorkeur van vervoersmodi
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"De fietser het meest overtuigd"
Van de mensen die voor hun dagelijkse verplaatsingen uitsluitend de auto gebruiken, blijft ruim een derde (37%) bij
zijn keuze. Een op de zeven (14%) wil naast de auto meer
de fiets gebruiken en liefst 44% wil graag volledig overstappen naar de fiets. Amper 5% is vatbaar voor een overstap naar het openbaar vervoer. De resultaten voor mensen die de wagen combineren met de fiets liggen in
dezelfde lijn.
Het is opvallend dat de gebruikers van het openbaar vervoer principieel minder bereid zijn om over te stappen
naar de fiets en/of te voet willen gaan (21%). Terwijl omgekeerd de wagen er een belangrijke aantrekkingskracht
uitoefent. Een op de vijf geeft zelf de voorkeur aan een volledige overstap naar de wagen en een op de tien naar de
combinatie fiets-auto.
De ‘zwakke’ weggebruikers staan het ‘sterkst’ in hun keuze. Drie kwart van de fietsers en de voetgangers blijft
spontaan bij zijn keuze en wil zich dus het liefst verder te
voet en/of met de fiets verplaatsen. Ook onder hen oefent
de auto een belangrijke aantrekkingskracht uit. Een 3%
wil deels en 14% volledig overstappen naar de auto. Dit
zijn wellicht vooral studenten en senioren zonder wagen
en mensen die zich geen tweede gezinswagen kunnen
veroorloven.

De mogelijkheden tot modal shift naar
vervoersmodi
wil zich in de toekomst verplaatsen met:
fiets of te voet
openb. vv. (+ auto / fiets-voet)
de auto + fiets-voet

Als we de balans opmaken vanuit de totale bevolking, is de
automobilist die ‘zweert’ bij de wagen - en die dus ‘uitsluitend’ de wagen gebruikt én blijvend verkiest - een kleine
minderheid (9%). De grootste modal shift kan gerealiseerd
worden door automobilisten die de fiets overwegen te
overtuigen effectief over te stappen naar de fiets. In onze
enquête is 29% van alle deelnemers daar principieel toe
geneigd. De groep die de tegenovergestelde beweging wil
maken (fietsers die de voorkeur aan de auto geven), is
zeer klein (amper 2%). De autobestuurders die de voorkeur geven aan (een gedeeltelijke) overstap naar het
openbaar vervoer, is eveneens vrij klein (6%). Bovendien
zijn er evenveel mensen die de omgekeerde beweging willen maken (5%).
Ook andere gegevens bevestigen het grote fietspotentieel.
Een derde van de Vlamingen woont op minder dan 8 kilometer van zijn werk en zeven op de tien op minder dan 15
kilometer, afstanden die gemakkelijk overbrugbaar zijn
met de fiets (30 tot 45 minuten). Ook als we kijken naar
Nederland en Denemarken is er nog een groot potentieel
voor de fiets. In Nederland fietst bijvoorbeeld 25% van alle
werknemers naar het werk. Dat is ongeveer het dubbele
van in Vlaanderen.
Tenslotte bekeken we de gebruikte en de gewenste vervoermodi naar leeftijd. In de mate dat deze systematisch
zouden verschillen tussen jongeren en ouderen, zou je een
specifieke strategie per leeftijdsgroep kunnen uitwerken.
Tegen de verwachtingen kenmerken jongeren zich niet
door een hoger milieubewustzijn. Het zijn precies de
45-plussers waar de milieuvriendelijkheid het sterkst
doorspeelt in de afweging van de vervoersmodi (een 37%
tegenover 29% bij de min-25-ers). Wie bijgevolg hoopt op
een spontane evolutie naar meer duurzame mobiliteit
vanuit een aankomende, meer milieubewuste generatie,
dreigt dus bedrogen uit te komen.
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"Mileubewustzijn onvoldoende"
Naast de vervoerswijze gingen we na hoe mensen kunnen
gemotiveerd worden om over te stappen naar meer duurzame vervoersmodi. De verschillen in vervoersmotieven
zijn op een aantal punten groot. En wanneer we de analyse
toespitsen op de ‘overtuigde’ gebruikers, zij die het vervoermiddel effectief vaak gebruiken en (verder) wensen te
gebruiken, zijn de verschillen nog groter (zie volledig rapport).
In hun afweging tussen de vervoersmodi onderscheiden
automobilisten zich vooral door hun drang naar comfort.
Bijna de helft (47%) van de mensen die hun verplaatsingen
(deels) met de wagen willen maken, vindt comfort belangrijk. Bij mensen die zich vooral met de fiets of te voet willen verplaatsen, is dit amper 27%. Verder laten mensen
die uitsluitend op de auto gericht zijn, zich minder leiden
door het milieuaspect, de veiligheid en de infrastructuur.
Voor de liefhebbers van het openbaar vervoer zijn vooral
doorslaggevend de kostprijs (51%), de milieuvriendelijkheid (41%) en iets minder uitgesproken, de infrastructuur

(28%). De gevoeligheid voor de reistijd, de veiligheid en de
flexibiliteit, verschillen - toch wel opvallend - niet van
mensen die de auto wensen te combineren met fietsen en/
of te voet gaan. Wat comfort betreft, nemen ze een middenpositie in.
Mensen die zich het liefst te voet of met de fiets verplaatsen, onderscheiden zich eerder ‘negatief’. Ze hechten duidelijk het minst belang aan het comfort, en minder uitgesproken, aan de reistijd, de kostprijs en de flexibiliteit.
Voor de andere aspecten (milieu, veiligheid en infrastructuur) nemen zij een middenpositie in, tussen de automobilisten en de liefhebbers van het openbaar vervoer. Voor
het milieuaspect en de infrastructuur (waarbij ‘fietspaden’
expliciet als voorbeeld in de vragenlijst werden vernoemd), is er trouwens geen verschil met de mensen die
het liefst de auto en de fiets combineren. En ook rond gezondheid en vrijetijdsbesteding zijn de verschillen beperkt,
zeker met de liefhebbers van het openbaar vervoer. Enkel
in vergelijking met mensen die uitsluitend op de wagen
gericht zijn, hechten ze wel iets meer belang aan ‘werken
aan de gezondheid’ (28% tegenover 15%) en aan een actieve vrijetijdsbeoefening (27% tegenover 23%).

Motivaties voor vervoersmiddelen
naar gewenste vervoersmodi
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“Landelijke Gilden is aanwezig op
het platteland”

HOOFDSTUK

5

Aan de slag!

Landelijke Gilden, dat is bewegingsleven voor het hele gezin, dat is het verschil maken dankzij duizenden vrijwilligers. In meer dan 600 dorpen zijn meer dan 7.000 bestuursleden actief voor ruim 70.000 gezinnen. Met meer
dan 8.000 activiteiten bereiken we jaarlijks meer dan
500.000 mensen. Landelijke Gilden is hiermee de grootste
plattelandsvereniging in Vlaanderen en Oost-België. Landelijke Gilden komt op voor de belangen van de plattelandsbewoner. Het hele jaar door zetten we ons in voor de
leefbaarheid van de plattelandsdorpen.
Met onze Dorpentoer, Dorpsenquête én onze Dorpsateliers willen we verder het verschil maken. Landelijke Gilden gaat voluit voor een dorpenbeleid. De dorpsbenadering biedt oplossingen voor de ruimtelijke, economische
en sociale problemen op het platteland van vandaag en
morgen.
Landelijke Gilden blijft niet bij de pakken zitten en gaat
ook met de andere resultaten intern aan de slag. Landelijke Gilden wil het aanbod van haar activiteiten naar de
plattelandsbewoner verder verbreden en verdiepen. Ook
rond het bevraagde luik 'plattelandsmobiliteit' mag je in
2017 van ons vervolgstappen verwachten.

“Wij lanceren het Dorpsatelier”
De discrepantie tussen de ‘evidentie’ van verdichting bij
ruimtelijke ordeningsspecialisten en het gebrek aan consensus hierover onder de plattelandsbewoners, maakt dat
Landelijke Gilden niet bij de pakken kan blijven zitten. Wij
zijn ervan overtuigd dat kernversterking op maat van het
dorp essentieel is voor een leefbaar platteland. Maar we
zijn er ook van overtuigd dat de burger zich hier niet bij
betrokken voelt en dat hij ook over andere thema’s in zijn
dorp wil nadenken.
Landelijke Gilden wil een rol opnemen om de maatschappelijke dialoog in dorpen te voeren. We trekken daarom de
boer op om dorpsbewoners in Dorpsateliers zelf te laten
nadenken over hun dorp en hun toekomst.
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“Een dorpsatelier: divers en veelzijdig”
Met de dorpsateliers willen we alle dorpsbewoners betrekken bij het ontwerp van hun dorp. Iedereen kan immers nadenken zijn eigen leef- en de woonomgeving. Iedereen is expert in zijn eigen dorp. Het dorpsatelier wil als
werkvorm creatief, inhoudelijk en gezellig zijn. Bewoners
worden uitgedaagd om na te denken en te praten over de
leefbaarheid en de duurzaamheid van hun dorp. Deskundigen uit diverse disciplines (wonen, energie, mobiliteit,
publieke ruimte, sociaal leven…) schuiven mee aan en
brengen hun expertise in. De werkvorm die we voor 2017
uitwerken zal meerdere dagen in beslag nemen of gespreid zijn over meerdere momenten in het jaar. Gedurende drie jaar wil Landelijke Gilden, over heel Vlaanderen
minstens 30 Dorpsateliers organiseren.
In de dorpsateliers kunnen diverse aspecten van een
dorpenbeleid aan bod komen:
• Het dorp zelf. Welke voorzieningen en markante gebouwen zijn er? Hoe beleeft de bewoner zijn dorp? Welke
kansen ziet hij zelf? Welke dorpsvernieuwingsprojecten
vindt hij wenselijk en welke noodzakelijk?
• De ontmoetingsruimte in het dorp. In de toekomst zullen sommige parochiezalen verdwijnen, maar tegelijkertijd staan er vaak gebouwen leeg. Een dorp heeft een
ontmoetingsplaats nodig, eventueel in combinatie met
profit- of socialprofitactiviteiten. De juridische samenwerkingsvormen daarvoor zijn echter nog te weinig gekend. Vanuit Landelijke Gilden willen we zoeken naar
beheersstructuren, bijvoorbeeld door het oprichten van
coöperaties, en zorgen dat dorpsbewoners desnoods
zelf het heft in eigen handen nemen.

• Aan provincies en gemeenten die met hun dorpen aan
de slag willen
• En aan alle spelers op het Vlaamse platteland om mee
met ons vooruit te denken

“Wij werken aan een
duurzame mobiliteit”
Een verschuiving naar meer duurzame mobiliteit (de zgn.
modal shift) is op het platteland zeker mogelijk. Vooral
voor fietsen is er nog heel wat potentieel. Ruim vier op de
tien combineren nu reeds de auto met fietsen en een op
de zeven verplaatst zich nu reeds hoofdzakelijk met de
fiets en/of te voet. Dat laatste zou kunnen stijgen tot ruim
40%. Een milieubewustzijn en een goede fietsinfrastructuur zijn zeker noodzakelijk, maar het inspelen op andere
motieven zoals gezondheid, flexibiliteit en comfort is minstens even belangrijk. Daarom organiseert Landelijke Gilden een Plattelandsacademie waar verschillende experten
vanuit verschillende invalshoeken (technologische, ruimtelijke, collectieve en doelgroepgerichte praktijken) een
meer duurzame plattelandsmobiliteit verkennen.
Het openbaar vervoer blijkt minder potentieel te hebben.
Dit betekent niet dat openbaar vervoer op het platteland
‘overbodig’ zou zijn. Een minderheid van de plattelandsbewoners, is immers voor zijn verplaatsingen volledig of
sterk afhankelijk van het openbaar vervoer. En zeker op
het platteland is vervoer een belangrijke voorwaarde om
volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Daarom volgen we nauwgezet de ontwikkelingen op rond
basismobiliteit en basisbereikbaarheid.

• De toekomst. Wat als het inwonersaantal van het dorp
verdubbelt of er 500 extra gezinnen gaan wonen? Wat
als er geen auto’s in de kern zouden toegelaten zijn?
Wat als er meer groen in de dorpskern zou zijn? En vele
andere vragen.
Landelijke Gilden wil hierbij de hand reiken aan andere
partners om mee te werken aan deze dorpsateliers:
• Aan minister Schauvliege, onder meer bevoegd voor
Ruimtelijke Ordening en Platteland om dit te ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel
• Aan het team Vlaams Bouwmeester om goede voorbeelden in te brengen en mee uit te werken
• Aan universiteiten en hogescholen die mee de dorpen
van de toekomst willen uittekenen
• Aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met expertise
over plattelandsontwikkeling
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BIJLAGE
Overzicht Dorpentoeractiviteiten
Datum

Locatie

Provincie

Activiteit

30/04/16

Wondelgem

Oost-Vlaanderen

Wondelgem plant… een warme tuin

14/05/16

Lebbeke

Oost-Vlaanderen

Pop-uptentenkamp

17/05/16

Oosterzele

Oost-Vlaanderen

‘t Gildecafeetje

22/05/16

Kinrooi

Limburg

Kinders Dörpsfieëst

29/05/16

Stevoort

Limburg

Streekproductenmarkt "Van eigen kweek"

5/06/16

Roosbeek

Vlaams-Brabant

Dorpshappening

18/06/16

Lovenjoel

Vlaams-Brabant

Dorpentoer - Geocache voor het gezin

19/06/16

Mopertingen

Limburg

Mopertingen Kermis

25/06/16

Berlare

Oost-Vlaanderen

Pop-uptapasbar

26/06/16

Vrasene

Oost-Vlaanderen

Ontdek je dorp

2/07/16

Hingene-Wintam-Eikevliet

Antwerpen

Dorp in de kijker

10/07/16

Velm-Halmaal

Limburg

Dorpentoer met fruitbar

30/07/16

Nieuwkerken

Oost-Vlaanderen

Pop-upcafé in de wei

7/08/16

Schiplaken

Vlaams-Brabant

Dorpsfeesten

14/08/16

Belsele

Oost-Vlaanderen

Dorpentoer Pop-upevenement

20/08/16

Ottenburg

Vlaams-Brabant

Pop-updanscafé

27/08/16

Opglabbeek

Limburg

Drive-in Cinema

28/08/16

Opdorp

Oost-Vlaanderen

Dorp in de kijker

4/09/16

Pittem

West-Vlaanderen

Dorp in de kijker

25/09/16

Nazareth

Oost-Vlaanderen

Plattelandsmarkt

30/09/16

Passendale

West-Vlaanderen

Startcafé

21/10/16

Melden

Oost-Vlaanderen

Pop-upkermis

30/10/16

Paal

Limburg

Paal, één dorp, vele gezichten

Profiel van de deelnemers: geslacht, leeftijd, gezinsgrootte en woonduur
Naar het profiel van de mensen die meewerkten aan de enquête, stellen we een lichte oververtegenwoordiging vast
van vrouwen (54%) en van de 20 tot 39-jarigen (34%), tegenover een lichte ondervertegenwoordiging van de 60-plussers (23%). Bijgevolg ligt ook de gemiddelde gezinsgrootte
iets hoger. De meesten wonen reeds lang in het dorp: 52%
20 jaar of langer, 35% 5 tot 20 jaar en 13% maximum 5 jaar.

Gezinsgrootte

%

N

1

7%

77

2

24%

253

3

17%

180

Geslacht

%

N

% Vla.

N Vla '12°

4

33%

341

Man

46%

482

50%

2.302.969

5

13%

133

Vrouw

54%

560

50%

2.320.487

6/+

6%

58

Eindtotaal

100%

1042

N Vla '12°

Woonduur

%

N

Eindtotaal

100%

1042

100%

4.623.456

%

N

%

% Vla.

*20-79 jarige
Leeftijd

-19

15%

156

-

-

-5 jaar

13%

138

20-39

32%

336

38%

34%

1.568.999

5-20 jaar

35%

360

40-59

33%

342

39%

40%

1.836.114

20- jaar

52%

544

60-79

20%

208

23%

26%

1.218.343

Eindtotaal

100%

1042

Eindtotaal

100%

1042

100%

100%

4.623.456

*20-79 jarige
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