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1. Voorstelling van het project "DORP inZICHT": leefbaarheidsonderzoek in plattelandskernen  

Aan de hand van een powerpoint presentatie stelt Line Windey van Samenlevingsopbouw vzw het project DORP inZICHT voor.  
Het project DORP inZICHT wordt op de dorpsraad voorgesteld omdat de doelstellingen van DORP inZICHT in grote mate 
overeenstemmen met de doelstellingen van de dorpsraad van Belsele. De dorpsraad heeft in het verleden al meermaals het plan 
opgevat om een bevraging te houden bij de Belselenaren om de werking van de dorpsraad nog beter te laten aansluiten bij de noden 
van de Belselenaren. Om diverse redenen - zoals geen consensus over onderwerpen voor de bevraging, methodiek zelf ontwikkelen 
of hergebruiken, onduidelijkheid over de vereiste inzet van middelen en het te verwachten resultaat - is dergelijke bevraging er nog 
niet gekomen. In de methodiek die DORP inZICHT aanreikt om een bevraging te organiseren, vindt de dorpsraad een oplossing 
voor de problemen en een antwoord op de vragen die de organisatie van een bevraging tot nu toe belemmerden. Belsele is met zijn 
9644 inwoners in 2005 en zijn verscheiden wijken niet echt een plattelandskern en is te groot om in zijn geheel er een DORP 
inZICHT project op toe te passen. Daarop stelt de dorpsraad een DORP inZICHT project op te zetten voor de Populierenwijk. 
Omwille van zijn grootte en zijn homogeen karakter is de DORP inZICHT methodiek op deze wijk goed toe te passen. Tegen deze 
achtergrond moet dus aan de Populierenwijk gedacht worden en niet aan het dorp Belsele als er verder dorp wordt gelezen.  
DORP inZICHT wil bewoners meer betrekken en laten nadenken over het wel en wee in hun eigen dorp: Onderzoeken van de 
leefbaarheid in het dorp.  
DORP inZICHT wil bewoners hier ook een eigen verantwoordelijkheid in geven: Werken aan de toekomst van het dorp.  
Daarvoor gebruikt DORP inZICHT een bevraging die ondersteund wordt door een internettoepassing, standaardvragenlijst en 
een handleiding.  
Bedoeling 1: Onderzoeken van de leefbaarheid in het dorp  
De leefbaarheid wordt ruim bekeken: wonen, werken, onderwijs, verkeer, veiligheid, voorzieningen, sociaal leven, relatie lokaal 
bestuur, ... Het onderzoek is oorspronkelijk opgevat voor plattelandskernen: kleine landelijke dorpen (200 à 3000 inw).  
Bedoeling 2: Werken aan de toekomst van het dorp  
Een bewonersonderzoek moet een betrouwbaar en gedragen beeld van woon- en leefsituatie geven. Meestal krijgt het 
bewonersonderzoek een vervolgfase: aan de slag met de resultaten! Samen met gemeentebestuur verantwoordelijkheid opnemen, 
actief meewerken realiseren en meedenken/meedoen en eigen mobiliserende kracht zijn essentieel.  
Bewonersonderzoek  
Het onderzoek wordt DOOR bewoners uitgevoerd: bewoners voeren het onderzoek zelf uit (projectgroep). DORP inZICHT biedt 
hen ondersteuning door het project pakket. Het onderzoek wordt VOOR bewoners uitgevoerd: alle inwoners vanaf 12 jaar 
ontvangen een vragenlijst. Noden en behoeften van alle dorpsbewoners worden in kaart gebracht.  
Situering van het DORP inZICHT concept  
Het is een instrument uit Groot-Brittannië ("Village Appraisals"), dat op meer dan 2000 dorpen in Engeland en Wales met succes is 
toegepast. Het instrument is zowel in Vlaanderen als in Nederland vertaald en aangepast aan de eigen realiteit en is een product van 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw.  
Praktische randvoorwaarden voor een DORP inZICHT project  
Wat betreft mankracht moet men kunnen rekenen op een projectgroep van 5 à 10 bewoners, met daarnaast occasionele 
vrijwilligers. De kostprijs van een DORP inZICHT project omvat de aankoop van het pakket van €75, de prijs van het 
promotiemateriaal en vooral de prijs van de kopieën van de vragenlijsten. Een gemiddeld DORP inZICHT project duurt 6 à 10 
maanden en vergt een 12-tal bijeenkomsten.  
Stap 1: Doelstelling bepalen  
Niet elke projectgroep wil met DORP inZICHT hetzelfde bereiken. Het DORP inZICHT project kan een specifieke of en algemene 
opzet hebben. Het project kan opgevat worden rond een concreet knelpunt of het kan de leefbaarheid in het algemeen beogen.  
Sommige DORP inZICHT projecten hebben als enig doel te weten te komen hoe mensen tegen het dorp aankijken.  
De meeste DORP inZICHT projecten zijn ambitieuzer en zij beogen bijvoorbeeld het opstellen van een actieplan en het zoeken van 
bewoners die zich engageren of het creëren van bewonersplatform of het opstellen en uitvoeren van een dorpsontwikkelingsplan. 
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Verdere stappen:  
2. Projectgroep samenstellen (5 à 10 bewoners) met oog voor diversiteit, verschillende taken, verschillende inzichten en 
sleutelfiguren.  
3. Contact opnemen met lokaal bestuur  
4. Bekendmaking in het dorp  
5. Vragenlijst opstellen op maat van het dorp, op basis van 300 voorbeeldvragen en een internettoepassing.  
6. De vragenlijsten persoonlijk verspreiden over alle bewoners van het dorp vanaf 12 jaar  
7. De vragenlijsten persoonlijk verzamelen (In het Meetjesland werden op deze manier 80% van de bewoners bevraagd)  
8. Analyse van de resultaten  
9. De resultaten rapporteren aan bewoners, gemeente en eventuele andere diensten.  
10. Verder werken met resultaten De resultaten zijn een stevige basis om acties te ondernemen. Naargelang de actoren, 
onderscheidt men:  
a) Actie door bewoners (bv. dorpskrant, leesgroep, website, vervoersservice, dorpsraad)  
b) Actie door lokaal bestuur en andere actoren (bv. vroege belbus voor schoolgaande jeugd, waarbij bewoners de ideeën en de 
gemaakte afspraken opvolgen)  
c) Actie door bewoners in samenwerking met lokaal bestuur en andere actoren (bv. heraanleggen speelplein, oprichten dorpshuis, 
hechtere sociale samenhang, betere communicatie bewoners - lokaal bestuur)  
Meer informatie: www.dorpinzicht.be  
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Opmerking bij "6. Verslag werking werkgroep water: ... Foto's van het overstromingsgebied en de meersen naast de Populierenwijk 
van vrijdag 19 januari 2007 tonen aan dat het overstromingsgebied in het Waterschoot heel wat regenwater heeft gebufferd. De 
waterplassen in de meersen waar de stad de uitbreiding van de Populierenwijk plant, bleven hierdoor veel kleiner dan in september 
1998, toen ongeveer de helft van het gebied onder water stond.": In september 1998 is tijdens een korte periode heel wat meer 
regen gevallen dan op 19 januari 2007.  
 
3. Briefwisseling  

Inkomend:  
- 12 maart 2007: e-mail van Sint-Niklaas met stand van zaken van de lopende grote bouwprojecten in Belsele  
Uitgaand:  
- 6 maart 2007: e-mail naar Sint-Niklaas met Opmerkingen op het witboek  
- 11 maart 2007: e-mail naar Sint-Niklaas over de status van de projecten voorgesteld op de dorpsraadvergadering van 13 maart 
2006  
 
4. Voorstelling project "Kom uit uw kot en wandel u wijs in de Mierennest"  

Op 22 april 2007, dag van de aarde en werelderfgoeddag, wordt om 14 uur de brochure "Kom uit uw kot en wandel u wijs in de 
Mierennest" voorgesteld. In de omgeving van de Mierennest werd een wandeltraject uitgestippeld met aandacht voor natuur, 
cultuur, geschiedenis en patrimonium. De wandeling doet 19 locaties aan waaronder drie bossen, een poel, archeologische sites en 
monumenten. Gidsen zullen langs het traject voor extra achtergrondinformatie zorgen. De wandeling sluit aan bij de campagne 
"Kom uit uw kot" van de Verenigde Verenigingen. Het is de bedoeling in 2008 een wandeling naar het Waterschoot, in 2009 een 
wandeling naar de Bezekoek en in 2010 een wandeling in het dorp uit te stippelen. Deze wandelingen kunnen door de scholen 
gebruikt worden om de leerlingen meer vertrouwd te maken met hun leefomgeving en haar geschiedenis.  
 
5. Verslag vergadering ad-hoc werkgroep ruimtelijke ordening over "Park van Belsele" en "Thermen van Belsele"  

Tijdens de vergadering van 19 februari 2007 kregen de 22 aanwezigen - vooral buurtbewoners - inzage in de plannen van het "Park 
van Belsele" en de "Thermen van Belsele". De opdrachtgever en de architect van de "Thermen van Belsele" waren aanwezig om 
hun plan toe te lichten en de vragen van de aanwezigen te beantwoorden.  
 
6. Verslag werking actiecomité Hoge Bokstraat  

Het actiecomité Hoge Bokstraat heeft met de opbrengst van het Driekoningen zingen een voedselpakket bezorgd aan een gezin in 
nood.  
 
7. Verslag werking werkgroep water  

Zolang er geen algemeen plan is, blijft de inrichting van de Belselebeek in de woonzone een probleem. De vergadering over Mijn 
Waterweg was heel interessant. Nu hij 80 jaar geworden is, stopt Omer Burm als coördinator van de werkgroep water.  
 
8. Nieuws uit de gemeenteraad  

Er staat 1 aankoop in der minne voor het speelbos Mierennest op de agenda van de volgende gemeenteraad.  
 
9. Nieuws uit de milieuraad  

Er wordt voorgesteld langs de Molenbeek een fietsroute aan te leggen. Op 29 maart 2007 gaat de open jaarvergadering van 
STRAMIN door in Siniscoop gevolgd door de voorstelling van "An Inconvenient Truth" van Al Gore.  
 
10. Varia  

De rioleringen in de Populierenwijk verzakken. 


