
8 maart 2017

namiddag – 13.30 uur tot 17.45 uur
Versterk je buurt of dorp door participatie*
Wat betekent participatie in plattelandsprojecten?  
Hoe ga je ermee aan de slag in een project rond leefbare dorpen? 
In onze plattelandsprojecten is participatie een belangrijk punt. 
Participatie kan dé motor zijn voor een positieve dynamiek in een buurt 
of dorp. Maar hoe begin je er aan als gemeente, inwoners, bovenlokale 
organisatie? Elk traject is maatwerk en vraagt flexibiliteit.

13.30 Onthaal
14.00 Verwelkoming 

Didier Huygens, directeur  
dienst Landbouw en Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen

14.15 Hoe kan je als burger/dorpsraad jouw (gemeente)bestuur warm 
maken voor een idee? 

 Koen Dewulf, beleidsmedewerker Dorpsbelangen vzw
 Praktijkvoorbeelden

· Een plein voor Abeleplein
 Koen Dewulf, beleidsmedewerker Dorpsbelangen vzw 
· De heropwaardering van de Prosperhoeve in Prosperpolder
 Peter Deckers, voorzitter Prospersite vzw

15.15 Hoe kan je als (gemeente)bestuur actief samenwerken met 
burgers/dorpsraden?

 Davina De Palmenaer, participatiemedewerker ruimtelijke 
planning Provincie Oost-Vlaanderen

 Praktijkvoorbeelden
· Heraanleg en beheer van publieke ruimte op een participatieve 

manier 
 Stijn Van Belleghem, coördinator Regionaal Landschap  

Schelde-Durme
· Herbakkersplein – hoe een cultureel traject het Herbakkersplein 

in Eeklo vormgeeft
 Frederik Rogiers, cultuurbeleidscoördinator Stad Eeklo

16.35 Hoe kan je kwetsbare groepen betrekken bij participatieve 
projecten?

 Katelijn Van Horebeek, beleidsmedewerker maatschappelijke 
participatie Provincie Oost-Vlaanderen

 Praktijkvoorbeelden
· Ouder worden in je buurt – een methodiek die zowel alle 

kwetsbare ouderen betrekt als alle organisaties die een rol 
kunnen spelen voor de ouderen in hun eigen buurt

 David Talloen, beleidsmedewerker maatschappelijke participatie 
Provincie Oost-Vlaanderen

· Slaatje Praatje – de mobiele sociale kruidenier waarin vrijwilligers 
met armoede-ervaring een centrale rol spelen 

 Nele Decelle, coördinator Slaatje Praatje OCMW Berlare, Laarne, 
Wichelen, Waasmunster en Buggenhout

17.35 Slotwoord 
Alexander Vercamer, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland, 
Provincie Oost-Vlaanderen

17.45 Receptie & broodjesmaaltijd

avond – 17.45 uur tot 20.30 uur
Speeddate voor plattelandsprojecten
Wens je advies over je projectidee? Wij regelen 3 speeddates om je 
projectidee te laten ontpoppen in projecten van hoge kwaliteit.  
We zoeken naar linken tussen projectideeën en naar samenwerking 
tussen verschillende organisaties.  
Aanwezige experten geven ook advies op je projectidee.

17.45 Ontvangst met broodjes
18.15 Verwelkoming  

Alexander Vercamer, gedeputeerde voor Landbouw en 
Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen

18.30 Speeddates 
 Op basis van je antwoorden in het inschrijvingsformulier, 

regelen wij een aantal interessante ontmoetingen met één of 
meerdere personen per speeddate.

19.30 Receptie met hoeve- en streekproducten

Praktisch
Deelname aan beide studiemomenten is gratis, maar inschrijven  
voor 2 maart 2017 is noodzakelijk via deze link.
Bij vragen kan je ons contacteren op  
platteland@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 73/70.

Locatie: Leopoldskazerne
Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent

Gratis parkeermogelijkheid op het paradeplein van de Leopoldskazerne
Station Gent-Sint-Pieters op wandelafstand (15 min.)

STUDIE
DAG

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

participatie & speeddate

13.30 tot 20.30 uur

* Er zijn tal van 
subsidiemogelijkheden 
voor plattelandsprojecten!

https://goo.gl/forms/f9YeKqj48gj08eCM2

