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Een toekomst uitstippelen voor je eigen dorp. Dat is de opdracht
van het project ‘Dorp aan Zet’: De Provincie Limburg zet samen
met 6 Haspengouwse gemeenten, STEBO en Innovatiesteunpunt
een participatief traject op waarbij bewoners de noden voor hun
eigen dorp benoemen en een traject voor toekomstige
investeringen vooropstellen. ‘Zo geven we Limburgers de kans om
zelf een korte en lange termijn visie voor hun dorp uit te werken,’
aldus gedeputeerde Inge Moors.
Het project ‘Dorp Aan Zet’ wordt officieel gelanceerd in de gemeente Riemst, één van de
zes plattelandsgemeenten waar tijdens de komende twee jaar de inwoners telkens
gedurende zes maanden per dorp een visie uittekenen voor hun dorp naar hun wensen
en behoeften, binnen de reglementaire kaders die voorliggen. Dit gebeurt in
samenwerking met de vertegenwoordigers van de lokale besturen, STEBO en
innovatiesteunpunt, onder de coördinatie van de Provincie Limburg.
Het project vertrekt vanuit de evoluties en demografische wijzigingen binnen
hedendaagse dorpen, zoals vergrijzing en het wegtrekken van lokale voorzieningen naar
grotere steden en gemeenten. De inwoners van Kerniel en Hendrieken-Voort (Borgloon),
Buvingen (Gingelom), Teuven (Voeren), Mechelen-Bovelingen (Heers), Kanne en
Genoelselderen (Riemst) en Gelinden (Sint-Truiden) zullen de leefbaarheid nagaan in hun
dorp.
In een eerste fase van het project wordt een onderzoek gevoerd naar de huidige situatie
in het dorp. Welke voorzieningen zijn nog aanwezig, welke mist men, bestaat er nog een
verengingsleven? Na deze dorpscan betrekt een participatietraject de inwoners van het
dorp en de vertegenwoordigers van de lokale besturen om verwachtingen op korte en/of
langere termijn uit te wisselen en te toetsen aan de visie van de verschillende lokale
besturen, binnen wettelijke kaders en mogelijkheden.
Uit het traject worden verschillende acties ontwikkeld die in een latere fase, na de
projectperiode, kunnen opgepikt worden door het lokale bestuur. ‘De ervaringen worden
eveneens gebundeld tot een methodiek in innoverend dorpenbeleid dat we willen
uitrollen over de hele provincie,’ benadrukt gedeputeerde Inge Moors. Dit pilootproject
betreft een investering van totaal 300.000 euro, waarvan de provincie Limburg en de
betrokken gemeentes 105.000 euro op tafel leggen. Daarbij ontvangen ze 195.000,00
euro aan leadersteun vanuit de Provincie Limburg, Vlaanderen en Europa.
In Kanne in Riemst en Kerniel in Borgloon wordt vandaag het officiële startsein gegeven.
Na de opstartvergadering, zullen vanaf april de werksessies met de dorpsbewoners en de
lokale vertegenwoordigers worden georganiseerd. In juni staat de realisatie van een

quickwin gepland als eindresultaat van het participatietraject, samen met een omvattend
en gefundeerd actieplan voor het lokale bestuur.
Vanaf vandaag is ook de projectwebsite te raadplegen met alle informatie en de stand
van zaken per dorp. Deze website geeft een zicht op het bestaande voorzieningenniveau
per dorp. Daarnaast kan het reeds afgelegde participatietraject per dorp geraadpleegd
worden en zal de website na de projectperiode naar heel Limburg worden uitgebreid.
‘Met dit project tracht de provincie Limburg het initiatief te nemen in innoverend en
gebiedsgericht dorpenbeleid in Limburg en in Vlaanderen en dit samen met de lokale
bewoners van elke dorp of gemeente,’ besluit gedeputeerde Inge Moors.

Het subsidieprogramma LEADER maakt deel uit van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
De Europese Unie, de Vlaamse overheid en de provincies stimuleren via deze weg lokale initiatieven om het
economisch en maatschappelijk weefsel van het platteland te versterken.
De provincie Limburg, gemeenten en plattelandsactoren uit de publieke en private sector bundelen hiervoor hun
krachten binnen de Plaatselijke Groep. Die behelst in Haspengouw een gebied van 16 Limburgse gemeenten.
De focus in het huidige PDPO III 2014-2020 Leaderprogramma ligt op ‘leefbare dorpen’, ‘bodem- en
waterbeheer’ en ‘landbouw- en natuureducatie’.
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