Nieuwsbrief

Het Vlaams Ruraal Netwerk is een feit!
Een nieuwe huisstijl, website en tussentijdse nieuwsbrief legden de basis. Op vijf
december 2007 was het dan officieel zover. Nu ook de krijtlijnen van de werking vast
liggen, stellen we u graag persoonlijk “ons” netwerk en haar werking voor!
Opgericht in de schoot van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
2007-2013 (PDPO II) en ondergebracht bij het Departement Landbouw en
Visserij van de Vlaamse overheid wil het netwerk alle plattelandsactoren over
de verschillende programmamaatregelen heen met elkaar in contact brengen.
Hierbij wordt de uitwisseling van “goede praktijken”, waar Leader+ in het
verleden mooie resultaten mee behaalde, naar de andere assen uitgebreid. Het
Vlaams Ruraal Netwerk wil uitgroeien tot hét aanspreekpunt voor contacten met
Vlaamse en Europese gelijkgestemden en met het op te richten Europees Ruraal
Netwerk.
Wat u concreet van ons mag verwachten, vindt u op onze website
(www.ruraalnetwerk.be): nieuws uit de sector, lopende projecten, studiedagen,
nieuwsbrieven, verslagen, … Onze online kalender houdt u op de hoogte van
alle activiteiten. Zo organiseren wij op 22 april een studiedag voor de nieuwe
Leadergroepen. Maar ook de andere assen van het PDPO II zullen in de activiteiten
en verslagen van het Vlaams Ruraal Netwerk zeker hun gading vinden. Houd dus
zeker de website in de gaten!
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Daarnaast publiceren we een driemaandelijkse nieuwsbrief. Hierin worden
activiteiten aangekondigd en wordt een breder kader geschetst. In deze
nieuwsbrief licht Jean-Michel Courades ons in over de ontwikkelingen op
Europees vlak. Telkens worden ook enkele “goede praktijken” van het PDPO II in
de spotlights geplaatst. De vijf projecten uit As 3 van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling die hier worden voorgesteld, tonen de dynamiek in het
Vlaamse rurale landschap duidelijk aan.
Deze dynamiek willen we in onze werking naar voren laten komen en in onze
nieuwsbrief vertalen. Wij zijn er alvast enthousiast over - laat weten wat u ervan
vindt!

Activiteiten
In deze rubriek vermelden wij de activiteiten die het Vlaams Ruraal Netwerk in de
nabije toekomst organiseert. Voor alle details verwijzen wij u door naar onze website. Daar vindt u ook informatie over activiteiten die anderen in het kader van het
PDPO II organiseren.

Het Vlaams Ruraal Netwerk-team,
Koen, Hilde en Nele

22 april 2008
Op 22 april brengen we alle Plaatselijke
Groepen op een kennismakingsmoment samen. Tijdens deze studiedag leren de nieuwe Leadergroepen elkaar en de overkoepelende autoriteiten kennen en krijgen ze heel
wat praktische informatie aangereikt.
17 juni 2008
Op 17 juni komt “samenwerking” als asoverschrijdend thema aan bod. Aan de hand
van voorbeelden uit de vier assen van het
PDPO II en enkele getuigenissen uit de
praktijk wordt de kracht van samenwerking
duidelijk gedemonstreerd.
Het Vlaams Ruraal Netwerk-team

Leefbaar Oostnieuwkerke
Met de steun van het PDPO II wil de gemeente Staden van de deelgemeente
Oostnieuwkerke een aantrekkelijk, sfeervol, veilig en kindvriendelijk leefdorp
maken. De creatie van groene, veilige en beleefbare verbindingslijnen en een
optimalisering van ontmoetingskansen stonden hierbij centraal. Om tot een
correcte projectdefinitie te komen werden de bewoners en verenigingen
betrokken en werd er inspiratie gezocht in het buitenland. Vooral Britse
dorps- of stadskernen konden de inwoners van Oostnieuwkerke bekoren.
In het kader van het project wordt de monoliete verharding vóór en rond
de kerk grotendeels vervangen door groenaanleg. Hierdoor maakt de rijweg
plaats voor een publiek park met de kerk als centraal punt. De gemeente
overweegt om sociale werkplaatsen te betrekken bij het beheer van dit
dorpspark.
Ook kwaliteit staat voorop bij de projectuitwerking. Zo is er aandacht
voor kwaliteitsvol en comfortabel straatmeubilair en voor sfeervolle en
energievriendelijke openbare verlichting. De globale toegankelijkheid van
het park, dorpshuis, kerk en bibliotheek wordt gewaarborgd.

Op die manier wordt de dorpskern weer de centrale ontmoetingsplaats
voor alle inwoners en bezoekers. De buitenruimte biedt mogelijkheden
tot sociaal contact voor alle leeftijdsgroepen en voor het organiseren van
diverse evenementen.

Appetijt in dorpsrestaurants

Samenwerkende streekproducten

In een dorpsrestaurant komen mensen op een vaste dag in de week samen
om Gezond, Gezellig, Goedkoop en Gezamenlijk te eten. Hier is duidelijk
nood aan: veel mensen hebben het moeilijk om elke dag opnieuw te
zorgen voor ‘een warme noen’, willen wat gezelschap of gezond eten.
Sommigen haten afwas of houden ervan om eens bediend te worden.
Al deze mensen komen in een dorpsrestaurant aan hun trekken. Om
een succesvol dorpsrestaurant uit te bouwen moet vooral een plaatselijk
draagvlak aanwezig zijn. Overleg met de lokale verenigingen en de
dorpsinwoners staat centraal. Dorpspamfletten met “Menukaarten”worden
huis aan huis bedeeld, inwoners helpen in het restaurant en in de lokale
werkgroep. Maar ook de handelaars in het dorp spelen een sterke rol in
het slagen van het dorpsrestaurant: door maaltijdbonnetjes te verkopen
geven ze aan dat ze achter het project staan en op die manier wordt al
zeker over het initiatief gepraat.

De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant wil in een As 3-project van het
PDPO II een nauwere samenwerking tussen producenten, verkopers en
consumenten van streekproducten op poten zetten. Hiervoor wordt onder
andere het logistieke netwerk van lokale verkooppunten, uitgebouwd
door de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant, versterkt én uitgebreid.
Een grotere kennis van de streekproducten laat de omzet van de verkoper
stijgen en informeert de consument over het hoe en wat van het product.
Door lokale productie en consumptie met elkaar te verbinden wordt de
lokale economie in de provincie een duw in de rug gegeven.

In de vier dorpsrestaurants van de gemeente Bilzen (in Schoonbeek,
Waltwilder, Munsterbilzen en Hees) eten wekelijks al meer dan tweehonderd
mensen. Ook omliggende dorpen zijn geïnteresseerd in het concept.
Want het is duidelijk dat een dorpsrestaurant aan een zeer reële nood
beantwoordt: mensen kunnen langer in hun eigen omgeving wonen en
doorbreken het isolement. Het dorpsgevoel wordt gestimuleerd en men
krijgt een zinvolle activiteit aangeboden - allemaal sterke troeven van het
platteland. Bovendien kunnen hierdoor enkele mensen bijkomend aan de
slag. Logisch dus dat men op meerdere plaatsen appetijt krijgt om een
dorpsrestaurant te starten…

Appetijt in dorpsrestaurants (prov. Limburg) - © foto: Jean Schoubs

Dorpskernvernieuwing in Staden (prov. West-Vlaanderen) - © foto: Andy Malengier

In een eerste fase worden de bestaande streekhoekjes, verkooppunten
van streekproducten, in kaart gebracht en verbeterd. Daarnaast wordt er
ook op zoek gegaan naar nieuwe verkooppunten en afzetmogelijkheden.
In een tweede fase wordt door de organisatie van informatie- en
vormingssessies de productkennis van de verkopers vergroot. Daarna
worden vier seizoenscampagnes uitgewerkt: telkens zal een andere
streekproductencategorie in de kijker worden gezet. In een laatste fase
wordt de aandacht van de consument getrokken en krijgt die meer
informatie over de beschikbare producten.

Streekproducten, een lokaal verhaal (prov. Vlaams-Brabant) - © foto: Luk Collet

Opstandig Oudenaarde
Oudenaarde 11 juli 1708: de grote Europese grootmachten staan met
hun enorme legers tegenover elkaar op het platteland in het hartje
van de Vlaamse Ardennen. Engeland, Spanje, het Habsburgse Rijk en de
Zeven Verenigde Provinciën vormen een Grote Alliantie tegen Frankrijk,
dat aanspraak maakt op de kroon van Spanje. Tijdens de veldslag op de
kouters van de Oudenaardse deelgemeenten Eine, Heurne en Mullem
komen duizenden soldaten om. Lodewijk XIV – de Zonnekoning – lijdt
een zware nederlaag terwijl de hertog van Marlborough - de Engelse
veldheer - triomfeert.
In 2008 besteedt Oudenaarde graag aandacht aan de 300-jarige
verjaardag van deze veldslag. Ook het platteland –het strijdtoneel van
1708- komt hierbij ruim in beeld. Tussen mei en oktober verplaatst een
tentoonstelling in het Oudenaardse stadhuis de bezoeker naar het
platteland anno 1708: het landschap en leefomstandigheden van toen
werden nauwgezet gereconstrueerd.

Op het slagveld zelf staat een panoramische toren met info-panelen
over het verloop van de slag. Aanduidingen in het veld markeren
de belangrijke plaatsen die tijdens de veldslag een rol speelden. De
bezoekers en inwoners worden gegidst langs wandel- en fietsroutes die
ook de lokale hoeveproducenten aandoen. Lokale verenigingen, zoals
de Landelijke Gilden, heemkringen, KVLV, het Regionaal Landschap,
e.a., verzorgen een jaar lang activiteiten in het teken van “1708”.
Dankzij de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie OostVlaanderen versterkt Oudenaarde via het project “1708” de identiteit
en toeristische potentie van dit stukje platteland door middel van zijn
erfgoedwaarde als slagveld tijdens de Spaanse Successieoorlog.

“Oudenaarde 1708. Een stad, een koning, een veldheer” (prov. Oost-Vlaanderen) - © foto: Tom Nevejan

Ecohuis Tarcitius
De lokalen van scoutsgroep Tarcitius zijn verouderd en veel te
klein. Toen de gemeente Geel liet weten dat ze een nieuw spel- en
sportterrein wou aanleggen groeide bij de jeugdbeweging het plan
daar een nieuw lokaal te bouwen. Om het nieuwe gebouw aan de
behoefte van de scouts te laten voldoen en om zowel duurzaam als
betaalbaar te bouwen werd een multifunctioneel lokaal ontworpen.
Op het gelijkvloers van dit “passief huis” wordt een polyvalente zaal
met de nodige faciliteiten voorzien. Op de eerste verdieping kan de
scoutswerking doorgaan. Door de centrale ligging en de faciliteiten zal
het mogelijk zijn de buurt en de jeugd dichter bij elkaar te brengen.

hun rekening nemen, krijgt dit bouwproject een educatief staartje.
Via subsidies en samenwerking met partners hopen de scouts en
de volledige gemeenschap dit Ecohuis tegen de zomer van 2009 te
kunnen inwijden.

Het Ecohuis Tarcitius is een strobalen gebouw met veel aandacht
voor energie-efficiëntie, hernieuwbaarheid en duurzaamheid van
materialen en energie. Concreet vertaalt dit zich in een volledige
bio-ecologische aanpak: een houten skelet, een overspannend dak,
strobalenisolatie, lemen muren, gebruik van grondwater, uitgekiende
verlichting, zonneboiler en ecologische meubelen. Hierdoor willen de
scouts de gemeenschap met een concreet voorbeeld warm maken
voor duurzame ontwikkeling.
Een groot deel van de werkzaamheden kan door de scouts en hun
familie en sympathisanten zelf worden uitgevoerd. Doordat leerlingen
van de Kogeka-scholen een groot deel van de technische kant voor
Ecohuis Tarcitius (prov. Antwerpen) - © foto: An Van de Weyer

Interview

Jean-Michel Courades
Meneer Courades, wie bent u en wat doet u?
Ik ben Jean-Michel Courades, medewerker van het Directoraat-Generaal Landbouw
en Plattelandsontwikkeling (DG Agri) van de Europese Commissie. Na mijn studies
volgde ik een postgraduaat Europese Studies in het Brugse Europacollega. Ik werkte
enkele jaren als ambtenaar in Frankrijk maar ben de laatste twintig jaar actief geweest
in vijf verschillende departementen van de Europese Commissie.
Sinds februari 2002 behandel ik de dossiers van LEADER+ (de voorloper van As 4 in
het huidige programma, nvdr) en zit ik het Steering Committee Leader+ voor.
Kunt u ons meer vertellen over het geplande Europees Ruraal Netwerk?
Sinds 20 februari 2008 ligt de structuur van het Europees Ruraal Netwerk wettelijk vast.
Het bestaat uit verschillende comités onder leiding van de Europese Commissie.

Het Vlaams Ruraal Netwerk werkt niet op
zichzelf, maar valt onder het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013
(PDPO II). Dit programma werd op 13 november 2007 goedgekeurd door de Europese
Commissie.
Ondertussen werd ook op Europees vlak een
overkoepelend Netwerk voor Plattelandsontwikkeling opgericht. Tijd dus om ons licht
te gaan opsteken bij Jean-Michel Courades,
ambtenaar bij de Europese Commissie …

Colofon
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Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
v.u. Jules Van Liefferinge, Secretaris-Generaal,
Departement Landbouw en Visserij

Eerst en vooral is er het European Contact Point. Hiermee gaan we verder op
de goede werking van het Leader+ Contact Point, dat eind april haar activiteiten
stopt. Het nieuwe Contact Point zal contacten met de nationale netwerken en
beheersauthoriteiten onderhouden, activiteiten organiseren en een internationale
communicatiestrategie uitbouwen. De procedure loopt nog, maar hopelijk kan dit
Contact Point zo snel mogelijk van start gaan.
Daarnaast wordt een coördinatiecomité van het Europese Netwerk voor
Plattelandsontwikkeling opgericht. Hierin zullen vertegenwoordigers van de
beheersautoriteiten en netwerken van de Europese lidstaten zetelen. Ook
afgevaardigden van enkele organisaties en ngo’s die een Europees draagvlak hebben
(bvb. landbouwberoepsorganisaties, milieuorganisaties, …) en vertegenwoordigers
van het subcomité Leader en de Plaatselijke Groepen worden bij de werking
betrokken. Dit coördinatiecomité zal de Europese Commissie helpen bij de
voorbereiding en uitvoering van het beleid voor plattelandsontwikkeling en het
contact met de nationale netwerken coördineren.
Het coördinatiecomité houdt zich ook bezig met inhoudelijke zaken. In thematische
werkgroepen komen specifieke problemen aan bod. Asoverschrijdende thema’s,
zoals duurzame ontwikkeling en innovatie worden immers best niet per as behandeld.
Ik geef toe dat de keuze voor een overkoepelende en thematische benadering een
uitdaging is, maar ik heb er alvast alle vertrouwen in!
U sprak daarnet van een subcomité Leader. Wordt voor elke as een subcomité
voorzien?
Het is niet de bedoeling alles op te delen. Zoals ik al zei, proberen we asoverschrijdend
te werken. Enkel voor As 4, Leader, wordt een apart subcomité ingericht. Door het
grote succes van het Steering Committee Leader+ en door de sterke nadruk op
samenwerking zagen we het als een must een apart forum te voorzien. Op deze
vergaderingen zullen opnieuw vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten
en netwerken samenkomen. Enkelen van hen zetelen in het overkoepelende
coördinatiecomité en zorgen zo voor de doorstroming van informatie.
Misschien nog interessant om te vermelden is de oprichting van een
Europees deskundigencomité voor evaluatie van de programma’s voor
plattelandsontwikkeling. Ook hier zal elke lidstaat vertegenwoordigd zijn en willen
we een gemeenschappelijke kennis van ervaring en evaluatie ontwikkelen.
Dat klinkt veelbelovend! Maar hoe ziet u het in de praktijk? Wanneer starten
deze comités?
We proberen zo snel mogelijk te starten. Zoals ik al zei, is het de bedoeling dat
het Contact Point in het voorjaar van 2008 aan haar activiteiten kan beginnen.
Daarna, hopelijk nog voor de zomer, plannen we een eerste bijeenkomst van het
coördinatiecomité. In oktober plannen we een eerste grote conferentie over de
plattelandsontwikkeling in Europa.
Wij zullen alvast aanwezig zijn! Bedankt voor dit gesprek.

