


Plattelandsontwikkeling

Projectenwerking

Dorpsontwikkeling



De eerste uitdaging is het dorp



De tweede uitdaging is de kerk

Het gezicht en het hart van een dorp

Een plek in het dorp



Het ‘kruispunt’

Doel = 
leefbaarheid van 

het dorp 

Middel = 
kerkgebouw

Functie = 
mensen 

samenbrengen



Case O.L. Vrouw Middelares – Braken 
(Wuustwezel)



Braken gehucht van Wuustwezel



Achtergrondinformatie Braken

•Bevolking 1 jan. 2015: 1. 410 inw

•Gem. aantal bezoekers wekelijkse kerkdienst: 
30

•Eigenaar kapel: vzw dekenale werken Essen 

•Kapel en school  zijn dé plek voor ontmoeting

•Gebruik vandaag



speelplek

school

school

kapel



Stakeholders in dit proces

•bewoners

•betrokkenen kapel: parochiekern, 
pastorale éénheid, eigenaar,…

•kerkfabriek

•gemeente Wuustwezel

•koor “De Notenkrakers  vzw met 
clubhuis ‘t Klaske

•bisdom Antwerpen

•school

•…



Aanleiding

•Gebouw dat investeringen vraagt 
versus afnemend gebruik en dalend 
vrijwilligers

•Bewust dat men proactief moet zijn 
en de gemeenschap betrekken

•Kerkenbeleidsplan

•Braken leeft! (niet meer) 



Het traject

•Analyse van het dorp

•Startmoment

•4 werksessies

•Bus uitstap – inspiratie tour



Analyse van het dorp:  dorpenmonitor Braken

• dfgdfg



Startmoment: Ontdek het project



Werksessie 1: Ontdek het project



Werksessie 2: Contextverdieper



Werksessie 3: Ideeënverbeelder



Werksessie 3: Verschillende scenario’s



De bus op!



Wat nu en kansen?
• Met kerngroep  ambitieniveau duidelijk krijgen

• Terugkoppelen met  bewonersgroep: wat met 
quickwin – Ontwerper aanspreken?

• Nadenken over evt. nieuwe vzw op te richten  die 
overeenkomsten maakt met betrokken partijen

• Duidelijke afspraken maken over gebruik

• Bewoners  betrekken ook na het traject vb. 
crowdfunding

Kansen?

• Jonge mensen – ‘ t Klaske

• School die (nog) meer kan betekenen

• Kapel kleine opp. en niet beschermd gebouw 

• Misschien kan gemeente iets betekenen in dit 
verhaal: mobiel dienstencentrum?



Projectinzichten

Pluspunten

Vanaf start van onderuit werken

Onbevangen blik

Wensen van gebruikers centraal

Lokale gevoeligheden en 

opportuniteiten direct zichtbaar

Goede start voor proces

Lokale dynamiek en 

verantwoordelijkheden / 

eigenaarschap

Leerpunten

Ontbrekend budget experten 

(ontwerper, financieel expert)

Proces eindigt bij start, lokaal 

daadkrachtig genoeg voor volgende 

stappen?



www.veerkrachtige
dorpen.be

Meer informatie?


