Leaderthema 1: Duurzame energie en klimaatadaptatie
Energieke dorpen:
Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing
Voorstellen tot mogelijke acties:
 dorpen begeleiden rond duurzame energie, 50 % energiebesparing in elke woning
realiseren + 100 % hernieuwbare energievoorziening in het dorp zelf door middel van
lokale energiebronnen (vb. pellets, zonneboilers, PV, windenergie) met speciale aandacht
voor moeilijk bereikbare doelgroepen
 energierenovaties van openbare gebouwen stimuleren door de buurt mee te laten
investeren in de energiebesparing en de hernieuwbare energieproductie van scholen,
gemeentelijke gebouwen, ontmoetingscentra
Maatregel 2: Eigen duurzame energieproductie als antwoord op stroomtekorten
Voorstellen tot mogelijke acties:
 zelf voorzien in eigen duurzame energieproductie door gezamenlijk te investeren in
hernieuwbare energie bij landbouwers, scholen, gemeenten en particulieren. Het
innovatieve karakter hier is de participatieve wijze van realisatie van deze projecten
waarbij zoveel mogelijk Pajotten betrokken worden bij het democratisch beheer van deze
projecten, de prijs van de geproduceerde energie en de verdeling van de opbrengsten
hiervan. Lokale tewerkstelling, investeren in de lokale economie en meerwaarde voor
plattelandsprojecten zijn hiervan het resultaat.

Leaderthema 2: Profilering en promotie via streekidentiteit
Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied
Voorstellen tot mogelijke acties:
 inwoners, streekorganisaties en overheden gaan aan de slag gaan met eigen fauna en
flora om bewoners nauwer te betrekken bij de streekwaarden van het buitengebied:
 koestersoorten als kapstok - landschap verder versterken
 opzetten en introduceren van agro-ecologische initiatieven, o.m. via kleine
landschapselementen die bijdragen aan ‘duurzaam Pajottenland’
 onderhoud via samenwerking in open ruimte/buitengebied met landbouwers,
gemeenten, sociale economie, ...
 overheden, particulieren en landbouwers samen als behoeders van het landschap
 3 L-actieplan uitwerken (landbouw, landschap, leefbaarheid voor inwoners in de landelijke
dorpen en leefkernen) als toekomstige hefboom voor de regio als kans voor vitale dorpen
in combinatie met behoud van de open ruimte
Maatregel 2: verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven
Voorstellen tot mogelijke acties:
 teambuilding en andere pakketten, o.m. typische plattelands- en Pajotse beleving en
‘goed gevoel-antistress’pakketten in combinatie met Pajotse producten, naar meerdere
doelgroepen en leeftijdscategorieën

 landbouwers en zelfstandigen aanzetten en ondersteunen tot meer medewerking
aan arrangementen via uitbreiding van hun aanbod (producten en/of diensten) en
dit zoveel mogelijk onder het Pajottenlandmerk te vermarkten
 authenticiteit in combinatie met de open ruimte van natuur- en
cultuurlandschappen aanbieden
 ondersteunen en stimuleren van de landbouwnetwerken – het eigen netwerk
overschrijden en via Pajottenlandmerk aanbieden
 samenwerking horeca stimuleren ivm openingstijden en sluitingsdagen




per gemeente een traditie in de verf zetten om lokale economie mee te laten herleven +
de samenwerking bevorderen
Uitbouw actiepakketten vanuit Paddenbroek als duurzaam Pajottenlands centrum (Kyoto
en andere thema’s), gelinkt aan de ‘streek-belevings-punten’ uit de zeven gemeenten

Leaderthema 3: Leefbare dorpen
Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken,
lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
Voorstellen tot mogelijke acties:
 opzetten van dorpsontmoeting via o.m. dorpsraden
 opsporen van noden en uitbouw van een prioriteitenlijst  start van idee naar
realisatie (procesmatig)
 onderwerpen: verkeersveiligheid, functionele fietsweg, vervoer voor ieder,
dorpsrestaurant, verbetering leefomgeving, ontmoetingsruimte voor generaties, van
boer naar bord, het dorp vraagt vrijwilligers,...
 De zorgnetwerken verder laten doorgroeien naar buurtnetwerken. Via de buurtnetwerken
wordt ontmoeting (vb: lokaal dienstencentrum, dorpsrestaurant, …) gecreëerd en wordt
de lokale sociale binding versterkt.
 Vanuit een sterke lokale sociale binding wordt vrijwilligerswerk (vb: mantelzorgers,
mindermobielencentrale, huiswerkbegeleiding, …) gestimuleerd. Mensen voelen zich
verbonden en betrokken met elkaar, hun buurt, hun omgeving, hun gemeente en hun
regio. De draagkracht van projecten en thema’s wordt op die manier aangezwengeld
 Nieuwkomers onthalen in de gemeenschap en hen helpen ‘inleven’, een noodzaak om
geen slaapdorpen te creëren – bvb. o.m. infopakket met typische plattelands- en buurttips
bezorgen
 Anderstalige nieuwkomers en nieuwe inwoners van Vreemde origine onthalen en
stimuleren tot lokale participatie en taalverwerving, intergemeentelijke afstemming en
samenwerking inzake onthaal en taalbeleid en taalpromotie vanuit de specifieke
invalshoek ‘platteland’. Afstemming met de aanbodvertrekkers hierrond (Agentschap
Inburgering en Integratie, regiowerking Vlaams-Brabant
 Sociale tewerkstellingskansen creëren via lokale projecten (vb. dorpsrestaurants,
ouderenzorg,... en andere gelijkwaardige tewerkstelling)
 Lokale handel innovatief versterken
 vb: nieuw type buurtwinkels: vast of mobiel?
 middenstand begeleiden
Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht
dorpenbeleid
Voorstellen tot mogelijke acties:
 Een ontwikkelingsplan met acties voor elk(e) dorp(skern)
 alternatieve, betaalbare woonvormen op maat voor doelgroepen, vooral in dorpskernen,
bvb. zorgbehoevenden, kansengroepen en mindervaliden zo lang mogelijk in hun
vertrouwde omgeving te laten wonen, Project rond generatiewonen uitwerken
 Initiatieven om dorpen aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen
 Speelruimte en -kansen voor jongeren in (buurt van) elke dorpskern
 als gemeenschap de toekomst van openbare gebouwen (kerkgebouwen, parochiezalen,
bibliotheek,...) evalueren en waar nodig nieuwe initiatieven nemen
Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare
mobiliteit’, zijnde duurzaam en veilig verplaatsen
Voorstellen tot mogelijke acties:
 Via ‘STOP’-principe dorpskernen meer bereikbaar maken
 Veilige linken creëren uit de wijken naar de dorpskernen
 Meewerken aan openbaar vervoer op maat en vraag
 Fietswegen creëren nar knooppunten van het openbaar vervoer
 …

