
Historiek van de dorpsraad Eversel-Ubbersel 

Onder impuls van burgemeester Jaak Vandenwijngaert werden er in 

verschillende kerkdorpen een dorpsraad in het leven geroepen. 

De dorpsraad van Eversel werd opgericht op 29 augustus 1991 en had het statuut 

van VZW. 

  

De doelstellingen van deze dorpsraad werden als volgt geformuleerd: 

We citeren letterlijk art van het Belgisch staatsblad van  29/09/1991 

identificatienummer 12945/91: 

  

-De dorpsraad heeft tot doel de belangen van het dorp en zijn inwoners te 

behartigen. Tevens wil zij een inspraak en adviesorgaan zijn ten opzichte 

van de gemeentelijke overheid. 

-De dorpsraad zal de plaatselijk bevolking hiertoe regelmatig raadplegen 

en informeren onder meer door minimum eenmaal per jaar een 

volksvergadering te houden. 

-De leden van de dorpsraad zal bestaan uit inwoners vanaf 16 jaar van 

Eversel en zij die regelmatig deelnemen aan het plaatselijke 

gemeenschapsleven. 

  -Op deze wijze werkt de dorpsraad dus in twee richtingen, namelijk als 

tussenschakel van de bevolking naar het gemeentebeleid en van het 

gemeentebeleid naar de bevolking. 

-De dorpsraad zal participeren bij het beheer van de gemeentelijke socio-

culturele infrastructuur in Eversel en nauw samenwerken met de 

bestaande    socio-culturele organisaties. 

    -De dorpsraad kan ook zelf dorpsactiviteiten organiseren. 

    -De dorpsraad moet buiten elke politieke partij blijven. 

  

 



In het jaar 2008 besliste de toenmalige leden van de dorpsraad de ‘VZW 

dorpsraad Eversel’ te ontbinden omdat de regelgeving om in orde te blijven met 

de VZW wetgeving te belastend was voor de voorzitter en leden van de 

dorpsraad. Vanaf dat ogenblik functioneert de dorpsraad Eversel als een 

feitelijke vereniging. 

Vanaf het werkjaar 2015 is de naam van dorpsraad Eversel uitgebreid en 

overgeschakeld naar “dorpsraad Eversel-Ubbersel” omdat onze dorpsraad ook 

de belangen van Ubbersel en de inwoners van Ubbersel ter harte neemt. 

In de eerste statuten staat vermeld dat de dorpsraad kan bestaan uit maximum 30 

leden en zou minstens moeten bestaan uit 12 leden. Elke volksvergadering wordt 

een oproep gedaan aan alle aanwezige inwoners om deze minimum ten minste 

na te streven. 

De doelstellingen van het eerst uur zijn nog steeds ongewijzigd gebleven. 

De dorpsraad vergadert in principe elke tweede donderdag van de maand. Er 

wordt elk jaar tenminste één volksvergadering georganiseerd, meestal begin 

december. 

  

 


