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Dorpscoöperatie koopt een 
leegstaand gebouw op

“Mede-eigenaarschap maakt écht wel een verschil”

IN GESPREK MET BART GEVAERT

Een aantal burgers in de gemeente Hooglede besloot in 2014 om een dorpscoöperatie op te richten. Zo 
wilden ze een gebouw dat hen na aan het hart ligt redden. Maar was de gemeente hiervoor geen betere 

kandidaat geweest? Als het van Bart Gevaert afhangt niet. “Het thuisgevoel dat we hadden in die zalen is 
sinds onze aankoop alleen maar sterker geworden.”

Bart Gevaert is mede-initiatiefnemer en trekker van de dorpscoöperatie Hooglede

In 2014 kwam de gemeente Hooglede 
met het idee op de proppen om een 
dorpscoöperatie op te richten in de 

hoop het al twee jaar leegstaande 
gebouw van de Christelijke Mutualiteit, 
waar verenigingen in het dorp hun 
activiteiten organiseerden, te redden. 
Het bestuur had naar eigen zeggen te 
weinig financiële slagkracht om de zalen 
en de bijbehorende kantoorruimte over 

te kopen. Dan maar een opgave voor de 
inwoners van de gemeente? De betrokken 
burgers en verenigingen stonden niet 
afkerig tegenover het idee. Het was voor 
hen een laatste kans om de lokalen 
waar ze zo gretig gebruik van maakten 
alsnog te behouden. De gemeente 
organiseerde een eerste vergadering. 
Aanwezig waren de burgemeester, de 
schepen van cultuur, alle bestuursleden 
van de betrokken lokale verenigingen 
en de voorzitter van de parochiale 
vzw. Deze parochiale vzw was, na de 
verkoop van het vroegere parochiaal 
centrum, op zoek naar een nieuwe 
thuis én had fondsen ter beschikking. 
“Twee zaken werden er afgesproken 
tijdens die eerste vergadering”, zegt 
Bart Gevaert. “We gingen het idee 

voorstellen aan onze verenigingen 
en we wilden meer informatie over 
de juridische kant van de zaak.” Kort 
daarna organiseerde de coöperatieve 
dienstverlener Coopburo hierover een 
informatievergadering. Resultaat: in 
2014 zag de dorpscoöperatie het licht. 
Drie maanden na de eerste vergadering 
werd het gebouw aangekocht.

Waren alle betrokken verenigingen 
meteen gewonnen voor het idee?
Bart Gevaert: De betrokken verenigingen 
waren vrij snel mee. Wel was het voor de 
meesten een uitdaging om de aandelen 
aan de man te brengen. Per vereniging 
hadden we een aantal ‘verkopers’, zo 
noemden we hen (lacht), die het idee 
binnen hun eigen vereniging zijn gaan 
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voorstellen. In onze gemeente woont 
er iemand die beroepshalve trainingen 
geeft aan verkopers van een farmaceu-
tisch bedrijf. Hij heeft onze verkopers 
een korte opleiding gegeven. Slechts één 
vereniging was echt wantrouwig. Ik ben 
als trekker van de coöperatieve nog wat 
extra uitleg gaan geven. Dat bleek vol-
doende om hen te overtuigen.

Waarom kozen jullie ervoor om het 
gebouw via een dorpscoöperatie aan 
te kopen?
Gevaert: Een alternatief was om een vzw 
op te richten, maar dan kan je louter met 
giften werken. Bovendien vonden we het 
principe van mede-eigenaarschap erg 
belangrijk. De coöperatie was ook een 
manier om meer dynamiek en sociale 
cohesie te creëren in de gemeente.

Hoe hebben jullie de verschillende 
verenigingen en inwoners samenge-
bracht?
Gevaert: De inwoners in Hooglede den-
ken soms nog volgens het oude stan-
densysteem. We hebben bovendien ook 
een grote landbouwgemeenschap. De 
relatie tussen hen en andere inwoners 

van Hooglede is nooit echt sterk ge-
weest. Maar het gemeenschappelijk 
doel bracht al deze mensen tijdens de 
informatievergaderingen wel tezamen. 
Er kwamen zelfs nog andere thema’s 
aan bod zoals mobiliteit. De coöperatie 
heeft dus wel degelijk iets in beweging 
gezet. De begeleiding van de vergaderin-
gen hebben we zelf gedaan. Coopburo 
heeft ons geholpen met de juridische 
zaken.

De gemeente Hooglede telt ongeveer 
dertienduizend inwoners. Zou de op-
richting van zo’n dorpscoöperatie ook 
mogelijk zijn in een grotere en meer 
diverse gemeente?
Gevaert: Het is niet zo dat iedereen el-
kaar kent in Hooglede. Ons netwerk is 
tot stand gekomen vanuit een aantal 
sociaal-culturele verenigingen. In (cen-
trum)steden bestaan ook verenigingen 
die een gelijkaardige dynamiek kunnen 
teweegbrengen.

Hoe zit het met de verdeling van de 
aandelen? Hebben alle verenigingen 
evenveel aandelen? En zijn er ook be-
drijven of individuen die participeren?

Gevaert: Het parochiaal centrum heeft 
vijftig procent van de aandelen. Vereni-
gingen, privépersonen en bedrijven de 
andere helft. De verenigingen en het pa-
rochiaal centrum krijgen een voorkeur-
tarief om de zalen te huren. De bedrij-
ven die een aandeel kochten kregen een 
naamsvermelding in de inkomhal.

Een naamsvermelding is leuk, maar 
waar zit de grote meerwaarde voor de 
bedrijven?
Gevaert: We zijn een coöperatieve met 
een sociaal oogmerk. We keren dus 
geen dividend uit en de eerste vijf jaar 
kunnen er geen aandelen verhandeld 
worden. De financiële opbrengst uit de 
verhuur van lokalen dient integraal om 
een buffer te hebben voor het onderhoud 
van het gebouw. De grote meerwaarde 
zit hem in het mede-eigenaarschap. De 
deelnemende bedrijven vinden de lokale 
verankering belangrijk en willen daarom 
ook deel zijn van onze cvba.

Met de Christelijke Mutualiteit heb-
ben jullie enige affiniteit. Was dit 
project ook gelukt indien het gebouw 
in handen van een andere speler was 
geweest?
Gevaert: Ook de CM was in eerste instan-
tie wantrouwig, maar het argument dat 
ze veel leden in Hooglede hebben, heeft 
wel geholpen. De CM heeft het gebouw 
laten schatten en we kwamen een prijs 
overeen die binnen de marges van de 
markt een redelijke prijs mag genoemd 
worden. Was dit ook gelukt in concur-
rentie met een projectontwikkelaar of 
met een andere eigenaar? Dat weet ik 
niet. Waarschijnlijk hadden we het fi-
nancieel niet gehaald en stond er nu een 
flatgebouw.

“Het gemeenschappelijke doel bracht een diversiteit aan Hoogledenaars tezamen.”
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Zijn er ook niet-zuilgebonden organi-
saties in de coöperatieve?
Gevaert: Nee, het was een onuitge-
sproken voorwaarde van de parochiale 
vereniging om vooral te focussen op de 
christelijke zuil. We hebben geen expli-
ciete uitnodigingen verstuurd, maar we 
hebben ook niet echt de vraag gekregen 
van andere verenigingen.

Hebben jullie overwogen om de ge-
meente te vragen aandeelhouder te 
worden van de coöperatieve?
Gevaert: We hebben dit even overwogen 
omdat we vreesden dat we niet meteen 
een huurder gingen vinden. Om de coö-
peratieve rendabel te houden hebben we 
de vaste huurinkomsten uit de verhuur 
van de kantoren nodig. Maar nog voordat 
de verkoopakte getekend werd, vonden 
we een huurder. Een financiële inbreng 
vanuit de gemeente was dus niet nodig.

De CM wilde het gebouw eerst aan het 
gemeentebestuur verkopen. Had je 
achteraf gezien niet liever gehad dat 
de gemeente hierop was ingegaan?
Gevaert: Ik denk dat de situatie nu beter 
is. Voor de aankoop voelden we ons al 
thuis in deze zalen. Maar dat gevoel is nu 
alleen nog maar sterker geworden. Nu 
kunnen we veranderen wat we zelf wil-
len. De mensen komen spontaan naar 
ons met ideeën. Soms moeten we ze 
zelfs een beetje afremmen. (lacht) Als er 
in een zaal van de gemeente iets kapot 
is, wordt dit door de gebruiker gemeld 
aan de technische dienst. Bij ons stel-

len de gebruikers voor om niet alleen de 
lekkende kraan te herstellen, maar om 
op termijn ook te investeren in een nieuw 
keukentje. Mede-eigenaarschap maakt 
dus écht wel een verschil.

Door deze dorpscoöperatie kon de 
gemeente heel wat centen besparen. 
Vindt u het een goed idee dat lokale 
overheden coöperatieven oprichten en 
zo kapitaal werven bij de bevolking?
Gevaert: Zonder dat er sprake is van een 
behoefte bij de bevolking lijkt me dat 
niet wenselijk. Er moet eerst een zekere 
vraag naar zijn. Wat mij betreft neemt 

een gemeente het best een rol op als 
facilitator of ondersteuner. De gemeente 
kan dit doen door informatie te geven, 
betrokkenheid te stimuleren en via een 
beperkte financiële bijdrage bij de op-
start. Want zo’n coöperatie oprichten 
is niet ongelooflijk duur, maar ook niet 
goedkoop. Wij hebben de opstartkosten 
allemaal zelf betaald.

Eens het proces op gang is getrokken, 
blijft de rol van de gemeente beter 
beperkt. Want wat als de gemeente 
effectief aandeelhouder is en er na de 
verkiezingen een nieuw bestuur komt 
met een andere visie? Zal de aanpak 
van de coöperatieve dan ook moeten 
veranderen? Ik denk dat er veel mogelijk 
is wanneer je mensen samenbrengt. 
Een gemeentebestuur moet vooral de 
vinger aan de pols houden.

(Dieter Van de Putte en Angelique Janssens)

DE COÖPERATIE IS EEN MANIER OM MEER 
DYNAMIEK EN SOCIALE COHESIE TE 
CREËREN IN DE GEMEENTE.

De lokale gemeenschap wordt mede-eigenaar van de windturbines en van de groene stroom.


