'Wij vormen onze gebouwen en daarna vormen onze
gebouwen ons.' Winston Churchill 1943
Intussen uitgebreid tot: 'Eerst vormen wij de ruimte, daarna vormt de ruimte ons.'

De grote
'memorandumafgeefronde'
Ons memorandum is er.
Ons memorandum mag er zijn!
Sterker nog, het mag / moet gelezen
worden! Daarom trekken we eropuit. Ons
memorandum werd een democratische
neerslag waarin we de stem laten horen
van onze leden. Fier proberen we er het

Inspiratiegids Dorpen

'beleid' mee te benaderen. We bezoeken

Provincie Antwerpen

burgemeesters en spreken ze aan op hun

Elk dorp is uniek, en elk dorp gaat

burgervader / burgermoeder zijn voor al

op een eigen manier om met de

hun burgers en met het oog op de

uitdagingen waarvoor het staat.

toekomst!

Wel is het fijn om je als

Wij houden u op de hoogte. Klik hier voor

dorpsbewoner te laten inspireren

ons 'memorandumpowtoontje'.

door verschillende succesverhalen

uit binnen- en buitenland. Daarom
heeft de Provincie Antwerpen
i.s.m. de Universiteit van
Antwerpen een inspiratiegids
uitgewerkt. Het is een uitgebreide
en gebruiksvriendelijke gids
geworden die elke dorpsbewoner
kan inspireren en motiveren om in
zijn dorp aan de slag te gaan. Kijk
Burgervuur van De Wakkere

die hier in!

Burger bouwt aan een netwerk van
actieve burgers die hun acties en
ideeën rond een betere, meer
participatieve lokale democratie
delen. Lees er hier meer over en
laat je ook inspireren.

Ook vanuit Provincie
Antwerpen
Hoe kunnen we kwaliteitsvol met
meer mensen op minder ruimte
wonen? Hoe brengen we wonen en
zorg dichter bij elkaar, met een
toenemende vergrijzing van de
Bewonersgroep Wijk d’Achte in
De Panne stelt ons met plezier het
nieuwe wijkontwikkelingsplan 2.025
ter beschikking. Om een positief en
inspirerend effect te hebben op
andere dorpswerkingen. Fijn is dat!
De wijk wordt eerst in kaart
gebracht waarna een gewenst beeld
voor 2025 wordt geschetst. Kijk het
in! WOP 2.025 Wijk d’Achte

bevolking? Hoe zetten we in op een
betere basisbereikbaarheid? Zorgen
we voor een goede verbinding
tussen mensen en plaatsen? Ons
wonen moet anders. Nog nooit was
dit zo'n hot item in de media als nu.
Als beleidsmaker sta je voor flink
wat uitdagingen. En nu? GeWOON
doen. GeWOONtebreker !

SOLVA-event: Is uw gemeente
klaar voor de toekomst?
Ook wij luisterden in Herzele naar
Bart Wallays, Erik Rombaut en
Jonathan Holslag (25 april). Het
werd een bijzonder interessante
avond, kijk maar hier en hier!

Prettige zomer!

