VVDB Nieuwsbrief december 2018: Ouder worden op het platteland - Nieuwe collega

Ook in 2019 willen we stap voor stap, dag per dag, verder werken
aan een warmere en slimmere samenleving op het platteland.
PRETTIGE KERST toegewenst en 'n pittig en sprankelend NIEUW JAAR!

Ouder worden op het platteland
Prof. Dominique Verté (Vr. Univ. Brussel)
Hoewel Vlaanderen vergrijst, zowel in de
steden als in de dorpen, blijken heel wat
initiatieven van lokale besturen zich te
concentreren op de kerngemeente. De
deelgemeenten en de dorpen krijgen
bijgevolg vaak minder aandacht. Zo wordt
het sociaal huis, waarbij zoveel mogelijk
welzijns- en zorgvoorzieningen op één
plaats gehuisvest worden, steevast in de
kerngemeente gelokaliseerd. Een
dergelijke centralisatie heeft dikwijls tot
gevolg dat de professionele aanwezigheid
in de dorpen sterk vermindert of volledig
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Je kunt me binnenkort bereiken via
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Bewonersgroepen, laat van jullie goede
kant horen en mik op een GoeBezig-prijs!
Klik hier voor meer info. (De GoeBezig-prijs
voor gemeenten werkt net als vorig jaar met
nominaties.)
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