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DORPSRADEN VERBINDEN MENSEN 
Foto H. De Leersnijder  

  

 

Dietmar Bosmans (dorpenbeleid 

Provincie Antwerpen) zocht met vele 

anderen een gemeenschappelijke 

visie voor het dorp. 

Het is een open deur intrappen dat onze 

dorpen voor uitdagingen staan. (…) 

Gemeentebestuur en burgers gaan in 

overleg rond deze hedendaagse 

uitdagingen, gaan samen op zoek naar 

oplossingen voor dilemma’s in de dorpen. 

(…) Typerend voor deze dilemma’s is dat 

alles met elkaar gelinkt is: mobiliteit, 

tewerkstelling, voorzieningen, klimaat, 

winkelen, ruimte voor ontmoeten. (…) 

Langetermijndoelen helpen 

gemeentebesturen, burgers en de 

provincie om te bepalen welke acties op 

korte, midden en lange termijn moeten 

worden ondernomen. 

Lees hier het volledige artikel-met-

uitnodiging naar de studiedag. 

 

 

 

De dag van de Trage Wegen is ook een 

beetje de dag van de Dorpsraden in 

Heusden-Zolder. Elke jaar wordt daar - 

weer of geen weer - een stukje 

'grenswandeling' afgestapt. 

Foto: JM/Dorpsraad Heusden 

 

 

 

Dorpsraad Oeselgem weet mensen en 

verenigingen te verbinden... Bv. door 

jaarlijks een spannende dorpskwis te 

organiseren. Recent ging daarvan de 20e 
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Lees de inspiratienota voor lokale besturen 

rond burgerbegrotingsparticipatie van De 

Wakkere Burger 

 

 

 

Voorstad Veurne: Preus up onz dorp! 

Lees het verslagje van een fijne 

ontmoetingsdag.  

 

 

 

Plannen jullie een project binnen het 

thema Leefbare Dorpen in Kempen en 

Maasland? Lees hier de oproep!   

 

 

 

editie door. En of de dorpsbewoners elkaar 

daar kennen! 

 

 

 

Ken je deze broedplaatsen voor creatieve 

ontplooiing? 

O.666, Oostende 

De Stuyverij, Kortrijk  

Tweeperenboom, Winksele  

 

 

 

23/11 Algemene Vergadering voor 

ledengroepen VVDB in Zwijnaarde 

27/11 Studiedag Veerkrachtige Dorpen 

Provincie Antwerpen - schrijf tijdig in! 

05/12 Inspiratieavond Aarschot De 

Wakkere Burger 
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