
Nieuwsbrief oktober 2016 

 

 

En de winnaars zijn ... GoeBezig! 

 

Op zaterdag 15 oktober reikten we voor 

de 3de keer de GoeBezig-prijzen uit. 

Nogmaals onze grote felicitaties voor alle 

kandidaten, maar onze toeters en bellen 

zijn uiteraard voor de winnaars! 

 

Winnaar categorie gemeentebesturen: 

Diksmuide 

Winnaar categorie bewonersgroepen:  

Oost-Vlaanderen: 

Bewonersplatform UrselinZicht 

West-Vlaanderen: 

Dorpsraad Schuiferskapelle 

 

Om de presentatie van Tom Maertens of 

de ppt van de voormiddag zelf te bekijken, 

hoef je enkel hier te klikken.  

  

 

 

 

 

Het project Wilde Wijken loopt in 

opdracht van de provincie West-

Vlaanderen en in samenwerking met 

het stadsbestuur Middelkerke, 

Reinout Dewulf en Eva Samyn. Drie 

organisaties uit West-Vlaanderen 

onderzoeken de impact van de 

sociaal-artistieke praktijk op een 

buurt en realiseren een nieuwe 

dynamiek op 3 verschillende 

plaatsen. De Batterie koos voor een 

wijk waar de ontmoeting tussen jong 

en oud nog geen evidentie was, en 

boog deze plek om tot een 

bruisende wei waar goesting en 

ontmoeting de sleutelwoorden 

vormen. 

   

 

http://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=a4645e4750&e=4614dd6531
http://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=922411bde2&e=4614dd6531
http://dorpsbelangen.us14.list-manage1.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=143bc22df1&e=4614dd6531


 

Filmpje Diksmuide  

 

 

 

Filmpje UrselinZicht  

 

 

 

Filmpje Dorpsraad Schuiferskapelle  

 

 

Projectoproep Provinciale 

Plattelandsprojecten 

2017       (Oost - Vlaanderen)  

Ook in 2017 gaat men op zoek naar 

nieuwe ideeën voor 

plattelandsprojecten. Creatieve 

projectideeën voor je buurt, 

gemeente of regio kan je eenvoudig 

aanmelden voor 20 januari 2017 - 

12.00 uur. 

   

 

 

Goed nieuws! We hebben 3 nieuwe leden 

bij, en dan nog wel uit 'verre provincies'! 

Welkom aan Dorpsraad Achterbroek, 

Muizen Leeft en (H)Echt Herne! 

 

Wil jouw dorpsraad of bewonersgroep ook 

aansluiten, geef dan als de bliksem een 

seintje via  info@dorpsbelangen.be   

  

  

Enkele aanraders (klik op de link) 

 

Plattelandsacademie van Landelijke 

Gilden op 8 /11/2016 

 

Werelddag van de Stedenbouw  

in Antwerpen van de Vlaamse 

Vereniging voor Ruimte en Planning 

rond thema ‘participatie’ op 

17/11/2016 

  

Op vrijdag 18 november 2016  
vindt in Kasteel Wijchen (NL) de 

conferentie over 

grensoverschrijdende 

bewonersinitiatieven plaats. 

Koen gaat alvast.  Wil je mee, 

geef dan gerust een seintje! 
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