
  

 

 

Vakantie. 

 
Mijn dorp is een beetje als mijn huis. 

                                                       Sterker nog,  

                                                                         het is mijn thuis! 

En al ga ik op reis,  

                            dat is maar voor even. 

                                                              Mijn dorp, de mensen en de bomen, 

                                                                                                                dat is mijn leven. 

                                                                                                                      (K. Dewulf) 

  
  

Inspiratieboek voor een lokaal 

duurzaam beleid 
De toekomst ligt in lokale handen. De Vlaamse 

milieubeweging maakte een Inspiratieboek op 

voor een lokaal duurzaam beleid in het kader 

van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit 

inspiratieboek is een verhaal. Een verhaal dat 

vertelt hoe de samenleving er over enkele 

 

Historicus Bart Minnen heeft een 

verdwenen dorp ontdekt tussen 
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decennia uit kan zien. Om dat te bereiken, zijn 

transities nodig op zes vlakken: ruimte, natuur 

en bos, energie, mobiliteit, circulaire economie, 

en voeding en landbouw. Voor elk thema vind je 

in dit inspiratieboek een prioritaire doelstelling 

waarop de gemeente vandaag kan inzetten. 

Vervolgens reikt men concrete maatregelen en 

inspirerende voorbeelden aan om de 

doelstelling te realiseren.  

  

 

 

Onder het motto ‘Hautekiet trapt het af’ 

werkte de radiomaker samen met de 

Sociale InnovatieFabriek aan een 

dagelijkse XL radioshow in een Vlaamse 

stad over maatschappelijk ondernemen 

en sociale innovatie. Vervolgens fietsten 

we naar een volgende stad, met 

onderweg een radio interview met een 

sociaal ondernemer. De fietstocht 

eindigde in de nieuwe gaststad met een 

tandemoptreden voor honderden 

mensen. Communicatiemanager Karen 

Hiergens: “Het was ronduit heerlijk om 

dagelijks positief nieuws van 

maatschappelijke vernieuwers en sociaal 

ondernemers te kunnen brengen op de 

radio. De wereld zit vol grote en kleine 

problemen, daar zijn we niet blind voor. 

Integendeel: het is net omdát we zonder 

oogkleppen naar de wereld kijken, dat er 

oplossingen duidelijk worden.” 

Keerbergen en Haacht. Aan de 

Hansbrug zou ooit een gehucht hebben 

bestaan. Zo staat in een eeuwenouden 

rol die in de Sint-Baafskerk in Gent ligt.   

 

 

 

Geraardsbergen wint zilveren 

medaille bij Publica Award… 
De stad Geraardsbergen werd bekroond 

voor zijn laagdrempelige vorm van 

participatie en voor de ontstane 

dynamiek in de dorpen. Daarboven vormt 

het project dorpsparticipatie, een 

platform voor de ontwikkeling van 

toekomstige lokale projecten en ideeën. 

De overdraagbaarheid van het project 

voor andere lokale besturen werd 

eveneens onderstreept. “Met deze 

erkenning worden onze wijk- en 

dorpsraden nationaal in de schijnwerpers 

geplaatst.  Het is een pluim voor al onze 

leden van de dorpsraden die zich 

dagelijks inzetten voor hun dorp én hun 

inwoners” zegt burgervader Guido De 

Padt.  

 

  

Alvast enkele belangrijke data. 
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Tientallen vernieuwers brachten hun 

verhaal op de radio. Thema’s die aan 

bod kwamen, waren onder meer 

mobiliteit, smart city, hybride financiering 

en coöperaties, burgerinitiatieven en 

sociaal ondernemen in het onderwijs. 

Klaar voor een ‘kort’ overzicht van de 

projecten? 

 

 

 

Op 22 / 06 / 2018 had Leefbaar Baarle 

vzw hun kopstukkendebat. Het werd een 

inhoudsvolle avond vol goed bedoelde 

visies! Op naar 14 okt. 2018 !  

 

 

 

Zat. 08 / 09 / 2018 - Brugge:  

Boost je Buurt (BBL) 

Zon.16 / 09 en zat. 22 / 09 / 2018:  

Week van de Mobiliteit 

 Zat. 20 / 10 en zon. 21 / 10 / 2018:  

Dag van de Trage Weg 

 Zat. 10 / 11 en zon. 11 / 11 & zat. 17 / 

11 en zon. 18 / 11 / 2018:  

Ecobouwers Opendeur 

Din. 27 november 2018:  

Inspiratiedag Netwerk Duurzame 

Mobiliteit 

 

  

 

Een goede tijd. 

In tijden van jachtige drukte, van engagement 

en van voluit leven. Is het goed af en toe eens 

gas terug te nemen. Iets trager voort te 

schrijden. Om zo opnieuw te zien waar we ons 

bevinden. De zon schijnt, BBQ's worden 

aangestoken, festivals kennen hun volgende 

editie.  Mensen onthaasten in hun eigen dorp of 

zoeken ergens elders iets . 

Laat deze vakantieperiode een tijd zijn van 

'ontmoeten' zonder te veel 'echt te moeten'! 

Fijne vakantie gewenst van  

Agnes Voet en Koen Dewulf  
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