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’t Is weer voorbij die mooie zomer… Gelukkig is er nog de nazomer!   

 

  

 

Meer ontmoeten - Meer buiten – 

Meer participatie 

Het zomert in de dorpen. Ik heb vrijaf en 

trek er op uit. Halfweg het project Dorp 

Dynamiek over kernversterking en 

participatie, kijk ik met een andere bril 

naar dorpen. Ik kan er een aantal 

bezoeken. Mijn focus ligt op 

dorpspleinen en nieuwe vormen van 

ontmoetings-plekken buiten. Ik vind ook 

in De Standaard met het artikel ‘Alle 

mensen buiten!’ 7 tips voor een warmere 

buurt. Ik trek conclusies: Het landschap 

 

WEES ERBIJ op de 4e 'Preus up onz 

Dorp' 12 okt in Veurne, West-

Vlaanderen! 

Bekijk het programma en schrijf tijdig in. 

 

 

https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=7546833eb7&e=e329aefaaf


bepaalt mee de identiteit van een dorp, 

maar de link tussen landschap en dorp is 

vaak verdwenen. Landschap en dorp 

terug sterker met elkaar verbinden en er 

in samenspraak met de buurt nieuwe 

ontmoetingsplekken creëren, zou kernen 

versterken. De resultaten hiervan – waar 

wij nu met de provincie sterk op inzetten 

- zijn voor volgende zomer. 

Lees hier de volledige tekst van Christel 

Van Bortel, Verantwoordelijke dorpen 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

 

 

INSPIRATIE van onze Noorderburen 

* Grasduin in de studie die LVKK 

bestelde bij Universiteit Utrecht. Lees 

meer over 3 vormen van 

burgerbetrokkenheid en over de 

wijzigende functies van bewonersgroepen 

naar lokale besturen en hun achterban 

(de dorpsbewoners) toe. En welke 

maatschappelijke ontwikkelingen zijn 

uitdagingen tot verandering voor 

bewonersgroepen? 

* Werkbezoek Ministerie Binnenlandse 

Zaken toont kracht inwoners en belang 

dorpsraden! 

 

 

 

Activiteiten van onze ledengroepen 

* 13/09 Infoavond Baarle over 

mogelijkheid tot intunneling E40 (19u Don 

Bosco Baarle). 

* 24/09 Participatieavond Hansbeke: Wil jij 

meebouwen aan de toekomst van ons dorp? 

* 05/10 Dorpsquiz Oeselgem, 

20ste editie (19u, Leieheem nabij de kerk). 

 

Voor onze ledengroepen: 23/11 Alg. 

Vergadering Balkonzaal OC 

Zwijnaarde 

OPROEP: geef ons jullie activiteit door op 

de Dag van de Trage Weg (19 en 20/10)! 

 

 

 

* 5 en 6/09 (!) VIBE-congres: De gezonde 

en veerkrachtige gemeente  

* 26/09 Dag van de Coöperatie te Leuven 

(o.a. coöperatieve zorgmodellen en 

coöperaties als antwoord op 

maatschappelijke uitdagingen)  

* 26/09 De nieuwe vzw-wet en het beheer 

van je vzw (Scwitch i.s.m. Vormingplus) 

* 01/10 Trefdag over burgerbegroting in de 

praktijk (De Wakkere Burger) te Antwerpen 

* 21/11 Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 

2019 over multimodaliteit te Deinze 

* 27/11 Studiedag Veerkrachtige Dorpen 

Provinciehuis Antwerpen (programma 

volgt) 

* 19/11 Kennismaking met de nieuwe 
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SUBSIDIES nodig?? Enkele mogelijkheden: 

* lokale oproep ‘gemeente vr de toekomst’  

* plattelandsprojecten Plattelandsloket 

West-Vlaanderen 

* projectoproep Leader Hageland+ 

 

 

 

privacywet (gratis aanbod Vormingplus) 

te Deinze 

 

 

 

MEMO: dit boek intussen al doorbladerd? 
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