
  

  

NIEUWSBRIEF december 2019 

Nieuwe Raad van Bestuur - collectief zonnedak - adviesraden - in de prijzen 

 

  

 

  

De medewerkers en het bestuur wensen u en uw familie zalig kerstfeest en 

alle goeds in het nieuwe jaar!  

   

 

Studiedag 

Op 27 november organiseerde 

provincie Antwerpen een studiedag 

rond Veerkrachtige Dorpen. Bekijk 

hier de presentaties en de 

verslagen. 

 

 

 

20 jaar Dorpsraad Heldergem 

Dorpsraad Heldergem vierde zijn 

twintigste verjaardag en bracht een 

inspirerende jubileumeditie uit van 

dorpskrant de Gazet van 

Heldergem. Klik hier om deze 

uitgave te lezen. 

 

 

https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=d5eb971169&e=38988964d3
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=8ce76e5212&e=38988964d3


 

Collectief zonnedak 

Op 30 november nam de 

doarpskoöperaasje Enerzjyk 

Eastermar (Friesland) het eerste 

collectieve zonnedak in gebruik. Het 

project is een 'postcoderoos-project' 

waarbij lokale bewoners investeren 

in zonnepanelen op het dak van een 

ander. Lees meer  

 

 

 

Nieuwe Raad van Bestuur 

Op 23 november vond in 

Zwijnaarde een Bijzondere 

Algemene Vergadering plaats. Het 

beleidsplan voor de komende jaren 

werd uitvoerig besproken en de 

nieuwe Raad van Bestuur werd 

aangesteld. Lees meer 

 

 

  

 

 

Adviesraden 

'Dorp Dynamiek' organiseerde in 

Oost-Vlaanderen twee 

vormingsmomenten over 'Een frisse 

kijk op burgerparticipatie en de 

modernisering van adviesraden'. 

Lees meer 

 

 

 

Werkgroep Oosteeklodorp 2.0 

valt in de prijzen 

Bewonersplatform Oosteeklo 

installeerde een aantal jaar geleden 

een werkgroep om de parking ter 

hoogte van de kleuterafdeling van 

Vrije Basisschool De Kleine 

Kameleon maximaal te vergroenen. 

De werkgroep won met de plannen 

van dit project een cheque van 

2000 euro van Regionaal Landschap 

Meetjesland. Lees meer 
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Nieuwe medewerker 

Eind december neemt 

beleidsmedewerker Marc Van 

Eenooghe afscheid van onze 

organisatie. We wensen hem veel 

succes in zijn nieuwe uitdaging!  

Maarten Lippens (foto) zal zijn taak 

overnemen. Je vindt Maarten op 

dinsdag, woensdagnamiddag en 

vrijdag in ons kantoor in Eeklo. 

 

 

Van maandag 23 december tot en met 

zondag 5 januari is ons kantoor 

gesloten. We zijn dan enkel via e-mail 

bereikbaar. 
    

 

 Kwadraet organiseert in 

2020 allerlei boeiende 

cursussen.  

Lees meer 

 Slotconferentie rond 'het 

middenveld in Vlaanderen' 

Gent (4 februari) Lees meer  

 Eigen vormingsdag rond 

open ruimte, ZLDR 

Luchtfabriek, Heusden-Zolder 

(21 maart) 

Houd die datum al vrij! 

 Dorpendebat rond 

verdichting 

Plattelandsacademie  

Aalter (11 maart) en Lummen 

(30 maart). Lees meer 
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U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van een bewonersgroep op het platteland of omdat u met 

plattelandswerking en leefbare dorpen betrokken bent.  
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Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 
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