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Moge het nieuwe jaar u veel aangenaams brengen en 

boordevol met vrede gevuld zijn!  

 

 

 

  

 

 

2017 wordt bijzonder voor VVDB!             
Voor onze vzw komen er momenteel uit diverse kanten groeikansen aanwaaien. We krijgen extra 

leden in West- en Oost-Vlaanderen, en ook de 3 andere provincies worden zichtbaar op onze 

ledenkaart. Verder wordt er almaar meer samengewerkt met allerlei instanties, en dat zowel op 

regionaal, provinciaal en Vlaams niveau als met de buurlanden. Het wordt uitkijken voor een ander 

maatpakje als het zo verder gaat!            
  

 

 

Vlaanderen maakt zich op voor het 

'recht om uit te dagen', wil burgers dus 

(nog) meer aan zet. Dit zou geenszins 

een vorm van besparing mogen zijn, zo 

lees je hier. Het concept ‘Right to 

Challenge’ komt uit het Verenigd 

http://dorpsbelangen.us14.list-manage1.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=e2f258e655&e=4614dd6531


DUURZAME TRENDS 
Laat je hier inspireren door trends in 

2017 en hier door andere in 2016.  
 

 

 

ONTSPULLEN 
Het zou intussen bewezen zijn: minder 

bezit maakt gelukkiger! Althans in onze 

welvaartsmaatschappij. Hier meer info. 

 
Extra links binnen hetzelfde thema: 

www.bewustverbruiken.be 

www.gedeelddoor.be 

   

 

 

 

KERSTBOMENBOS 
Kerstbomen redden via 'n kerstbomen-

bos? Het kan blijkbaar… Lees meer.  
 

 

Koninkrijk aanwaaien waar het in 2012 

werd geïntroduceerd als onderdeel van 

een systeem van buurtrechten 

(Localism-act). In Nederland werd het in 

2015 ingevoerd en kunnen momenteel in 

zowat 10% van de gemeenten en steden 

burgers de handschoen opnemen. Meer 

info hier en ook hier. 

 

 

 

HOE HOUDEN WE ONZE DORPEN 

LEEFBAAR? 

Karl Catteeuw (stafmedewerker 

Gebiedsgerichte Werking Provincie 

West-Vlaanderen) reikt handvaten aan. 

Volg deze VORMING op 11 februari te 

Eeklo (Huysmanhoeve) en 11 maart te 

Lichtervelde (Ten Boomgaerde). 

Mail ons om in te schrijven. 

 

 

 

Ruimte wordt schaars, we gaan dus 

almaar meer 'delen'. Lees hier en hier 

meer over 'erfdelen'. 
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De Mobiele Winkelstraat, een project 

van het Tieltse OCMW samen met vzw 

Locom, opende op 9 januari de deuren. 

Het gaat om een project waarbij 

producten van lokale handelaars online 

of telefonisch kunnen worden besteld 

en vervolgens aan huis worden 

geleverd door het OCMW. 

www.mobielewinkelstraat.be 

 

 

 

 

Maak kennis met het enthousiaste 

bewonersplatform van Oosteeklo.  

 

  

Kalender: 

10/02:  Studiedag over voorzieningen in 

dorpskernen door  (Provincie Limburg). 

11/02: Eigen vorming door Karl Catteuw 

over hoe dorpen leefbaar te houden. 

12/02: inspiratiedag bewustverbruiken.be  

21/02 VLM - dialoogdag te  Leuven. 

8/03 Studiedag rond Sociale Cohesie en 

Participatie 

(Provincie Oost - Vlaanderen). 

9/03 Het dorp als multimodale hub 

(Landelijke Gilde). 

11/03 Eigen vorming door Karl 

Catteeuw over hoe dorpen leefbaar te 

houden. 

22/04 Algemene vergadering Vlaamse 

Vereniging Dorpsbelangen (locatie nog 

te bepalen). 

 

    

 

Quote: ‘De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op 

kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.’ Socrates 
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Ons mailadres: info@dorpsbelangen.be 

 

Onze website: www.dorpsbelangen.be 
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