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Nogmaals PROFICIAT aan Gemeentebestuur Diksmuide, Dorpsraad 

Schuiferskapelle en Bewonersplatform UrselinZicht! 
    

 

Op 15 oktober waren OOK WIJ... ... 

GoeBezig!  

Geniet nog even na of laat je inspireren door 

dit goedgevuld en inhoudelijk verrijkend event 

en lees even het verslag. Met dank aan Wim 

Coussement  van BP Woumen. 

 

 

 

'Het ideale straatprofiel' wint Prijs 

Publieke Ruimte 2016.  

Straten moeten voortaan radicaal anders 

worden ingericht! Onze maatschappij krijgt 

te maken met enorme uitdagingen, maar er 

zijn wel degelijk oplossingen: 

warmterecuperatie uit verhardingen, 

waterinfiltratie om overstromingen en 

 

Vlaams bouwmeester Leo Van 

Broeck houdt een pleidooi om weer te 

verdichten. We moeten terugkeren naar 'de 

kernen', zowel die van de stad als het dorp. 

Alleen dan zal Vlaanderen ook in de 

toekomst leefbaar blijven. 

Lees meer! 

 

 

 

DORPSHUB 
Een ‘dorpshub’ is zowel een 

mobiliteitsknooppunt als een invulling 

van basisbehoeften (qua dienst-
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bodemverdroging te voorkomen, meer 

biodiversiteit in het stedelijk weefsel, een 

beter georganiseerde mobiliteit met meer 

verkeersveiligheid en meer groen voor een 

gezondere lucht.  

Lees meer hierover! 

 

 

 

Lid worden van de Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen vzw geeft extra zuurstof 

aan jullie werking én samen kunnen we 

wegen op het lokaal, provinciaal en Vlaams 

plattelandsbeleid. 

Hier vinden jullie alle nuttige info. Leden die 

beeldmateriaal willen laten aanmaken over 

hun werking (zoals een filmpje), 

contacteren best bliksemsnel Koen. 

 

 

 

verlening en producten) en vormt zo een 

tweeledig antwoord op 

bereikbaarheidsproblemen. Verder is 

het een ideale ontmoetingsplek. Klik 

hier alsook hier voor meer info. 
 

 

 

VOOR U GESELECTEERD: 

 2,8 procent van de Vlaamse 

ruimte is beschermde natuur. Dat 

zou 25 procent moeten zijn. Lees 

meer. 

 Waarom eten we de ruimte op? 

Lees meer. 

 Duurzame wijk De Vloei in Ieper. Lees 

meer.  

 Vlaanderen verzamelt burger-

ideeën voor een ambitieuze 

energietransitie. Lees meer. 

Geef ons ook uw tips door! 
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