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Al eens het woord ‘dremp’ gehoord? Het is een synoniem voor dorp en de woorden 

drempel en dorpel zijn eraan gerelateerd. Misschien mogen wij met deze dorpen-

nieuwsbrief eens over jullie drempel komen? En misschien kan onze werking 

drempels verlagen voor verbinding en samenwerking in dorpen? 

 

   



 

Meer over buurtbudgetten 

* Projecten in Arendonk en Olmen  

* De Wakkere Burger schreef een nota 

voor besturen  

 

 

 

PARTICIPATIE 

* Getipt: verslag van de boekvoorstelling 

en boek ‘De Participatieve Omslag' van 

Filip De Rynck en Stef Steyaert. 

* Meer en meer maken we ook gebruik van 

online participatie. Bekijk er hier een 

presentatie over en lees hier 5 inzichten.  

 

 

 

Centen voor jullie dorp… 

Bekijk de projectoproep van Buurten op 

den Buiten 2020 en verbeter met een 

verbindend project de kwaliteit van je 

dorp! Indienen kan tot 4 maart 2020. 

Klik hier voor alle info. 

 

 

 

Dorpen hebben de toekomst. Of niet? 

Samen met de Vlaamse Vereniging voor 

Ruimte en Planning en onze vzw start de 

Plattelandsacademie het publieke debat 

(met 2 masterclasses en 2 debatavonden). 

Wees erbij op 11 en 30/03! Inschrijven is 

verplicht.   
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Burgers en burgerbewegingen inspireren 

en dialogeren over juridisch activisme, 

(online)participatie, een gelote 

burgerraad, … 

 

 

 

Meer interessante data van derden: 

05/03 State of the Region #2 Deerlijk: tips 

om daadkrachtiger aan 

positieve alternatieven voor de 

samenleving te werken.  

10/03 Studiedag 'Ons Buurtpunt, samen 

en op maat' van Netwerk Duurzame 

Mobiliteit. 

 

  

INSPIRATIE vanuit alle 

windrichtingen… 

… via het kennislabo van TNM rond 

andere mobiliteit, energie, voedsel.  

… over hoe oudere inwoners de publieke 

ruimte gebruiken. 

… met de gratis geveltuintjes die Poperinge 

weerom laat aanleggen (door de 

technische dienst). 

… rond vrijwilligersbeleid. 

… via goedgekeurde Leaderprojecten in 

West-Vlaanderen alsook in Oost-

Vlaanderen. 

... over grootbanken die bankautomaten 

gaan samenvoegen zodat ook in (bijna 

alle) dorpen geld makkelijk af te halen is. 

 

  

EN ZEKER TE NOTEREN 

21/03 (voormiddag en middag) 

ZLDR LUCHTFABRIEK, 

Heusden-Zolder 

VVDB-vorming en dialoog rond 

verbindend samenwerken (o.a. rond 

verdichting), aansluitend op de Alg. 

Vergadering voor ledengroepen. 

Een aparte uitnodiging volgt 

binnenkort! 
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