
NIEUWSBRIEF maart 2020
KERNVERSTERKING IN DORPEN  (Heusden-Zolder, Aalter, Lummen en Ulbeek) 

Op zaterdag 21 maart vindt onze Ontmoetings- en Vormingsdag
plaats in Heusden-Zolder.
Eerst zomen we in op 'Verbindend samenwerken', en wel rond
verdichting. In de namiddag leiden gidsen de deelnemers doorheen
interessante erfgoedplekken.
Wees welkom! Klik hier voor alle info en schrijf vandaag nog in. 

Dorpendebat 2020
Landelijke Gilden wil ‘WIJS
verdichten’ en organiseert binnenkort
samen met Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning en Vlaamse
Vereniging Dorpsbelangen onder
meer 2 debatavonden. Dorpen
voldoen niet meer aan de behoeften
van deze tijd. Om oplossingen te
bieden werd het concept van
‘verdichting’ gelanceerd. Zo kunnen
dorpen een sterkere dorpskern
krijgen met méér voorzieningen en
op wandelafstand méér bewoners.
Maar verdichting moet WIJS
gebeuren, en dit vraagt tijd en goede
ontwerpen. Het past best binnen een
groter plan van de gemeente of de
regio. Zoiets doe je niet zonder
inspraak en medewerking van
bewoners. Lees er hier meer
over. Inschrijven via deze website.

Lid worden?
Wil jouw bewonersgroep, net zoals
buurtcomité Assels uit Afsnee-
Drongen (Gent), Dorpsraad
Goeferdinge (Geraardsbergen) en
Dorpsraad Eversel-Ubbersel
(Heusden-Zolder) ook lid worden van
onze koepelorganisatie? 
Laat het ons weten. Je betaalt geen
lidgeld en je krijgt vormingen en
advies op maat. Lees meer.
 

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/02/Uitnodiging-Vormingsdag-Heusden-Zolder-21-maart-2020.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/03/20200307Wijsverdichten_LandelijkeGilden.pdf
https://www.landelijkegilden.be/dorpendebat2020
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620


Projectoproep Leader
Leader Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen ondersteunen projecten
rond leefbare dorpen, lokale
voedselstrategieën, streekproducten
en streekidentiteit. Iets voor jullie?

 

Hoe wil jij wonen in de toekomst?
Reageer op een aantal stellingen en krijg
daardoor een beter beeld hoe we in de
toekomst willen en kunnen wonen. Lees
meer en doe de test.

Netwerk Duurzame Dorpen
Werk jij ook mee aan een inspirerend
burgerinitiatief rond duurzaamheid
en participatie? Laat het ons weten,
dan voegen wij dit toe op de Vlaamse
kaart van Netwerk Duurzame
Dorpen. Zo raakt jouw initiatief
ruimer bekend en kan je inspiratie
opdoen bij anderen. Lees meer.

Oproep projecten
Een 'Gemeente voor de Toekomst',
wordt lokaal gemaakt. De
organisaties werkten een aanbod uit
voor gemeenten. Er is een
projectoproep voor Limburg en West-
Vlaanderen. Lees meer.

Herbestemming kerken
Gemeenten en kerkbesturen kunnen
nog tot 21 april 2020 een nieuwe
aanvraag indienen voor een begeleid
en gesubsidieerd
haalbaarheidsonderzoek voor de
volledige herbestemming of de
nevenbestemming van een
parochiekerk. Het Projectbureau
‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit
traject. Lees meer.

Go With The Velo 2020
Cera, KBC, Mobiel 21 lanceren de
tweede editie van Go With The Velo!
Samen met vele trappende
partners zet de campagne zoveel
mogelijk Vlamingen en Brusselaars
duurzamer op weg met de fiets. Lees
meer.

Pajotse Mobipunten
Pajotse gemeenten starten project
‘Pajotse Mobipunten’.
Mobipunten maken duurzame
mobiliteitsalternatieven
toegankelijker voor burgers of
groepen, waardoor zij minder
afhankelijk zijn van het bezit van een
eigen eerste of tweede wagen. Lees
meer.

Inspiratiedag multifunctionele
dorpsruimte
2 april Ulbeek Lees meer
Connect2Change
23 april Brussel Lees meer
Week van de Verbondenheid 
29 mei t/m 7 juni Lees meer

http://plattelandsloket.be/?page_id=3267
https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west-vlaanderen
https://www.thuisindetoekomst.be/
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/vlaanderen
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/03/Infodocument-projectbureau-herbestemming-kerken.pdf
https://www.gowiththevelo.be/
http://www.mobipunt.be/
https://www.voetgangersbeweging.be/pajotse-gemeenten-starten-project-pajotse-mobipunten/
http://files.limburg.be/grafisch/dorpsruimte/index.html
https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/connect2change
https://www.weekvanverbondenheid.be/nl-BE/
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