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Verbinding in coronatijden I Dorpen krijgen aandacht I Dorpsondersteuner 

Hoe het coronavirus mensen verbindt.

              Steven Malfliet, bestuurslid VVDB en Bewonersplatform Flora te Merelbeke

De lente doet haar intrede met toch wel heel zonnige dagen, hetzij iets aan de frisse kant. De tijd om allen

buiten te komen, een terrasje te doen, een frisse neus op te halen en samen te genieten van de vele

initiatieven die in het dorp worden genomen door de bewonersgroepen of lokale overheid! Maar het

coronavirus doorprikte dit droomscenario en de opdracht was duidelijk: Blijf in uw kot! Klik hier om de

volledige tekst te lezen.

ONZE LEDENGROEPEN
INSPIREREN...
* In deze coronatijden verspreidden
bewonersgroepen informatie in hun dorp
in verschillende talen, coördineerden een
hulplijn voor bewoners in moeilijkheden
en stimuleerden ze dorpsbewoners om op
hun wandelingen afval op te ruimen nu de
jaarlijkse zwerfvuilacties geannuleerd
werden.
* De 5 wijkplatformen van Wachtebeke
staken vorig jaar bollen in de grond. Op dit
moment kleuren alle wijken geel door de
vele bloeiende narcissen. Klik hier voor
een aantal foto’s.
* Wijkcomité De Assels vormde een oud
bushokje om tot een ontmoetingsplek.
Bekijk de videoreportage.
*Het heropgestarte BP Abele (Poperinge)
betrekt de Franssprekende bewoners in
het dorp ‘op de schreve’ (grens) bij de
plannen en de aanleg van hun
‘droomplein’. Lees meer. 

Sluit met je bewonersgroep gratis
aan bij onze koepel en geniet van
vorming en advies op maat! Lees meer. 

Dorpen krijgen aandacht
Lees hier het verslag van het Dorpendebat
van Landelijke Gilden i.s.m. VVDB op
11/03 te Aalter.
En noteer zeker reeds de datum voor
het Dorpendebat van 12/11 te Lummen. 

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/04/20200403Hoe-het-coronavirus-mensen-verbindt.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310172042507744&set=pcb.1310173429174272&type=3&theater
https://www.facebook.com/stadsbestuurgent/videos/138116487452021/
https://www.facebook.com/BewonersplatformAbele/
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/debatavond-aalter-dorpen-krijgen-aandacht
https://www.landelijkegilden.be/dorpendebat2020


Gluren bij de buren: de
‘dorpsondersteuner’ 
In Nederland kent men intussen
‘dorpsondersteuners’. Zij zorgen voor meer
leefbaarheid in dorpen, veelal door
verbinding te leggen met zorgorganisaties
of overheden, het verenigingsleven (mee)
te versterken en (mee) sociale activiteiten
te organiseren. Bekijk een uitgebreide
evaluatie.
Maar dé dorpsondersteuner bestaat niet!
Lees meer.

Praktijkboek ‘Ons buurtpunt’
Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en
Innovatiesteunpunt bundelden een jaar
opgedane ervaring rond de opstart van
buurtpunten in een praktijkboek.

Verslag editie#2 in Deerlijk
Hoe burgerprojecten in Vlaanderen
versterken en ondersteuningsbehoeften
kenbaar maken? Lees meer.

Door ontharden maakt Vlaanderen ruimte
voor water, natuur en bodem. Bekijk de
presentaties van het onthardingsforum
van 5 maart.

Naast visie omtrent hoe adviesraden
anders en beter kunnen, biedt De
Wakkere Burger Vlaamse lokale
besturen de nodige handvaten en goede
praktijken inzake burgerbegroting. Lees
meer. 

Innovatiesteunpunt zoekt een
technologisch, digitaal of sociaal smart
dorp voor het Europese ‘Smart Rural’-
project. Inschrijven vóór 25 april. Lees
meer.

OPROEP PROJECTEN
* Plattelandsloket Limburg zoekt
projecten die de omgevingskwaliteit en
vitaliteit op het platteland versterken.
Indienen vóór 14 juli. Lees meer.
*  De oproep van de Koning
Boudewijnstichting i.v.m. COVID-19 en
hulpverzorging naar kwetsbaren toe blijft
open. Lees meer.

Tijdelijke uitbreiding (door corona)
gratis vrijwilligersverzekering
Klik hier voor meer info. Let op, niet alles
wordt verzekerd! 
I.s.m. het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk verbindt ZukZuk
vzw hulpvragers met hulpgevers.
Lees meer. 

Maak kennis met een beweging die
voedselverspilling wil voorkomen en lokaal
aankopen stimuleert. Lees meer.
 

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

krijgt steun van Vlaanderen.

https://www.rug.nl/aletta/docs/evaluatie-van-de-dorpsondersteuner.pdf
https://www.zorgzamedorpengroningen.nl/de-dorpsondersteuner-bestaat-niet/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Buurtpunten_WEB_new.pdf
https://www.defederatie.org/state-of-the-region-overzichtspag/mid-en-zuidwest-februari-2019
https://omgeving.vlaanderen.be/werkboek-en-onthardingsfora
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/372/toekomstvisie-op-adviesraden
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/03/20200316oproepSmart-Villages-1.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/?p=5911
https://www.dorpsbelangen.be/?p=5908
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
https://www.zukzuk.org/vlaanderen-helpt/
https://toogoodtogo.be/nl-be/movement

