
NIEUWSBRIEF JUNI-JULI 2020
Online participeren  I  Rust in Dorpen  I  Trage Wegen

Laat het landschap nu maar volop zomeren...
U wordt hierbij een zinderende vakantie toegewenst!

Foto: Pedro Pisonier



Maarten on tour...
Beleidsmedewerker Maarten Lippens
doet deze zomer de ronde van de
Vlaamse dorpen. Stuur hem een
overzicht van de mooiste plekjes van
jouw dorp! De spits werd alvast
afgebeten in Hansbeke. 

In het kader van Dorp Dynamiek

presenteerden wij onze werking in

een filmpje. Kijk maar!

RUST IN DORPEN
Met Dorpsraad Achterbroek in het
voortouw vraagt VVDB om na de
coronapandemie de rust in de
Vlaamse dorpen te behouden. Lees
meer en laat ons weten dat je mee
achter deze oproep staat! (Foto:
Gretel Sanders)

Bekijk het programma van het VIBE-
congres (1-2 okt). Organisatie: VIBE
i.s.m. Bond Beter Leefmilieu en KU
Leuven.

SAVE THE DATE: 10 oktober!
VVDB-vormingsbijeenkomst in ZLDR
Luchtfabriek rond 'open ruimte',
gevolgd door de uitreiking van de
GoeBezig-prijzen-2020. Welke
bewonersgroep en welke gemeente
zijn deze keer de winnaars???

26 aug: Maarten Lippens geeft
onlineVORMING voor dorpsraden
en bewonersplatformen. Thema: een
goede website. Schrijf alvast in!

GO DIGITAL!
- Tips via Bond Beter Leefmilieu
- De Wakkere Burger over online-
participatie in coronatijden
- Digitale Dorpspleinen
- Kwadraet: live of digitaal?

Nieuws van onze ledengroepen
- Klaas Carrette van Dorpsraad
Schuiferskapelle 2.0 in de pers
- Dorpsraad Afrit 12 Hansbeke stelt
wandellussen én een fietstocht voor
- Dorpsraad Heusden musiceert aan
't Vlot

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/06/20200622Etappe-1-Ronde-van-Maarten-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5v5_PT91PF0&feature=youtu.be
https://www.dorpsbelangen.be/?p=6035
https://www.vibecongres.be/
https://www.dorpsbelangen.be/?p=6012
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4RMoRDvN10eYN5pZqM-Ud1vB-LnUqQZHoLDqvpXCnYJUMjNLTEpXUzUwQjI5UE05RDFQUDFIMVFTQi4u
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/go-digital-de-beste-tips-van-onze-leden
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/388/online-participatie-in-tijden-van-quarantaine
https://www.stichtingdigitaledorpspleinen.nl/
https://www.kwadraet.be/liever-live
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/06/20200529Schuiferskapellenaar-Klaas-Carrette-in-de-pers.pdf
https://afrit12hansbeke.be/index.php/mobiliteit-nieuws/33-trage-wegen-wandelingen-nieuws
https://www.afrit12hansbeke.be/images/01_Documenten/02_Werkgroep_Mobiliteit/Fietstocht_door_Hansbeke.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=5584


Verras anderen met jouw super
activiteit op de Dag van de Trage
Weg (17 of 18 okt). 
Verras ons met een kleurige foto van
de voorbereiding ervan OF van een
originele dorpsactiviteit deze zomer!

Nieuws over Trage Wegen:
- Oost-Vlaanderen schakelt een
versnelling hoger.
- Van tijdelijk naar permanent in
Heusden-Zolder.

Haast je en win een dorpenbox!

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

Inspiratie via onze partners of
andere organisaties
- Herbekijk 3 webinars van Dorp
Dynamiek (Growfunding, Coöperatie,
Online-platformen)
- De wandelbare stad 
- De Federatie over hoe lokale
besturen lokale verenigingen kunnen
ondersteunen
- Herbestemming van monumenten
- Anderstalige deelnemers op je
activiteiten
- Buurtboomgaard

Vakantielectuur
- Chris De Smedt (Erasmus
Hogeschool in Brussel) reflecteert
over Trage Wegen
- Gesprek met Jurn Verschraegen
(Vlaams Expertisecentrum Dementie)
over gezond blijven langs Trage
Wegen
- Essay Nieuwe dorpen/Sociale
samenhang
- Wat deed corona de Nederlandse
dorpshuizen aan? 
- Documenten over de participatieve
aanpak van plattelandsgemeenten
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https://www.tragewegen.be/dtw2020
https://pers.oost-vlaanderen.be/oost-vlaams-tragewegenbeleid-schakelt-versnelling-hoger
https://pers.oost-vlaanderen.be/oost-vlaams-tragewegenbeleid-schakelt-versnelling-hoger
https://www.tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/4715-het-kan-wel-tijdelijke-trage-weg-wordt-permanent-in-heusden-zolder
https://www.uitinvlaanderen.be/wedstrijd/win-de-dorpenbox-van-knooppunter?
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/dorp-dynamiek/kennisdeelmarkt.html
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/op-weg-naar-de-wandelbare-stad/?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%2011%20juni%20Neem%20het%20landschap%20nu%20eens%20serieus%20in%20ruimtelijk%20beleid&utm_content=Nieuwsbrief%2011%20juni%20Neem%20het%20landschap%20nu%20eens%20serieus%20in%20ruimtelijk%20beleid+CID_45c136cda5f5ea8568e1478860539784&utm_source=Nieuwsbrief&utm_term=Om%20lopen%20te%20stimuleren%20zijn%20vooral%20voldoende%20voorzieningen%20en%20meer%20groen%20in%20de%20buurt%20van%20belang
https://www.defederatie.org/nieuwsberichten-over-lokaal-en-regionaal-cultuurbeleid/hoe-kan-een-lokaal-bestuur-haar-lokale-verenigingen-ondersteunen
https://www.herbestemming.nu/projecten
https://www.diversiteitspraktijk.be/artikels/hoe-zorg-ik-dat-anderstalige-deelnemers-zich-welkom-voelen-bij-een-activiteit
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/fruit-voor-buren-een-buurtboomgaard
https://www.tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/4712-ontspanning-is-een-mensenrecht-een-gesprek-met-chris-de-smedt-over-trage-wegen-en-recreatie
https://www.tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/4704-gezond-blijven-langs-trage-wegen-een-gesprek-met-jurn-verschraegen
https://edepot.wur.nl/88264
https://www.doarpswurk.frl/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Gevolgen-coronacrisis-voor-Dorps-en-Buurthuizen.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6090
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/profile?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=190405c017&e=5554cc9561
http://%2A%20%7C%20unsub%20%7C%20%2A/
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=190405c017&e=5554cc9561&c=a3298de649
http://%2A%20%7C%20unsub%20%7C%20%2A/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&afl=1

