
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020
GoeBezig-prijs I Verdichting I Dorpenronde

Ex-Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck kijkt naar de toekomst van dorpen.
In aanloop van ons vormingsmoment rond open ruimte in Heusden-Zolder,
stuurde hij ons enkele gedachten toe. We vatten die hier samen.

UITNODIGING 
Debatteer mee over verdichting in
dorpen en bezoek interessant erfgoed te
Heusden-Zolder! Welkom op ons event
op 10 oktober. Lees meer.

De GoeBezig-wedstrijd editie
2020 is lopende en focust zich
volledig op corona.
Welke genomineerde bewonersgroep
en gemeente-met-dorpen vallen in
de prijzen? Wees erbij op de
uitreiking zaterdag 10 oktober te
Heusden-Zolder. Lees meer.

https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=1405
https://www.dorpsbelangen.be/?p=6334
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=4148


Maarten trok deze zomer op
dorpenronde. Al fietsend kwam hij
tot een aantal conclusies. Opvallend
was de nood aan een buurtpunt, zoals
Schuiferskapelle en Hansbeke er een
goed draaiend kennen. Het gaat dan om
de combinatie van een buurtwinkel,
café, ontmoetingsplek, postpunt… met
liefst ook een proper en toegankelijk
openbaar toilet. De herbestemming van
de dorpskerk kwam ook regelmatig aan
bod. Heel veel bewonersgroepen net als
de dorpsverenigingen hebben uiteraard
last van corona. Tal van activiteiten
werden noodgedwongen afgelast. In een
aantal dorpen zetten bewonersgroepen
systemen op waarbij dorpelingen elkaar
bij specifieke noden hielpen. Verder
zetten onze ledengroepen zich in bij
plaatselijke wegenwerken, hadden
inspraak bij de bouw of herinrichting van
een gemeenschapszaal, realiseerden een
trage wegenproject of zwerfvuilactie, ...
Klik hier voor meer info over de Ronde
van Maarten 2020.

Nieuws van onze ledengroepen

Dorpsraad Achterbroek
(Kalmthout) werkte een leuk
alternatief uit voor de
weggevallen dorpsdag
‘Achterbroek Zomert Uit’.
Bekijk hun ‘Winkelwandeling
met fotozoektocht’, of beter
nog: doe voor eind september
mee! Lees meer.
Bewonersplatform
Bassevelde (Assenede) won
€ 5000 via 'Buurten op den
buiten' en gaat samen met het
gemeentebestuur – dat
bijkomend € 15000 voorziet
voor natuurlijk speeltuig – aan
de slag om de tuin achter
Gemeenschapscentrum
Bass’Cul een nieuwe invulling
te geven. Klik hier voor meer
nieuws.

Onlinevorming voor
bewonersgroepen 
In de reeks Efficiënt Communiceren
brengt onze voorzitter William
Minnaert sessie 5 ‘Een goede
perstekst opstellen’ aan op 30
september.
Klik hier om in te schrijven!

In het spoor van Zuhal 
Net zoals Minister Demir gingen
velen deze zomer op verkenning
in Vlaamse dorpen.
Klik hier voor een aantal foto's.

Oproepen 

Pilootprojecten Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen 
Leader Westhoek alsook
Midden-West-Vlaanderen
Gemeente voor de Toekomst
PC Solidarity voor kwetsbare
jongeren

https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6194
https://sites.google.com/view/dorpsraad-achterbroek-vzw/homepage?authuser=0
https://www.facebook.com/Basseveldebewonersplatform
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4RMoRDvN10eYN5pZqM-Ud1vB-LnUqQZHoLDqvpXCnYJUNzJSMFNIUjhMWVlZMDE0OERDT0owRVc2OC4u
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6344
https://omgeving.vlaanderen.be/oproep-pilootprojecten-2020
https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west-vlaanderen
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/20200630EG
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/191030DD


Bewonersplatform Abele
(Poperinge)
(zie foto MD) droomt al lang
over een aantrekkelijk
dorpsplein. Lees meer.

 

16-22/09 Week van de
Mobiliteit alsook Go with the
Velo
06/10 State of the region
(kust-Brugge-Westhoek) voor
burgers-met-inzet
13/10 Cera Coop Event 
13/10 Masterclass
dorpskernverdichting door
Landelijke Gilden te Leuven  
15/10 Vorming rond
buurtpunten door Landelijke
Gilden te Genk
17 en 18/10 Dag van de Trage
Wegen  

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

Inspiratie voor dorpen

Jelle Cleymans onderzocht
deze zomer de veerkracht van
6 Antwerpse dorpen. Kijk even
mee. Lees meer.
Leader Midden-West-
Vlaanderen en de gemeente
Ruiselede zetten samen in op
meer ontmoetingsmomenten
via het project ‘Sociale cohesie
op locatie’. Ze sturen een
mobiele evenemententruck
door straten, wijken en
buurten. 
Provincie West-Vlaanderen
bundelt informatie op
dorpsmaat. Lees meer. 
Leader Meetjesland zorgt voor
verbinders in Balgerhoeke
(Eeklo), Bassevelde
(Assenede) en Sint-Margriete
(Sint-Laureins). Lees meer. 
Bijzondere dorpsfiguren uit het
verleden maken soms nu nog
het verschil. Lees meer. 
Grand Café te Westrode
(Meise). Lees meer.  
Uit Nederland: Foodproject Hof
van Heden - Kunst en
kookkunst in de dorpstuin.
Lees meer. 
Ook van onze Noorderburen:
een miljoen extra bomen in 1
jaar tijd. Lees meer. 
Van elders in Europa.
Lees meer. 

De Vlaamse Vereniging
Dorpsbelangen vzw krijgt steun
van Vlaanderen.

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/07/20200619Bewonersplatform-Abele-wil-Droomplein-realiseren.pdf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_93279902
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/over-de-week
https://www.gowiththevelo.be/activiteiten
https://www.defederatie.org/state-of-the-region-overzichtspag/brugge-oostende-westhoek
https://www.cera.coop/nl/cooperaties/kalender/2020/20201013-coop-event?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=20200901_E_zine_September_2020&utm_term=949.177765.3366.0.177765&utm_content=+600+taal+N+of+E
https://www.landelijkegilden.be/dorpendebat2020?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lg09092020uitnodigingmasterclassleuven&utm_content=headerpng
https://www.landelijkegilden.be/buurtpunten
https://www.dagvandetrageweg.be/
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620
https://www.facebook.com/watch/?v=1632554856916125
https://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/dienst-landbouw-en-plattelandsbeleid/nieuws/radio-veerkrachtige-dorpen-hulshout.html?q=veerkrachtige-dorpen
https://www.west-vlaanderen.be/dorpen
https://www.plattelandscentrum.be/project/sociaal-makelaars-verbinden
https://www.hln.be/in-de-buurt/zonnebeke/dorp-herdenkt-in-2021-leonie-keingiaert-de-gheluvelt-de-eerste-vrouwelijke-burgemeester-van-belgie-ze-was-een-weldoenster-en-een-feministe~a3bc569e/
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/activiteiten/grand-caf%C3%A9
https://www.kunstencultuur.nl/nieuws/hof-van-heden-hooghalen
https://meerbomen.nu/
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/wat-parijs-kan-leren-van-het-dorp

