
Inspiratiedag rond ruimtelijke ordening en 
verdichting in dorpen 

 
zaterdag 10 oktober in ZLDR Luchtfabriek  

Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder 

 

Carpoolen? Meer info onderaan! 

 

 

 

Programma 

09.30 u. Onthaal met kopje koffie of thee en een ontbijtkoek 

10.00 u. Goede praktijken rond verbindend samenwerken  

                inzake ruimtelijke ordening en verdichting door: 

 - Paul Coolen, bestuurslid Dorpsraad Heusden  

               - Isabelle Thielemans, schepen Heusden-Zolder 

               - Inge Moors, gedeputeerde Provincie Limburg 

10.45 u. uitwisseling aan dialoogtafels rond quotes van journalist  

                Ine Renson (artikelenreeks ‘betonwoede’, De Standaard).  

                Klik hier voor de artikelen.  

11.30 u. Plenumgesprek met moderator Dirk Reynders (Radio 2) 

12.00 u. Wat kan de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw voor uw bewonersgroep, organisatie of  

                gemeente betekenen?  

12.15 u. Uitreiking GoeBezig-prijzen-2020 en slotwoord door voorzitter Minnaert 

12.30 u. Broodjeslunch en netwerkmoment  

13.30 u. Bezoek aan ZLDR Luchtfabriek en schachtterrein 

                Afronden met film ‘Suite voor de laatste mijn’ in CC de Muze 

 

Coronamaatregelen!  

Wij zorgen ervoor dat alles in veilige omstandigheden verloopt. Het dragen van een mondkapje is 

verplicht. Wie de laatste 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertoont, is niet 

toegelaten, net als zij die nauwe contacten hebben met coronazieken of mensen die de 

ziektesymptomen vertonen.  

 

Klik hier om u vandaag nog in te schrijven, of vóór zaterdag 3 oktober!  
Wij bewaren uw gegevens in functie van contactopsporing, maar gebruiken die niet voor andere 
doeleinden. U kunt zich altijd inschrijven voor de nieuwsbrief van onze vereniging, klik hier. 
 

https://www.standaard.be/tag/correspondent-betonwoede
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4RMoRDvN10eYN5pZqM-Ud1vB-LnUqQZHoLDqvpXCnYJUMTUyWVRWMVpVSFUyWFVYNjJSNFQxMktESi4u
https://www.dorpsbelangen.be/


 

Hoe komt u naar ZLDR Luchtfabriek, Marktplein 5 te Heusden-Zolder? 

 Met de fiets of de bus: 

indien u in de omgeving van Heusden-Zolder woont.  

 Met de trein: spoor naar Hasselt. Daar neemt u de stoptrein richting Mol (9.03 u. spoor 1). 

Stap af in Zolder en wandel nog maximum 15 minuten tot ZLDR Luchtfabriek. 

 Met de wagen: 

- via Brussel volgt u de E314 richting Leuven-Genk en neemt u afrit 28 Zolder. 

- via Antwerpen volgt u de E313 richting Hasselt-Luik en neemt u afrit 26 Beringen. 

 

Wilt u carpoolen vanuit Aalst, Gent, Zelzate of een andere plek? 

Laat dit weten via het inschrijfformulier of via info@dorpsbelangen.be.  

Wij regelen dit dan verder voor u. 

 

Bekeek u de documentaire ‘Plannen voor plaats’ van Nic Balthazar en (ex-)Vlaams Bouwmeester Leo 

Van Broeck al? Indien niet, dan is dat echt een aanrader in voorbereiding op deze vormingsdag.  

Gewezen Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Nic Balthazar nemen u mee op een tocht langs 

Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën 

over de inrichting van onze Vlaamse leefomgeving. Klik hier om de film te bekijken. 

 

 

 

 

Met de gewaardeerde medewerking en ondersteuning van: 

 

de Dorpsraden van Heusden-Zolder en 

 

 

 

mailto:info@dorpsbelangen.be
https://vimeo.com/316377594

