
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
Genomineerden GoeBezig-prijs I Ruimtelijke Ordening in dorpen 

Laat dorpen als BAARDEGEM duren!
Foto © VVDB

EVENT 10 OKTOBER
LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN!
Blijft de Vlaming honkvast, of wil zij/hij
stilaan een duurzame woning in een
meer verdichte dorpskern? Gaan we
binnenkort ook meer leefruimte delen?
Voer mee het gesprek op onze
inspiratiedag te Heusden-Zolder.
Wees er net als tal van anderen bij!
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT (voor
donderdag). Lees meer. 

Wat deden bewonersgroepen en
lokale besturen voor dorpen en
wijken in coronatijden? 
De GoeBezig-wedstrijd editie 2020 vist
dit uit en resulteert in een nek-aan-nek-
race! 5 bewonersgroepen gooiden de
handschoen in de ring (BP Woumen, DR
Bolderberg, DR Leest, Tuupetegoare
Hansbeke en Werkgroep Dorp Dynamiek
Kruishoutem) net als 8 lokale besturen
(Aarschot, Assenede, Deinze, De Panne,
Geraardsbergen, Haaltert, Middelkerke
en Sint-Laureins). Wilt u het verdict van
de 6-koppige jury horen, die bestaat uit
bestuursleden van de winnende

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/09/Uitnodiging-Inspiratiedag-10-oktober-2020-Heusden-Zolder.pdf


De 5-delige online-inspiratiereeks
voor bewonersgroepen rond
'efficiënt communiceren' zit erop.
Lees hier een en ander na.

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal
Demir gaf zeer recent de aanzet voor
een Vlaams onthardings- en
begroeningsproject in Heusden-Zolder.
Ledengroep Dorpsraad Heusden was
erbij! Lees meer.
Foto © Internetgazet.eu Hans Put

VLM onderzocht deze zomer de
impact van de coronacrisis op het
Vlaamse platteland. Lees meer.

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

bewonersgroepen van de voorbije 2
jaar? Wie krijgt dit jaar de grote lof
toegezwaaid? Wees erbij nu zaterdag
en u weet het meteen!

Projectoproep #Regiokracht 
Opstart van een streekfonds om mens
en omgeving te verbinden.
Oproep tot individuen, verenigingen,
scholen, ... uit de gemeenten van
Meetjesland, Leiestreek en Oostrand
Gent. Word een der pilootprojecten!
Lees meer. 

* Eind okt: VVDB organiseert online-
uitwisseling rond de toekomst van
dorpen. Hou de website in de gaten.
* 30/10 Innovatiesteunpunt: Participatie
bij Kerk als Dorpsknooppunt. Inschrijven
doe je hier! Wie er niet fysiek bij kan
zijn, kan dit ook livestream volgen.  
* 20 en 21/11: Gewezen kerk en nu
Buurtpunt Den Hannekensnest te
Kerkbrugge-Langerbrugge neemt deel
aan de Nacht van de Meetjeslandse
kerken. Lees meer.
* Winters kunstenparcours aan de
voormalige elektriciteitscentrale van
Langerbrugge-Zuid.
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