
NIEUWSFLASH OKTOBER 
Winnaars GoeBezig-prijs 2020

BREAKING NEWS... HIER ZIJN DE WINNAARS VAN ONZE GOEBEZIG-PRIJZEN 2020!

Vandaag, zaterdag 10 oktober, reikte VVDB feestelijk de GoeBezig-prijzen 2020 uit in ZLDR

Luchtfabriek te Heusden-Zolder. Dit jaar zouden 1 bewonersgroep en 1 lokaal bestuur gelauwerd

worden... Maar finaal kwamen er 3 winnaars uit de bus! De jury – bestaande uit 6 bestuursleden

van dorpsraden en bewonersplatformen vanuit heel Vlaanderen, zelf alle recent winnaar van een

GoeBezig-prijs - plaatste immers 2 lokale besturen op ex aequo… En omdat 1 ervan in 2014 al

eens met de prijs is bekroond, werd een extra prijs ingevoerd: de doorzettersprijs!

Winnaar GoeBezig-prijs categorie
bewonersgroepen: Dorpsraad
Leest uit Mechelen! 
Een meer dan enthousiaste
vrijwilligersgroep die het dorp deed
groeien en bloeien ondanks corona! 
De vele samenwerkingen die er
ontstonden met allerlei verenigingen,
bewoners, kinderen, senioren,
individuele initiatiefnemers, vrijwilligers,
enz., blijven ook duren. En er was

Winnaar GoeBezig-prijs categorie
lokale besturen: Aarschot! 
Een stad die de corona-lockdown erg
positief benaderde en die omzeggens
alles deed voor een echte staycation in
de eigen contreien. Met veel en originele
vormen van samenwerking tussen de
verschillende stadsdiensten en tal van
bewoners en verenigingen, bereikte het
bestuur enorm veel inwoners (zowel
jongeren, mensen in moeilijkheden, …). 



ook de bijkomende inzet voor
coronabestrijding in Rwanda. Proficiat!

Winnaar Doorzettersprijs
categorie lokale besturen:
Geraardsbergen!   
Een stad met een bijzondere en erg
menselijke inzet, die snel de noden
oppikte, die met o.a. persoonlijke
bezoeken en gesprekken aandacht
schonk aan de inwoners (jongeren,
nieuwkomers en anderstaligen, enz.),
die de verenigingen ondersteunde, die
samenwerkte met de vele dorpsraden,
die de lokale handel niet in de kou
liet staan, die fijne initiatieven als
Mystery picknick en toverpleinen
faciliteerde én daarbovenop ook nog
eens samenwerkte met een ander lokaal
bestuur. Proficiat!

Ook ideeën van onderuit kregen
vorm. Proficiat!

De GoeBezig-jury benadrukt de
hartverwarmende dossiers waarmee
alle kandidaten uitpakten.  
Het ging stuk voor stuk om mooie
inzendingen met tal van initiatieven die
uitvoerig gestoffeerd werden. Het
enthousiasme en de al dan niet
vrijwillige inzet in moeilijker tijden is
bewonderenswaardig. Schitterend hoe
samengewerkt kan worden om de
leefbaarheid binnen dorp of stad te
verhogen! Proficiat daarom aan ALLE
deelnemers!
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