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Het dorp van de toekomst I Word fan van!
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Verenigingen zijn nodig om samenleving warmer en sterker te maken. 

“Net zoals vele sectoren heeft ook het verenigingsleven een opdoffer gekregen door de

pandemie. Heel wat activiteiten moesten afgelast worden. Een nieuwe start maken is niet

altijd eenvoudig. Toch blijft de nood aan ontmoeting”, zegt Joris Piot, onderzoeker en lector

sociaal-cultureel werk aan de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL). 

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

https://www.beweging.net/algemeen/nieuws/4141-verenigingen-zijn-nodig-om-samenleving-warmer-en-sterker-te-maken?fbclid=IwAR2WQq2lKJ6WaJ_A2avwVVKPDrPJzTtCZ_IeI8AMqexCPzAjaOx_CNZWUO4


Dorp van de toekomst 
Na onze succesvolle inspiratiedag over
ruimtelijke ordening en slim verdichten
organiseren we op maandag 16 en 30
november twee online-uitwisselingen
rond ‘het dorp van de toekomst’ met
experten Davy Sterkens en Tessy Goris.
Klik hier voor meer info en schrijf
vandaag nog in! 
 

Project ‘burgerparticipatie samen
met infiltratie’ in de Godelievewijk in
Roeselare wint de eerste VLARIO-
innovatieprijs. Lees meer.

De Europese Commissie wil, in
functie van de opmaak van een
langetermijnvisie voor
plattelandsgebieden, aan de hand
van een bevraging, de stem van de
individuele plattelandsbewoner

VeNeConferentie 
Veneco organiseerde een conferentie
over hoe je als gemeente een sprong
maakt naar meer ruimtelijke
kwaliteit, meer verblijfskwaliteit en
meer leefbaarheid. Lees meer.

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. 

* Toekomst van de dorpen
Berendrecht en Zandvliet. Lees meer. 
* Terugblik op studiedag 'Kerk als
dorpsknooppunt'. Lees meer. 
* Praktijkvoorbeelden
herbestemming kerken. Lees meer. 
* Kansen voor het platteland na
corona. Lees meer.

https://www.dorpsbelangen.be/?p=6630
https://www.godelieveleeft.be/godelieve-kanaliseert
https://www.vlario.be/winnaar-innovatieprijs-2020/
https://www.veneco.be/nl/nieuws/detail/veneconferentie-24-09-dorpen-ontworpen
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/10/20200930Projectoproep-Regiokracht-Streekfonds-Oost-Vlaanderen.pdf
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/berendrecht-zandvliet-in-de-toekomst/over
https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/terugblik-op-online-studiedag-kerk-als-dorpsknooppunt?fbclid=IwAR2z10mFC0tJ1mgbE0SgNKKEVukAZJnxgdNZuMBcdSqyGY9UGPm3bzwyL2U
http://www.herbestemmingkerken.be/Voorbeelden/Paginas/default.aspx
http://www.herbestemmingkerken.be/Voorbeelden/Paginas/default.aspx
https://pers.vlm.be/kansen-voor-het-platteland-na-corona


horen. Klik hier, registreer je en vul
de bevraging in.

Ben jij ook fan van de Vlaamse
Vereniging Dorpsbelangen? 
Zet dan op de website van jouw
vereniging of gemeente een link naar
www.dorpsbelangen.be. 
Moedig mensen aan om zich in te
schrijven op onze nieuwsbrief. Kies
op onze Facebookpagina voor
‘volgen’. Maar vooral: word met
je bewonersgroep gratis lid van onze
koepel en geniet zo van vorming en
advies op maat! Lees meer. 

* 16/11 VVDB 
   Dorp van de Toekomst, sessie 1. 
   Lees meer. 
* 30/11 VVDB 
   Dorp van de Toekomst, sessie 2. 
   Lees meer. 
* 2/12 Studiedag ‘Weerstand,  
   conflicten en bemiddeling’ 
   voor ambtenaren 
   in participatietrajecten. Lees meer.

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw
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