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Het dorp van 
de toekomst

Dorpsbelangen



Ruimtelijke 
planning in 
dorpen



‘70> ‘62



Eind 
’90 -
2000



Van 
2000 
tot 
‘09



Waar staan we vandaag …























BRUISEND
BOOISCHOT





1. Wat moet het gedrag 
zijn?

2. Wat kan activeren en 
tegenhouden?

3. Klein beginnen 

4. Richt op believers

5. Koppel nieuw gedrag 
aan bestaande 
gewoonten



“Je hoeft niet de hele trap te zien om 
de eerste tree te nemen.”

Martin Luther King



Identiteit van
het dorp





“Een stapel stenen houdt op een 
stapel stenen te zijn, op het 

moment dat een enkele man er 
naar kijkt met in zijn hoofd het 

beeld van een kathedraal.”

De Kleine Prins
Antoine de Saint-Exupéry













Raadhuis
School

schooloud weeshuis











Betrekken
senioren





“Een huis tegen vergeten”







Zelf ben ik bijna 83 en sinds 2005 gebruikster van pc (een Mac).....m'n kleinzoon heeft me op weg 

geholpen en alles klaar en duidelijk uitgelegd. Toen waren er geen cursussen voor mac....ik heb 

dus héél veel zelf geprobeerd, geklikt, gezocht, gevraagd, fout gedaan en van die fouten geleerd, 

en ook beginnen "durven".... ik mag met fierheid zeggen dat ik het meeste toch wel onder de knie 

heb.....ik doe er ook veel mee. Maar vraag me niks technisch want dat is een flop..... iets 

aangekocht heb ik nog nooit, ik gebruik ook maar alleen de programma's die 'k nodig heb. Met een 

mac kan je nog zòveel meer, maar àlles moet ik niet kunnen. Ik ken genoeg oud-collega's en 

vrienden van mijn leeftijd die zelfs geen pc hebben, niet willen.....onder het mom : dat is niks voor 

mij. Ze weten niet wat ze missen want een andere wereld is voor me open gegaan. Dankzij dit 

"speeltje" ben ik niet in een zwart gat gevallen. Ik was/ben leergierig, en dat helpt

Getuigenis op seniorenet



Zorgnetwerk
Kortenaken





Contactgegevens

Davy Sterkens
Consulent Plattelandsinnovatie
E davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be
T 016 28 61 39
www.innovatiesteunpunt.be
www.landelijkegilden.be

Tessy Gorris
Deskundige Planning en Ontwikkeling
E tgo@heist-op-den-berg.be
T 015 23 88 27 
www.heist-op-den-berg.be
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