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Het dorp van de toekomst I Blijven verbinden

Leeftijd speelt geen rol, het is de spirit die telt.  
Dat bewijst ons bestuurslid Julien Maebe dag in dag uit. De creatieve duizendpoot

uit Heusden-Zolder werd eind vorige maand 80. Richie, de huiscartoonist van

www.heusden-zolder.eu, verraste hem met deze cartoon.

Dorp van de toekomst 
Vorige maand organiseerden we twee
uitwisselingen rond 'Het dorp van de
toekomst' met experten Davy
Sterkens en Tessy Gorris.
Zes thema's kwamen daarbij aan
bod. 
Klik hier voor tekst en beeld. Over onze leden en inspirerende

initiatieven 
Het ledenaantal van onze vzw blijft
groeien. Onze ledengroepen zaten de
laatste tijd ook niet stil. 
Klik hier voor een overzicht.

http://www.heusden-zolder.eu/de-kijk-van-richie-548.aspx
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6063
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=5584


*Brochure over 'omgeving' van de  
  Landelijke Verening voor  
  Kleine Kernen (NL) Lees meer.
*Ruimtelijk profiel voor 
  357 Oost-Vlaamse    
  woonconcentraties Lees meer. 
*De bevolking digitaal betrekken  
  Lees meer.
*Burgerparticipatie na corona 
  Lees meer.

* Dag van de dorpsarchitectuur  
   donderdag 21 januari 2021  
   Lees meer. 
* State of the Region  
  donderdag 11 februari 2021 
  Lees meer.

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. 
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https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/onderzoeken.html
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/12/20201203Online_Workshop_Gids_CitizenLab_2020.pdf
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/404/vlaanderen-na-corona-burgers-zijn-deel-van-de-oplossing
https://centrum.ar-tur.be/2020/11/30/dag-van-de-dorpsarchitectuur/
https://www.defederatie.org/state-of-the-region-overzichtspag/limburg-12-december-2020
http://www.dorpsbelangen.be/
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/Paginas/default.aspx
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/profile?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=190405c017&e=5554cc9561
http://%2A%20%7C%20unsub%20%7C%20%2A/
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=190405c017&e=5554cc9561&c=a3298de649
http://%2A%20%7C%20unsub%20%7C%20%2A/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&afl=1
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/about?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=190405c017&e=[UNIQID]&c=ec1bb81275
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=190405c017&e=[UNIQID]&c=ec1bb81275
https://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/profile?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=190405c017&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&afl=1

