
NIEUWSBRIEF JANUARI - FEBRUARI 2020
Inspiratie voor Vlaamse dorpen

Pimp het dorp, derde editie te Arendonk. 

Inspiratie vanuit VVDB 
*Onze publicaties over dorpenbeleid 
  voor bewonersgroepen en voor 
  lokale besturen.  
*Vormingssessie ‘werking tijdens de 
  pandemie’ gemist? Lees meer. 
*Dorpsraad Spalbeek (Hasselt) 
  bouwde een permanente 
  openluchtfototentoonstelling. 
*Bewonersplatform Ursel in Zicht 
  huldigde ook dit jaar een 
  verdienstelijke inwoner. 
*Werkgroep Kern Ettelgem vzw 
  betrokken bij dorpskernvernieuw- 
  ingsproject van het West Vlaamse 
  WinVorm. Lees meer. 
*Bewonersplatform Abele bouwt aan 
  nieuwe ontmoetingsplek. 
  Lees meer.

Er beweegt een en ander in
Vlaanderen… 
*In Zwevegem maakt woon- 
  uitbreidingsgebied plaats voor 
  voedselbos. Lees meer. 
*Herinrichting dorpskern Rijmenam. 
  Lees meer. 
*Meer bomen in Vlaanderen.        
  Lees meer. 
*Minister Crevits lanceerde het 
  kersverse ‘voedselplan’. In dat plan 
  wordt ook gezocht naar  
  geëngageerde voedsel- 
  veranderaars, iets voor u? 
  Lees meer. 
*Provincie Oost-Vlaanderen pakte uit 
  met een ‘plan van aanpak’ voor een 
  Dorpspunt. Lees meer. 
*Opstarten van mobipunten.        
  Lees meer.

https://arendonk.be/nieuws/muren-en-street-artists-gezocht-voor-pimp-het-dorp-iii
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/12/20201223publicatie-bewonersgroepen-1.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/01/20210114Publicatie-Lokale-Besturen.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6063&fbclid=IwAR3h3EWFu_uY_oAoiWYCSAOu_6LNw8EbytpbHkKkZsAwhrI4wq-ANOqpj8I
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=spalbeek2.0&set=a.827187257817849
https://www.hln.be/aalter/jean-pierre-martens-is-verdienstelijke-urselnaar-prijs-voor-alle-vrijwilligers-in-ons-rusthuis~abc3aa5d/?fbclid=IwAR1J9AjUKQfcDFG4z_qY32AFhzUQRyVxeIJwTEOWg7gCWPPer0JdmtgWPK0
https://ettelgem.be/nieuws/
https://www.winvorm.be/media/cg4ly3pk/sw2101_masterplan_oudenburg.pdf
https://www.facebook.com/BewonersplatformAbele/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/07/inwoners-abele-gaan-samenleggen-om-hun-eerste-dorpsplein-te-kunn/
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/zwevegem-woonuitbreidingsgebied-maakt-plaats-voor-voedselbos-tuin-van-adem-en-eten?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+210121
https://dbpubliekeruimte.info/reportages/herinrichting-dorpskern-rijmenam-bonheiden/?ct=t%28NB+IPR+28%2F01%2F2021%29
https://ecovator.be/map-a-tree/?fbclid=IwAR1tuA1YSq8JyusE_YQsmTECIHNv49xkeCWbkg344_fZmqB2uU9fzV7rFfM
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/minister-crevits-serveert-vlaamse-kost-met-voedselcoalitie-en-voedselveranderaars
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/e1273627-2447-4aad-8942-460cd3c085f5/A.%20Plan%20van%20aanpak%20dorpspunt.pdf
https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiesessies-faces-of-future


Centen voor uw project 
*Oproep ‘Buurten op de Buiten’        
  VLM i.s.m. Koning 
  Boudewijnstichting (KBS). 
  Lees meer. 
*Druk jouw stempel op ons
  platteland Provincie Antwerpen.  
  Lees meer. 
*Digi-Welkom, betere digitale 
  toegang voor nieuwkomers 
  Koning Boudewijnstichting 
  Lees meer. 
*Behoud en restauratie van 
  historische tuinen en parken 
  Koning Boudewijnstichting 
  Lees meer.

*Stort een vrije gift voor VVDB op  
  BE91 8901 7436 2076 
  BIC VDSPE91. 
*Zet op uw website een link naar 
  www.dorpsbelangen.be. 
*Volg ons op Facebook. 
*Word gratis lid en geniet van           
vorming en advies op maat!       
  Lees meer. 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
vzw krijgt steun van Vlaanderen.

Participatie  
*Tips van CitizenLab. Lees meer. 
*Wat leren we uit diverse ervaringen 
  rond burgerbegroting in grote 
  steden? Lees meer. 
*38 straten ‘zone 30’ in Wemmel. 
  Lees rond dit thema ook dit artikel  
  van Landelijke Gilden.  
*Op de website van De Wakkere 
  Burger leest u hoe Pelt en Lokeren 
  doorzetten, ook in coronatijden. 
*Stadsmakers, met burgers én 
  labo’s, te Geraardsbergen. 
*Burgerparticipatie vanuit de 
  praktijk. Lees meer bij VVSG. 
*Herbekijk de webinar van Filip De 
  Rynck rond 40 jaar burger- 
  participatie. 
*Interessante nieuwsbrief van 
  plattelandsbeleid West-Vlaanderen. 
  Lees meer. 
*Met minder spullen meer plezier. 
  Praktijkvoorbeelden van Delende  
  Dorpen (NL).  

01/02 webinar opstart coöperatie
(Innovatiesteunpunt) 
09/02 praatcafé  
(Burgerbeweging Toekomst Telt) 
11/02 webinar burgerpanels en
digitale democratie  
(VVSG) 
23/02 webinar vervoersarmoede  
(Netwerk Duurzame Mobiliteit)
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https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/300197?utm_source=newsletter
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid.html?_cldee=aW5mb0Bkb3Jwc2JlbGFuZ2VuLmJl&recipientid=contact-8471b3eef85eea11a811000d3a3a76f4-ac49b23e954e49e2ae3a21da25a9019a&esid=b3c888ea-e85e-eb11-a812-000d3aab133b
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/2020_12_16_CF
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/20170106IC1?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6370692&hq_l=22&hq_v=24ddc993ba
http://www.dorpsbelangen.be/
https://www.facebook.com/vlaamseverenigingdorpsbelangen
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/Paginas/default.aspx
https://www.citizenlab.co/nl/kennis
https://burgerbegrotingen.eu/news_items/705
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/29/wemmel-zones-30/
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/dertig-uur-dat-zes-maal-sneller-dan-te-voet
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/406/pelt-dagboek-over-participatie-in-coronatijden
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/398/hoe-lokeren-ook-tijdens-de-coronacrisis-bleef-participeren
https://www.geraardsbergen.be/stadsmakers
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgerparticipatie-vanuit-de-praktijk-leren-van-elkaar
https://myportal.vandenbroeleconnect.be/nl-be/inhoudstypes/elearning/detail/73470466479620443/bestuurskunde-de-kunst-van-het-twijfelen?guest&fbclid=IwAR2oGaQe7927mQ4HSfy1me2upHHR6Yu64tGGmbQG8qPHKJa1cNIZDwTHTQI#73466068433109342
https://action.spike.email/101902/Newsletter/buc7pdeihwb3gl37trk7uaczv2berp2gte6wrjq6zrfodfabzepnvetheqnx5dq3cv33q7m6vubrw?culture=nl-NL
http://www.delendedorpen.nl/
http://www.delendedorpen.nl/
https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/kalender/cera-coop-workshop-starten-met-een-co%C3%B6peratie
https://www.toekomsttelt.be/
https://www.vvsg.be/opleidingen/burgerpanels-en-digitale-democratie
https://www.vvsg.be/opleidingen/burgerpanels-en-digitale-democratie
https://www.vvsg.be/opleidingen/burgerpanels-en-digitale-democratie
https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiesessies-faces-of-future

