
NIEUWSBRIEF MAART 2021 
Gemeenschapskracht is wat ons bindt

De lucht klaart weer op, de eerste bloemen staken hun kopjes weer boven de aarde uit.  

Ook vrijwilligers laten hun hoofd niet hangen. Eva Hambach

Gemeenschapskracht is wat ons bindt 
Ben van Essen, adviseur LVKK, schetst de evolutie in dorpen (kleine kernen) in Nederland

tijdens de laatste decennia. Inspraak in het gemeentelijk beleid is er doorgegroeid naar

het samen aanpakken van vraagstukken, met burgerkracht als gelijkwaardige partner van

overheidsinzet. Ook in andere Europese landen is dit merkbaar. Lees het volledig artikel!

Inspiratie vanuit onze vzw 
*Een vorming gemist? Lees meer. 
*Dorpsraad Leest presenteert eerste 
  dorpskrant. Lees meer. 
*Planttijd in Bassevelde, Oosteeklo 
  en Schuiferskapelle.  

Inspiratie vanuit
partnerorganisaties 
*De Wakkere Burger: 
  over jongeren betrekken en 
  gemeentelijke participatieprojecten in 
  Denemarken, Nederland 
  en Zuid-Afrika. 
*VVSG: 8 tips voor een betere 
  digitale burgerparticipatie. 
*Autodelen.net en Netwerk Duurzame 
  Mobiliteit over vervoersarmoede.  

Er beweegt een en ander in
Vlaanderen… 
*Plattelandsbeleid in 
  8 Haspengouwse dorpen. 
*Veilige schoolroutes. 
*Gezonde publieke ruimte. 
*100 acties die werken voor een 
  duurzame samenleving. 
*Een buurtboomgaard aanleggen. 
*In groep tuinieren.

https://www.vrijwilligersweek.be/wp-content/uploads/2021/02/Dankwoord-2021-pdf.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/03/20210301_Editoriaal_Landelijke_Vereniging_Kleine_Kernen.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6063&fbclid=IwAR3h3EWFu_uY_oAoiWYCSAOu_6LNw8EbytpbHkKkZsAwhrI4wq-ANOqpj8I
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/02/Dorpskrant_Leest_winter_2021.pdf
https://www.facebook.com/Basseveldebewonersplatform/photos/?ref=page_internal
https://www.oosteeklovandaag.be/plantdag-tuin-abdijgebouw/
https://www.facebook.com/groups/192861444419681/announcements
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/413/jongeren-betrekken-in-de-buurt?fbclid=IwAR2olLw2eBNvhLvkmb8VAlCbZNPeLMLo9TDTI8leUQ3kiItiwGtusALZIj0
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/412/burgerparticipatie-organiseer-je-niet-zomaar?fbclid=IwAR15A69zXmDN7kHkLV1H84tJ2vsIh17WC98byz1aLwumnZQC9ewjBND-rv0
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgerparticipatie-digitale-democratie
https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiesessies-faces-of-future
https://dorpaanzet.be/
https://www.fietsersbond.be/nieuws/alweer-een-stap-vooruit-voor-een-veilig-fietsbeleid?fbclid=IwAR02bJxh4OBTe9F6mm6HL4bhv6bFePrR-sxZYBcbk1sYeZbQ8z4BNyYekaQ
https://www.vvsg.be/nieuws/zet-als-lokaal-bestuur-in-op-een-gezonde-publieke-ruimte
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/catalogus
https://mailchi.mp/bb2755556ca9/%E2%80%A2%09https:/www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/fruit-voor-buren-een-buurtboomgaard
http://www.tuinhier.be/nl/home


Denk even Europees… 
en bepaal mee de toekomst van het
Europese platteland via de ‘Rural vision
week’.

Centen voor uw project 
*Behoud en restauratie 
  historische tuinen en parken      
  Koning Boudewijnstichting  
*Eenzaamheid, biodiversiteit, 
  lokale landbouw en korte keten 
  Provincie Oost-Vlaanderen 
*Duurzame mobiliteit 
  Provincie Oost-Vlaanderen 
*Onderhoud van onroerend erfgoed 
  Provincie West-Vlaanderen 
*Leefbare dorpen 
  Leader Kempen & Maasland 
*Versterking platteland 
  Leader Hageland+ 

Centen voor onze vzw 
Upgrade Estate zet in haar
studentenhuisvesting heel hard in op
mensen verbinden. Lees het artikel en
ontdek hier hoe je onze vzw een
financieel duwtje in de rug kan geven. 
 

  9/3: Binnenkoppers
  9/3: Zorgzame dorpen 
12/3: Dorp aan Zet 
16/3: State of the Region 
25/3: Wat eten we morgen? 
29/4: Artificiële intelligentie 
         iets voor jouw (buurt)?

 

*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.

Copyright © 2021 Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen Ondernemingsnr. 0525.949.044 – RPR Gent, Alle
rechten voorbehouden. 

Wil u de instellingen wijzigen?  
U kan uw gegevens wijzigen of uitschrijven. 

 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/rural-vision-week-imagining-future-europes-rural-areas_en
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
https://plattelandsloket.be/?page_id=3401&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nblandbplattel202102februari&utm_content=online+inspiratiemoment
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/subsidie-voor-projecten-voor-duurzame-mobiliteit.html
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed-0
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/02/20210202Projectoproep-2021-LEADER-PG-kempen-en-Maasland.pdf
https://www.hagelandplus.be/web/page/20
https://upgrade-estate.be/sites/default/files/persitem/Artikel%20Unizo%20-%2018%20februari%202021%20p9-10.pdf?fbclid=IwAR3XkZCXWW48cgCJf2odgM5X-EML-m2zo35ueqbpmy4U2bclFzqRy00PS3o
https://us12.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=fe0147bd76d4c32e6efd1101f&id=dba0ec983c
https://binnenkoppers.be/programma
https://www.provincieantwerpen.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/dienst-economie-en-internationale-samenwerking/kalender/wil-jij-mee-r--werk-maken-van-een-zorgzaam-dorp--een-zorgzame-wi1.period_1.html
https://dorpaanzet.be/online-publieksmoment-dorp-aan-zet-op-12-3-2021/
https://avansa-mzw.be/activiteiten/state-of-the-region-west-vlaanderen-1-jaar-later
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/03/20210301_Uitnodiging_digitaal_symposium_25-maart.pdf
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20210429_n_artificiele_intelligentie?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=20210201_NF_NewsletterCera_Februari&utm_term=949.177765.3730.0.177765&utm_content=+600+taal+N+of+E
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20210429_n_artificiele_intelligentie?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=20210201_NF_NewsletterCera_Februari&utm_term=949.177765.3730.0.177765&utm_content=+600+taal+N+of+E
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://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

