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Buurtpunten I Middenveld I Projectsubsidies

Buurtpunten, levenslijn voor onze dorpen 

Begin 2022 gaat ‘basisbereikbaarheid’ van start. Deze ‘efficiëntie-oefening’ voor

het openbaar vervoer zorgt ervoor dat veel kleine kernen in Vlaanderen niet langer

bediend zullen worden. Met talrijke gevolgen… 

Buurtpunten zijn een stukje in de puzzel om onze dorpen levend houden. 

Lees het volledige artikel van Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit. 
 

Vanuit onze vzw 
*Hoe vergader je digitaal via Skype 
  of Teams? Lees meer. 
*Op apero of thee bij de VVDB. 
  Lees meer. 

Vanuit onze ledengroepen 
*Kern Ettelgem over de toekomst- 
 visie van hun dorp. Lees meer. 
*Wijkplatform Langelede-Sluize  
 en de schoolomgeving. 
*Leefbaar Baarle buigt zich over de    
 ontsluiting van de industriezone. 
 Klik hier en hier voor meer info. 

Vanuit lokale besturen 
*Beveren zoekt oplossingen voor 
 sluipverkeer via digitaal platform. 
*LEF-Boerenmarkt in Kaprijke 
*Burgerbudgetten in Hasselt en 
  andere. 
*Evergem, Heuvelland 
 en Sint-Truiden en hun publieke 
 toiletten. 

‘De staat van het middenveld’ 
VVDB volgde op 16 maart de lezing van
Filip De Rynck tijdens de State of the
Region. Klik hier voor enkele
interessante zaken en hier voor de
presentatie. 

Nederlandse blik op
burgerparticipatie 
Raf Daenen, docent maatschappelijke
ontwikkeling, denkt dat het beter leren
omgaan met burgerparticipatie een
nieuwe impuls geeft aan ons
democratisch bestel. Klik hier voor het
volledige artikel.

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/03/20210402_Editoriaal_Buurtpunten_levenslijn_voor_onze_dorpen.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6063
https://www.dorpsbelangen.be/?p=7346
https://www.hln.be/oudenburg/inwoners-en-architecten-komen-eerste-keer-samen-om-toekomst-van-ettelgem-vorm-te-geven-zo-n-kans-krijg-je-niet-om-de-10-jaar~a65620f7/
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/lama-methodiek-kindvriendelijke-schoolomgeving-wachtebeke-wint-de-verkeersveiligheidsprijs?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+210325
https://leefbaarbaarle.org/
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1650952
https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement-nl/case-study-beveren-pakt-sluipverkeer-aan/?lang=nl&goal=0_53c040a1b9-2ec0a75362-199000505
https://www.kaprijke.be/boerenmarkt21
https://www.kaprijke.be/boerenmarkt21
https://www.hasselt.be/nl/burgerbudget
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/burgerbudget-co-creatieve-klimaatprojecten
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/04/20201223_HNB_openbare_toiletten_Evergem.pdf
https://www.toerismeheuvelland.be/nl/openbare-toiletten-
https://www.ikwooninsinttruiden.be/2021/03/12/proper-en-toegankelijk-stad-sint-truiden-neemt-openbare-toiletten-trudoplein-in-gebruik/
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/04/20210402_Lezing-Filip-De-Rynck.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/04/20210316_state_of_the_region_FDRynck.pdf
https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-alternatief-voor-de-boze-burger-is-burgerparticipatie-met-een-goede-balans?fbclid=IwAR3jRumH5r29WZYZTZw4_qSpXPf4qTPKvUJzKiSEPIGORbDyIEAF-OmFx30


Vanuit andere organisaties 
*Leader-project Dorp aan Zet 
  (Provincie Limburg) ontwikkelde via
  8 participatietrajecten een 
  methodiek waarmee dorpen en 
  gemeenten aan de slag kunnen.  
  Lees meer. 
*De eerste 'boerensupermarkt' in de 
  Vlaamse Ardennen. Lees meer.  
*Regionale Landschappen in de bres 
  voor vergroening rond  
  zorginstellingen. 
*De Federatie over activiteiten  
  tijdens en na de pandemie. 
*CitizenLab gaat open source. 
  Lees meer. 
*Ecopower en Bond Beter Leefmilieu 
  proeftuin participatie in  
  burgerwindproject. 
*Avansa (ex-VormingPlus) werkte 
  Bankontaktwandelingen uit. 
*Kind en Samenleving over 
  Kinderparticipatie op afstand. 

Vanuit Vlaanderen 
*Algemene informatie over 
  het Vlaamse Dorpenbeleid.

20/04: Lancering Leaderprojecten  
           Oost-Vlaanderen.  
26/04: Op apero of thee bij VVDB. 
           Acht momenten 
           vanaf 26 april. Schrijf in. 
29/05: Algemene Vergadering 
           (enkel ledengroepen). 
04/06: Een eigen buurtpunt 
           opstarten. 
16/10: VVDB-inspiratiedag in Mechelen.

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
vzw krijgt steun van Vlaanderen.

Centen voor uw project 
*Subsidies voor plattelands- 
  projecten in West-Vlaanderen. 
*Leaderproject
  Plattelandsloket Oost-Vlaanderen 
*Leefbuurten 
  Agentschap Binnenlands  
  bestuur i.s.m. Vlaamse  
  Bouwmeester en Fietsberaad. 
*Wijkverbeteringscontracten 
  Agentschap Binnenlands Bestuur 
*Wedstrijd 
  Prima Plattelandsproject 2021 
  Vlaams Ruraal Netwerk 

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.

*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. 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen Ondernemingsnr. 0525.949.044 – RPR Gent · Moeie 16A · Eeklo 9900 · Belgium 

https://dorpaanzet.be/e-book/
https://www.boerkoos.be/blog
https://ruraalnetwerk.be/projecten/boerkoos
https://www.rlm.be/werking/educatie/natuur-met-zorg/8801?fbclid=IwAR3f9m836owh5tDXmnwNwRX_kLB8R8Adhd0Ch4yWH5h9KuN0omOMj_waiJI
https://www.rlm.be/werking/educatie/natuur-met-zorg/8801?fbclid=IwAR3f9m836owh5tDXmnwNwRX_kLB8R8Adhd0Ch4yWH5h9KuN0omOMj_waiJI
https://www.defederatie.org/dossiers/inspiratiekit-lokaal-verenigen-tijdens-en-na-coronatijden
https://www.defederatie.org/dossiers/inspiratiekit-lokaal-verenigen-tijdens-en-na-coronatijden
https://www.youtube.com/watch?v=6nxXpGI9fL0
https://www.ecopower.be/nieuws/ecopower-ampere-en-bbl-organiseren-proeftuin-voor-participatie-in-burgerwindproject-hamme-gremberge?utm_source=sendinblue&utm_campaign=20210315_AV_savethedate&utm_medium=email
https://www.ecopower.be/nieuws/ecopower-ampere-en-bbl-organiseren-proeftuin-voor-participatie-in-burgerwindproject-hamme-gremberge?utm_source=sendinblue&utm_campaign=20210315_AV_savethedate&utm_medium=email
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/18/bankontakt-wandelingen-voorgesteld-in-sint-katelijne-waver-a/
https://ksmagazine.org/2021/03/24/kinderparticipatie-op-afstand-allemaal-digitaal/
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/plattelandsbeleid/Paginas/default.aspx
https://plattelandsloket.be/?page_id=6141&fbclid=IwAR1pdqRIHdYuNY9LAwco4yR0nkutHSuOncN7kViGC-4YbF3RPASIk02Dn8k
https://www.dorpsbelangen.be/?p=7346
https://onsbuurtpunt.be/info/lerend-netwerk
https://onsbuurtpunt.be/info/lerend-netwerk
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/Paginas/default.aspx
https://youtu.be/O79AjNGXic0
https://plattelandsloket.be/?page_id=6141&fbclid=IwAR1pdqRIHdYuNY9LAwco4yR0nkutHSuOncN7kViGC-4YbF3RPASIk02Dn8k
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/projectoproep-leefbuurten-gelanceerd?subsite=leefbuurten
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/projectoproep-leefbuurten-gelanceerd?subsite=leefbuurten
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/projectoproep-leefbuurten-gelanceerd?subsite=leefbuurten
https://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/wijkverbeteringscontracten
https://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/wijkverbeteringscontracten
https://ruraalnetwerk.be/sites/default/files/pagina_files/Wedstrijdreglement%20Prima%20Plattelandsproject%20PDPO%20III_editie%202021.pdf
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
http://www.dorpsbelangen.be/
https://www.facebook.com/vlaamseverenigingdorpsbelangen
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620
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