
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021 
Inspiratiedag  I  GoeBezig-prijs  I  Verenigen doen we samen

DE TOEKOMST ZAL ANDERS ZIJN, 
WE GAAN ER VERENIGD SAMEN VOOR! 

Onder meer op de inspiratiedag op 16 oktober te Heffen (Mechelen). 
Met Ben van Essen, Landelijke Vereniging Kleine Kernen (Nederland) 

en Jasper Van Loy n.a.v. zijn boek 'Onder de kerktoren'. 
Klik hier en schrijf u vandaag nog in en maak de bekendmaking van 

de GoeBezig-prijzen 2021 ter plaatse mee.

Nieuws uit onze ledengroepen 
* Burgerbeweging Toekomst Telt 
  (Heusden-Zolder) tijdens hun  
  Toekomstcafé over inclusie en 
  duurzaamheid. 
* Zevergem Bougeert (De Pinte)  
  deed een uitgebreide bevraging.  
  Lees meer. 
* Dorpsraad Bolderberg 
  (Heusden-Zolder) pakt de komende 
   maanden uit met drie 
   initiatieven: fotozoektocht,  
   buurtbabbels en hulp bij opruim. 
* Meer nieuws van onze leden.

Oproep uit onze vzw 
Een participatief project gelopen (of
aan 't lopen) rond de kwalitatieve
inrichting van publieke ruimte? 
Ding dan als burgergroep of
lokaal bestuur zeker mee naar
onze GoeBezig-prijs. Dien vóór 22
september je kandidatuur in!

Nieuws uit andere organisaties 
* FERM, KLJ  en Landelijke Gilden 
  formuleerden, n.a.v. de 
  afschaffing van de 
  opkomstplicht bij lokale 
  verkiezingen een aantal concrete 
  aanbevelingen voor meer 
  participatie van de burgers in 
  Vlaamse dorpen. Lees meer. 

https://www.weekvanverbondenheid.be/nl-BE/
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/09/uitnodiging_Inspiratiedag_Mechelen_16_oktober_2021.pdf
https://www.toekomsttelt.be/
http://www.zevergembougeert.be/#nieuws
https://www.bolderberg.be/nl/post/1190/wandelen-met-fotozoektocht-in-bolderberg-voor-de-1ste-maal#.YRjM3I2Hixc.link
https://www.bolderberg.be/nl/post/1191/dorpsraad-bolderberg-komt-in-oktober-met-de-bolderbar-in-de-straten-van-bolderberg#.YRjM3EB8mP4.link
https://www.bolderberg.be/nl/post/1194/overlast-eikenbomen-zone-re-enlaan-en-aanverwante-straten-vorming-hulpgroep-opruimen-update-15-08#.YRjM3LAyWGI.link
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=5584
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=4148
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/maak-het-stemrecht-ook-uitdagend?utm_source=FB&utm_medium=org&utm_campaign=stemrecht&fbclid=IwAR0ED79EtUWP--KYtm4sHRz3fUN0DDccg7JmwUjapd-VV2T2RUk2GnfVL1M


Nieuws uit lokale besturen 
* Hasselt plaatst beweegbanken 
   onder meer in Spalbeek. 
* Geraardsbergen en Stadsmakers 
   zettten in op meer 
   burgerbetrokkenheid. 
* Deinze laat haar inwoners aan het 
   woord.

Nieuws uit Vlaanderen en verder 
* Het leertraject Leefbuurten gaat 
  van start o.m. in Muizen en 
  Ottenburg. 
* Innovatieve projecten rond 
  regenwater, in combinatie met slim 
  vergroenen, en begraafplaatsen, 
  als toekomstige groene ruimte. 
* Dorpen in Friesland delen o.a. 
  autoritten en doen samen inkopen.

16/09 Inspiratiedag Netwerk  
          Duurzame Mobiliteit 
18/09 State of the Region Limburg 
19/09 Dag van de Landbouw 
23/09 Energiegemeenschappen 
26/09 State of the Region  
          Halle-Vilvoorde  
5/10: Studiebezoek Kindvriendelijke  
         ruimte Gent 
14/10 en 21/10 Burgerparticipatie 
          en cocreatie (opleiding voor 
          lokale besturen)
16/10 Inspiratiedag en uitreiking 
          GoeBezig-prijzen Mechelen 
25/10 digitale uitwisseling rond 
          eenzaamheid en 
          basisbereikbaarheid 
17/11 digitale uitwisseling rond 
          dienstverlening en inrichten 
          publieke ruimte in dorpen

* Nieuwe catalogus van (BBL) 
  Gemeente voor de toekomst. 
* De 15-minutenstad vanuit de ogen 
  van kinderen en jongeren. 
  Lees meer. 
* Curieus zet geniale activiteiten op 
  rond verbinding. 
* De Federatie stimuleert om 
  opnieuw 'te verenigen'. 
* Buitenzorg op de Brabantse  
   Kouters. 
* Onlineparticipatie via CitizenLab. 
* Allerlei workshops bij 
  Avansa Antwerpen – Kempen. 
* Koning Boudewijnstichting wil  
  Wijken een digitale boost geven 
 

Projectoproepen 
* Leader Oost-Vlaanderen. 
* Leader Kempen en Maasland. 
* De Matexi-Award.    
* Streekfonds Oost-Vlaanderen.

* Stort een vrije gift voor VVDB op  
   BE91 8901 7436 2076. 
* Zet een link naar
   www.dorpsbelangen.be  
   op uw website. 
* 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.

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van een bewonersgroep op het platteland 
of omdat u bij plattelandswerking en leefbare dorpen betrokken bent.

https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/434/terug-naar-geraardsbergen?fbclid=IwAR308XQvlgQQC7CYtd77J9Y21k49O56aycrOi7HdrnVhtoe98zt_jf6UkYc
https://www.youtube.com/embed/ymvOky1SANY
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/zeven-ambitieuze-projecten-geselecteerd-voor-ondersteuning-bij-de-inrichting-van-leefbuurten?ct=t(N_COPY_01)
https://www.inverde.be/opleidingen/webinar-regenwater-en-vergroenen-slim-combineren?mc_cid=0484750ff0&mc_eid=0bc14c3504
https://www.inverde.be/opleidingen/webinar-begraafplaatsen-als-toekomstige-groene-ruimte?mc_cid=0484750ff0&mc_eid=0bc14c3504
https://delendedorpen.nl/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiedag-menu/programma-inspiratiedag-2021
https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiedag-menu/programma-inspiratiedag-2021
https://www.defederatie.org/nieuws/limburg-12-december-2020
https://www.defederatie.org/nieuws/limburg-12-december-2020
https://www.landbouwleven.be/11634/article/2021-08-25/dag-van-de-landbouw-2021-46-land-en-tuinbouwbedrijven-te-kijk-op-zondag-19
https://www.bondbeterleefmilieu.be/connect2change/2021-sessie3?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=BBL50+Herinnering+sessie+3#inschrijven
https://avansa-hallevilvoorde.be/projecten/tisvandoen-2019
https://avansa-hallevilvoorde.be/projecten/tisvandoen-2019
https://avansa-hallevilvoorde.be/projecten/tisvandoen-2019
https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkADQ3MzVkNmE2LWEzNzAtNGMxZi05NGNhLTYzMjZlNmQxZjZmMwBGAAAAAAAUylS9YQk%2FQ7IBc88AMGsiBwBkVPvekuAdQZ2FhZUqM2fCAAAAAAEMAABkVPvekuAdQZ2FhZUqM2fCAAWT7vAeAAA%3D#x_Save
https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkADQ3MzVkNmE2LWEzNzAtNGMxZi05NGNhLTYzMjZlNmQxZjZmMwBGAAAAAAAUylS9YQk%2FQ7IBc88AMGsiBwBkVPvekuAdQZ2FhZUqM2fCAAAAAAEMAABkVPvekuAdQZ2FhZUqM2fCAAWT7vAeAAA%3D#x_Save
https://soc.kuleuven.be/io/opleidingen/burgerparticipatie
https://soc.kuleuven.be/io/opleidingen/burgerparticipatie
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/09/uitnodiging_Inspiratiedag_Mechelen_16_oktober_2021.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/09/uitnodiging_Inspiratiedag_Mechelen_16_oktober_2021.pdf
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/catalogus
https://www.vrp.be/ruimte/ruimte-50
https://www.geniaallokaal.be/activiteiten?category=98&page=1
https://www.defederatie.org/nieuws/verenigen-doen-we-samen
https://www.youtube.com/watch?v=sHCoyVaRtEg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sHCoyVaRtEg&t=3s
https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement-nl/4-manieren-online-wokshops-participatieproject/?lang=nl
https://oppepper.be/onze-workshops/
https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Stories/20210831ND?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6387653&hq_l=13&hq_v=24ddc993ba
https://plattelandsloket.be/?page_id=6141
http://ftp.limburg.be/bestandenlimburgbe/platteland/los_kempenmaasland.pdf
https://www.matexi-award.be/
https://streekfondsoostvlaanderen.be/project-indienen-2021/
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

