NIEUWSFLASH OKTOBER
Wie kaapte de GoeBezig-prijzen-2021 weg???

BREAKING NEWS!
De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen reikte vandaag in OC De Kettinghe in Heffen (Mechelen) de
GoeBezig-prijzen-2021 uit aan één bewonersgroep en één lokaal bestuur. De wedstrijd draaide
deze keer om 'het kwaliteitsvol inrichten van de publieke ruimte via een participatief traject'.
De beide jury's die de inzendingen beoordeelden (vakjury en ledenjury) benadrukten dat alle
inzendingen creatief en veelal innovatief waren, en alle een bewijs van participatie en co-creatie.
Een dikke PROFICIAT dan ook aan alle kandidaten!!

EN DE WINNAARS ZIJN...

Winnaar GoeBezig-prijs categorie
bewonersgroepen: Dorpsraad
Ottenburg uit Huldenberg!

Winnaar GoeBezig-prijs categorie
lokale besturen: Heist-op-denBerg!

Het ingezonden project van deze
dorpsraad was helemaal conform de
criteria van de Vlaamse Vereniging
Dorpsbelangen en dus zowel creatief,
participatief als
verbindend. Doorheen het
kandidaatsdossier was bovendien de
energie te voelen van zowel de
dorpsraad zelf als diverse
dorpsverenigingen. Daarnaast bleek
ook grote betrokkenheid van de
dorpelingen en het bestuur.
Vanuit een werkgroep werden zaken

Deze gemeente is al geruime tijd
intens aan het inzetten op
participatie, mede onder impuls van
een sterke ambtenaar. Dit gebeurt
vaak op creatieve wijze en met
resultaten zoals deze in dit dossier.
Ook werkt de gemeente steevast in
partnerschap met andere overheden
en organisaties. Verder zoekt de
gemeente ook samenwerking met
bepaalde doelgroepen die zo kansen
aangereikt krijgen.
De invulling van het stuk openbare

voor kinderen uitgewerkt. Maar waar
een jurylid zich afvroeg: in welke
gemeente willen wij oud worden?
vond hij in het deelnamedossier een
antwoord. Met het project maakten
zowel dorpsraad als lokaal bestuur
SAMEN de cirkel rond en
vergroende de dorpskern op
natuurlijke wijze. Dit project vormt
trouwens de start van een grondig
proces van dorpskernvernieuwing.
Het toont op inspirerende wijze wat
in een klein dorpje kan! Of dat zoiets
moois ook in een klein dorpje kan!
Mooi om tussen de regels door te
lezen was ook dat het lokaal bestuur
bij de realisatie een beleid voerde dat
begeleidt ipv aanstuurt.
Daarom verdient Dorpsraad
Ottenburg deze prijs!

ruimte – waar het dossier om draait is met grote betrokkenheid van de
ruime buurt tot stand gekomen.
Innovatief was daarbij de
samenwerking tussen lagere school
en middelbare school. Met dit zeer
inspirerend project werd écht een
link tussen het bestuur en de
buurtbewoners gelegd! Het dorp kent
geen dorpsverenigingen en dit
mankement werd omzeild door met 2
'local champions' te werken die nu
nog steeds betrokken zijn. De
onvoorziene omstandigheden door
corona werden met alternatieven
gecounterd, zoals een online
fietstocht. Verschillende en
aangepaste methodieken voor
participatie werden uit de kast
gehaald - bv. een buitenversie van de
MAP-it methode - en zo kreeg men
verschillende partners mee. Deze
echt diverse en inclusieve benadering
heeft goed gewerkt. Dat de
dorpsbewoners werden benaderd als
'deskundigen', was ook een mooie
insteek! Buurtplek 't Werft doorliep
een 4-jarig traject met veel cocreatie. Er waren plantacties,
buurttotems, er kwam een
amfitheater, speelbos met
klauterbomen en een speelheuvel.
Omwille van dit alles gaat de
GoeBezig-prijs voor lokale
besturen dit jaar naar Heist-opden-Berg!
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