
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 
Publieke ruimte  I  Lezing Prof. Trui Steen  I  Dorpse architectuur

Wordt tijd oud? Het landschap niet. 
Het luidt zoals een klok, het slaat en heelt, of klinkt in de onaffe wind en vergeet. 

Of vlucht met de mist... 
De tijd wordt al oud, maar je landschap niet. 

Uit: Het landschap niet - Johan de Boose - Plattelandsdichter Oost-Vlaanderen 
Foto: Geert Faes

NIEUWS vanuit VVDB 
* Goe Bezig? Dat zijn niet enkel 
   de laureaten van de GoeBezig- 
   wedstrijd, Dorpsraad Ottenburg en
   gemeente Heist-op-den-Berg, 
   maar ook andere kandidaten. 
   Maak kennis met het project van 
   Bewonersplatform Bassevelde! 
 * Grasduin in de verslaggeving 
    van de inspiratiedag in Mechelen 
    of een recente uitwisseling.

VVDB organiseert 
* Uitwisseling 'dienstverlening en 
  kwaliteitsvol inrichten publieke 
  ruimte', wo 17/11. Lees meer. 
* Infoavond rond LEADER- 
   subsidiemogelijkheden, di 23/11. 
   Lees meer.  
* Webinar 'een bevraging 
  organiseren', ma 29/11. Lees
meer. 
* Lezing rond burgerparticipatie door 
  Prof. Trui Steen (KU Leuven) 
  (foto), do 2/12. Lees meer. 
* Webinar 'diversiteit verhogen in 
  een bewonersgroep' m.m.v. 
  Rurant, do 9/12. Lees meer.

https://www.weekvanverbondenheid.be/nl-BE/
https://www.dorpsbelangen.be/
https://www.dorpsbelangen.be/
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=8180
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6063
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4RMoRDvN10eYN5pZqM-Ud5ze_T0V9KdLk2ALB68OsuFUMFJLQkRCQ0VBOVI2TUtXVjVMUUE4MVNLRy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4RMoRDvN10eYN5pZqM-Ud5ze_T0V9KdLk2ALB68OsuFUMjRPOUIzWUxPUTRRT0c4VDBNQTQzMDFHVS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4RMoRDvN10eYN5pZqM-Ud1vB-LnUqQZHoLDqvpXCnYJUME5WS1g5WEFEOVpXSjE4TktBWDBSVTlaVy4u
https://www.dorpsbelangen.be/?p=8162
https://www.dorpsbelangen.be/?p=8162


NIEUWS van VVDB-ledengroepen 
* Burgernetwerk Toekomst Telt 
   verrast met speakerscorners. 
   (Foto: Ann Jordens)  
   Bekijk hier de videocompilatie. 
* Meer nieuws van onze leden.

NIEUWS uit andere organisaties 
* AR-TUR presenteert zowel boek als 
  reizende expo 'Toolbox Dorpse 
   Architectuur’. Lees meer. 
* Plattelandscentrum Meetjesland 
  stelt 'het draaiboek voor meer 
  verbondenheid in plattelands- 
  dorpen' voor. Lees meer.  
* Actieve Dorpen Aanpak 
   in Groningen 
* Breng vóór 20 november jouw 
   stem uit voor de wedstrijd 
   Prima Plattelandsproject 2021. 
* Heb je de Happy Hageland app 
   al? Lees meer. 
* Dorpshuis ’t Kruispunt in Pelt 
  kreeg i.s.m. LG en UHasselt een 
  nieuwe look en drive. 
* Stiltegebied Dender-Mark bestaat 
  20 jaar en kreeg als eerste in ons 
  land een internationaal 
  kwaliteitslabel. Lees meer. 
* Provincie Vlaams-Brabant 
   lanceerde de toolkit 'Kwalitatieve 
   kernversterking'. Lees meer.

24/11 Studiedag 'de bereikbare stad' 
25/11 VeneConferentie 
          'Participatie en inspraak' 
16/12 Lezing Dorp vol Power

NIEUWS vanuit lokale besturen 
* De kerk van Overslag 
  (Wachtebeke) krijgt een 
  nieuwe bestemming. Lees meer.  
* Glabbeek richt laagdrempelige 
   ontmoetingsplekken in. Lees meer. 
* Gemeente Kortenaken pakt in
  Kersbeek de zaal (foto) en 
  de vrijetijdssite aan. Lees meer. 
* Dienstencentrum De Klapstoel in 
  Halen zet de Klapbus in tegen 
  vereenzaming. Lees meer.

Projectoproepen 
In elke provincie zijn middelen te
vinden voor plattelandsprojecten: 
* Antwerpen 
* Limburg 
* Oost-Vlaanderen 
* Vlaams-Brabant 
* West-Vlaanderen 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KisGC3ewxiM
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=5584
https://ar-tur.be/dossiers/haal-de-expo-toolbox-dorpse-architectuur-naar-jouw-dorp
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/11/de-verbinders-draaiboek.pdf
https://actievedorpen.nl/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fkhGZnU_hZdpCsgWICs06RJFURUsySzZCTEhPVDhQQ0k1MVgzQ1pRRzVEMC4u
https://happyhageland.be/
https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/dorp-op-punt-was-het-eerder-dorp-op-stelten?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lg03112021nieuwsbriefteampit1&utm_content=dorp+op+punt
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/28/primeur-voor-belgie-stiltegebied-dender-mark-wordt-eerste-urban/
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/projecten/lokale-ruimte-trajecten/toolkit-kwalitatieve-kernversterking
https://stedenbeleid.vlaanderen.be/save-the-date-studiedag%C2%A0bereikbare-stad
https://www.veneco.be/nl/veneconferentie
https://www.klimaatpunt.be/infomoment/mijn-dorp-een-dorp-vol-power
https://www.veneco.be/nl/nieuws/detail/kerk-in-overslag-binnenkort-brouwerij
https://www.hagelandplus.be/web/project/1/86/nl
https://www.kortenaken.be/laatste-nieuws/leader-subsidies-voor-project-dorpsbeleving-kersbeek/
https://ruraalnetwerk.be/wedstrijd-prima-plattelandsproject-2021/thema-verhogen-van-de-leefbaarheid-op-het-platteland/de
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid.html
https://platteland.limburg.be/Limburg/plattelandsite/Herstelfonds/Projectoproep.html
https://plattelandsloket.be/?page_id=6811
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/herstelfonds#toc-0--0
https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west-vlaanderen
http://www.dorpsbelangen.be/
https://www.facebook.com/vlaamseverenigingdorpsbelangen
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620


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.
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