Neem de handschoen op en stel u kandidaat voor
de GoeBezig-Prijs 2022 voor Lokale Besturen!
De wedstrijd draait rond het thema dienstverlening bieden in en voor het dorp. Dit kan vanuit een
dorpshuis, een buurtpunt of een evenwaardig project. Het kan hierbij gaan om nieuwe initiatieven
of om het opkrikken van de gemeentelijke, de commerciële of de niet-commerciële dienstverlening.
De jury (een vakjury en een interne jury) van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (VVDB) prijst uw
gemeente als ‘Goe Bezig’ als u tijdens de voorbije jaren met een opvallende creativiteit en inzet een
belangrijke bijdrage leverde om op een kwalitatieve en duurzame manier te werken aan
dienstverlening in uw dorpen of landelijke buurt, in samenwerking met een bewonersgroep of
dorpsvereniging.
Dit nieuw of bijkomend aanbod van dienstverlening werd maximum 3 jaar geleden opgestart of
het concrete realisatieplan is volledig klaar en wordt momenteel uitgerold. Als lokaal bestuur kan u
niet hetzelfde project indienen als een bewonersgroep op uw grondgebied. Spreek dat vooraf goed
af met de bewonersgroep.
Hoe neemt u als lokaal bestuur deel aan de wedstrijd GoeBezig-Prijs 2022?
1. Stel u vóór 1 september kandidaat via dit formulier.
2. Vul dit document volledig in en verzend het vóór donderdag 15 september om 10.00 u.
Bezorg ons via e-mail enkele foto’s en plannen van het project. Verwijs indien mogelijk ook naar een
webpagina over het project.
De jury let bij de beoordeling op volgende criteria:
Het project is erin geslaagd …
 in te gaan op een vraag of een initiatief van dorpsbewoners, al dan niet verenigd in een
bewonersgroep of dorpsvereniging OF indien het om een initiatief van het lokaal bestuur zelf
gaat – van bij de opstart of in de loop van de realisatie een samenwerking op te zetten met
dorpsbewoners (mogelijk verenigd in een bewonersgroep of dorpsvereniging).
 ideeën (bv. in de vorm van ontwerpvoorstellen) van dorpelingen of dorpsverenigingen in de
realisatie te integreren;
 in te gaan op de wensen en behoeften van zoveel mogelijk doelgroepen uit het dorp of de
dorpen
 op creatieve wijze tot een origineel, kwalitatief en duurzaam eindresultaat te leiden;
 momenteel en zeker in de toekomst een comfortverhoging voor zowel individuele
dorpelingen als dorpsverenigingen teweeg te brengen;
 het dorp of de dorpen op een positieve manier in de kijker te zetten (in de gemeente of
binnen een ruimere regio).
Met het indienen van uw kandidatuur geeft u de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen de toestemming
om de aangebrachte informatie als goede praktijk via diverse kanalen te delen.
3. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 15 oktober 2022.

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw wenst u alvast véél succes! 👍 👍 👍
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