
Inspiratiedag  
 ‘Gedecentraliseerde dienstverlening’ 

Uitreiking GoeBezig-prijzen 2022 

         Zaterdag 15 oktober 2022 in HOC De Fransman  

   Heldergemstraat 136, Heldergem (Haaltert)  

Programma 

09.00 u. Onthaal met drankje  

09.30 u. Openingswoord door voorzitter William Minnaert 

09.40 u. Inspiratiemoment rond het thema dienstverlening na een nieuwe fusie 

                met Jan Vermeulen (burgemeester Deinze)  
                en Raoul Paridaens (algemeen directeur Puurs-Sint-Amands)  
10.30 u. Korte pauze 
10.45 u. Dialoogtafels: knelpunten bij ge(de)centraliseerde dienstverlening 
                Inspiratie door Tony Vermeire (consultant lokale en regionale overheden bij IDEA Consult  
                en voormalig burgemeester van Zomergem en Lievegem) 
11.45 u. Toelichting ‘LEADER en de mogelijkheden voor bewonersgroepen’  
                door Kevin Grauwels (VLM) 
12.15 u. Proces van recente vorming van dorpsraden in Haaltert  
                door Veerle Baeyens (burgemeester Haaltert)                 
12.40 u. Uitreiking GoeBezig-prijzen    
           
13.00 u. Receptie gevolgd door netwerkmoment met broodjeslunch  
 
14.30 u. Dorpswandeling onder leiding van een gids 
15.30 u. Afsluiten bij een drankje 
 
De voormiddag is voor iedereen helemaal gratis. Niet-leden betalen € 20,00 voor de volledige dag.  
Klik hier en schrijf vóór 12 oktober in.  

 

Om op de hoogte te blijven van onze werking, kunt u hier inschrijven op onze nieuwsbrief. 

Opgelet! Wie na inschrijving toch verhinderd is, laat dit vóór 14 oktober weten a.u.b. via  

info@dorpsbelangen.be. 

https://forms.office.com/r/tJsTYRFYnL
https://www.dorpsbelangen.be/
mailto:info@dorpsbelangen.be


Coronamaatregelen  

Wij zorgen ervoor dat alles in veilige omstandigheden verloopt.   

Heeft u ziektesymptomen? Dan raden we u aan om thuis te blijven. 

 

Hoe komt u naar HOC De Fransman in Heldergem (Haaltert) 

 Met de fiets indien u in de omgeving van Heldergem woont.  

 Met de wagen: 

Vanuit Oost- en West-Vlaanderen: volg de E40 richting Brussel. Neem de uitrit Erpe-Mere 

en rijd via de N46 en Aaigem naar Heldergem. 

Vanuit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: volg de E40 richting Oostende.  

Neem de uitrit Aalst en rijd via de N460 naar Haaltert.  

U kan parkeren langs de rijbaan of op wandelafstand ter hoogte van de kerk. 

 

Carpoolen? 

Wilt u carpoolen vanuit Gent, Geraardsbergen, Hasselt, Heusden-Zolder, Zelzate of elders?  

Laat dit weten via het inschrijfformulier of via info@dorpsbelangen.be.  

Wij regelen dit dan verder voor u. 

 

Toerisme 

Wie er met familie of vrienden een weekend in de Denderstreek wil van maken, vindt hier alle info.  

 

Met de gewaardeerde medewerking en ondersteuning van: 

 

            

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                              en de dorpsraad van Heldergem   

mailto:info@dorpsbelangen.be
https://www.scheldeland.be/denderendesteden

