
Inspiratiedag  
‘Basisbereikbaarheid, publieke ruimte en nog veel meer’ 

Uitreiking GoeBezig-prijzen 2021 
 

Zaterdag 16 oktober in OC De Kettinghe  

Sint-Amandusstraat 5A, te Heffen (Mechelen)  

Programma 

09.00 u. Onthaal met drankje  

09.30 u. Openingswoord door voorzitter William Minnaert 

09.40 u. Inspiratiemoment met Ben Van Essen (Landelijke Vereniging Kleine Kernen) 

 Hoe werken dorpen in Nederland rond eenzaamheid, dienstverlening, basisbereikbaarheid 

 en kwaliteitsvol inrichten van de publieke ruimte? 

10.30 u. Uitwisselingstafels rond de aangebrachte thema’s 

11.20 u. Pauze  

11.30 u. Schepen Koen Anciaux (Mechelen) aan het woord 

11.35 u. Plenumgesprek met onder meer Jasper Van Loy  n.a.v. zijn boek ‘Onder de kerktoren’. 

12.25 u. Uitreiking GoeBezig-prijzen 2021 (1 aan een burgergroep en 1 aan een lokaal bestuur) 

12.45 u. Receptie gevolgd door netwerkmoment met broodjeslunch  

 

Klik hier en schrijf vandaag nog in.  

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

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4RMoRDvN10eYN5pZqM-Ud1vB-LnUqQZHoLDqvpXCnYJUNUdENExQVEY3SVdFUEtXSTNRT0JWRU05QS4u
https://www.dorpsbelangen.be/


Opgelet! 

We bieden u die dag gratis aan, maar inschrijven is wel verplicht. 

Wie na inschrijving, toch verhinderd is, laat dit vóór 14 oktober weten via  info@dorpsbelangen.be. 

 

Coronamaatregelen  

Wij zorgen ervoor dat alles in veilige omstandigheden verloopt. Vergeet uw mondkapje niet.  

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

 

Hoe komt u naar OC De Kettinghe, Sint-Amandusstraat 5A te Heffen? 

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

 Met het openbaar vervoer:  

Spoor naar Mechelen. Daar neemt u om 8.35 u. of om 9.05 u. bus 287 richting Boom. 

 Met de wagen: 

Vanuit Antwerpen en Brussel volgt u de E19, uitrit 9 Mechelen-Noord en vervolgens de N16 

richting Heffen. 

 

Carpoolen? 

Wilt u carpoolen vanuit Aalst, 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 Mechelen van wil maken, vindt hier en hier alle info.  

 

 

 

Met de gewaardeerde medewerking en ondersteuning van: 

 

 en de dorpsraden van   

 Mechelen  
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