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15 jaar Belgerinkel. Bedankt! 



De nieuwe campagne

● Mechanisme van Belgerinkel behouden 

● Inhoudelijk meer diepgang: link met thema’s van Gemeente 
voor de Toekomst

● Een stap verder gaan in het betrekken van de burgers



Prangende klimaatuitdagingen

Europese ambitie: klimaatneutraal in 2050



Samen bouwen aan een 
Gemeente voor de Toekomst

Nieuwe campagne lokale transitie



Duurzaam lokaal beleid

● Aangenamer en leefbaarder, dat is wat jullie inwoners ook 
willen!

● Bewust maken dat zij mee die verandering tot stand kunnen 
brengen

● Draagvlak voor een duurzaam beleid, samen aan de slag



Zo dichtblij



Publiekscampagne in mei

● Inwoners stimuleren om het hart van hun gemeente te doen 
kloppen

● En dus meer lokaal te kopen, sporten, ontspannen, eten,...

● Hoe?  lokale handelaars, openbare gebouwen, sportcentra, 
restaurants,... belonen hun klanten/bezoekers met een lot

● Lokale prijzen en een prijsuitreiking



Publiekscampagne - offline

● Gepersonaliseerde affichecampagne met wedstrijd
● Loten en postkaarten: 6 thema’s verder uitgewerkt
● Advertenties  in lokale media
● Artikels in gemeentelijk infoblad



Publiekscampagne - online

● Campagnewebsite zodichtblij.be

● Loten registreren en informatie over de campagne

● Aantrekkelijke webpagina per gemeente met eigen info en acties

● Facebook-pagina



Thema’s ook koppelen aan acties in de kern

● Het gemeenschapsgevoel stimuleren

● Samen met de lokale netwerken mobiliseren we burgers om 
leven te brengen in de kern via eigen initiatieven

● Tijdens de campagne lanceren we een online oproep 
○ Lokale besturen roepen verenigingen op 
○ BBL roept haar leden op
○ ...



Acties in de kern

● We geven leuke tips mee: 
een repair café organiseren, zadenbommen droppen, carpoolen met collega’s, het 
schepencollege op de fiets, een speelstraat tijdens het weekend …

● Ondersteunend materiaal (templates) wordt voorzien

● Opzetten van een actie wordt gekoppeld aan een wedstrijd

● De acties aantrekkelijk weergegeven op de lokale webpagina’s



Volgende edities: optimaliseren en uitdiepen

● Uitbreiding van de basis-campagne

● Burgers doen nadenken over hun rol in lokale transitie

● Project-ideeën ‘leefbare kern’ verzamelen
● Organisatorische en financiële ondersteuning voor verkozen 

projecten

● Uitvoering i.s.m. ons netwerk



Doe mee en breng uw burgers 
Zo dichtblij!



Praktische ondersteuning 

● Infomomenten eind januari + draaiboek
● Campagnemateriaal Zo dichtblij in uw gemeente
● Uw eigen webpagina op www.zodichtblij.be
● Hulp bij werving ondernemers en verspreiding materiaal 

● Digitale login-pagina voor uw gemeente en de ondernemers
● Online registratie van de deelnemers
● Digitale communicatie met de deelnemers
● Helpdesk

http://www.zodichtblij.be


Timing

● december lancering campagne-oproep

● tot februari inschrijving 

● eind januari infomomenten + draaiboek

● begin februari levering wervingsmateriaal
● mid januari inschrijving ondernemers
● mid maart deadline eerste bestelling
● begin april levering eerste bestelling
● eind april-begin juni campagneperiode
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