
Nieuwsbrief  

Beste vrienden van de Vrijstaat Heuvelland, het hoeft geen uitleg waarom we reeds een jaar geen 

Vrijstaat konden organiseren. Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de stand van 

zaken in de Vrijstaat.  

1. Werkgroep Mobiliteit 

Met de werkgroep mobiliteit ontwikkelden we een concept van een lift-app. Op basis van dit 

concept vroegen we aan een aantal IT-ontwikkelaars om een offerte op te maken. We kregen 

vier offertes. De offerteprijs ging van 25.000 euro tot 75.000 euro. Met die vier offertes 

trokken we naar het provinciebestuur met de vraag of zij het ontwikkelen van die app zouden 

ondersteunen. Vanuit de Vrijstaat konden we de opmaak met 4000 euro ondersteunen. Onze 

vraag werd op de provincie welwillend ontvangen, maar een evaluatie commissie wees ons 

voorstel af. Op die wijze komt die app er dus niet.  

 Dit betekent dat het voorzien budget van 4000 euro die we met de Vrijstaat wilden 

investeren vrij komt voor andere projecten.    

 

2. Werkgroep Korte Keten Markt 

Met de werkgroep korte keten markt maakten we de keuze om het online verkoopplatform 

Liaison met een extra afhaalpunt te ondersteunen. Sedert halfweg december bemannen we 

een afhaalpunt in De Gaper te Kemmel. Klanten kunnen er hun pakket lokale producten elke 

vrijdagavond tussen 16.00u en 18.00u ophalen. Om de opstart van dit afhaalpunt te 

ondersteunen werd er in Kemmel een promotiefolder gepost. We doen hier nogmaals een 

oproep om via de site van Liaison lokale producten aan te schaffen.        

(https://www.liaison.vlaanderen/ ) 

 Het is uitkijken naar beter weer en een versoepeling van de corona maatregelen om 

met een promotie markt het afhaalpunt nog meer bekend te maken.   

 

3. Werkgroep coördinatie 

Met de werkgroep coördinatie werd, gezien de corona maatregelen, de keuze gemaakt om 

door middel van drie filmpjes, die we postten op Facebook, een aantal positieve projecten te 

promoten. Je kunt ze vinden op onze Facebookpagina. De opmaak van die filmpjes kostte 

driemaal 75 euro. 

 De website werd in de voorbije periode ook steeds up to date gehouden.  

 

4. Werkgroep Buurtwinkel Dranouter 

Met een aantal leden de Vrijstaat vormden we een werkgroep buurtwinkel Dranouter. Met 

een aantal potentiële lokale investeerders en De Lovie zijn we er zoekend om in Dranouter 

van start te gaan met een Buurtwinkel/Dorpspunt zoals De Lovie er eentje in Beveren-aan-

de-IJzer exploiteert. Met de werkgroep haalden we een Koning Boudewijn Stichting Subsidie 

binnen van 2500 euro, voor het oprichten van die winkel. Met de werkgroep onderzoeken 

we een aantal mogelijke panden voor een dergelijk initiatief.  

Als laatste, we hopen snel weer een Vrijstaat te kunnen houden om zodoende verder werk te kunnen 

maken van ons Heuvelland.  

De werkgroep coördinatie 

Serge, Inge, Dries en Henk 
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