Buurten op den Buiten 2020
Antwerpen
Herinrichting en opwaardering historische schapenstal als ontmoetingsruimte

2290 Vorselaar

Natuurpunt Vorselaar heeft in 2010-2011 een schapenstal heropgebouwd in het
natuurgebied Schupleer. De stal wordt sindsdien intensief gebruikt door individuele
bezoekers en wandelaars, buurtgroepen, scholen en lokale verenigingen. De stal is aan
een herinrichtings- en onderhoudsbeurt toe, zodat het lokaal ook het volgende
decennium kan functioneren als aangename ontmoetingsruimte. We vragen een
bijdrage voor o.m. aanleg waterleiding, vervanging toilet, verwarmingselement,
koelkast e.a.
Natuurpunt Nete en Aa kern Vorselaar
Het vormgeven van De Reuzetuin

2370 Arendonk

De Reuzetuin is een groene oase van circa 3000m² in het centrum van de gemeente
Arendonk. Ons doel bestaat erin deze tuin op geregelde tijdstippen open te stellen voor
de bewoners van het dorp en deze zo in te richten dat het een plek is waar sociale,
culturele en ecologisch bewustmakende activiteiten georganiseerd kunnen worden.
vzw De Reuzetuin
Aanleg natuurlijk speelterrein

2381 Ravels -

Aan de lokalen van onze buitenschoolse opvang, KSA en speelpleinwerking ligt een

Weelde

open grasveld. Wij zijn een samenwerking aangegaan met een tuinontwerper voor een
plan uit te tekenen. De organisatie Speelmakers heeft participatiemethodieken
uitgevoerd bij alle gebruikers van het grasveld. De buurtbewoners zijn ook betrokken bij
de vergaderingen om input te geven op het plan.
Jeugddienst Ravels

‘Dwaaltuin; jong en oud samen voor meer dioversiteit’

2390 Malle -

Een dwaaltuin, dat is samen genieten.

Oostmalle

Het is een gezonde en gezellige plek die ouderen, buren en kinderen van (buurt)
bewoners verbindt; een babbel op de bank, de frisse lucht opsnuiven, frambozen
plukken, … Ook mantelzorgers en begeleiders komen op adem in de tuin.
Een tuin geeft ook zin aan je beweging; munt plukken voor de thee, een kind tonen hoe
je bloembollen plant, ...
(Klein)kinderen en grootouders leven zich uit en gaan samen op ontdekking om zo de
natuur een handje toe te steken.
De Dennen
Biënnale Mol-Rauw

2400 Mol

36 Kunstenaars gespecialiseerd in interactieve- en participatiekunst trekken uit de
steden en gaan naar het dorp om samen met dorpelingen kunst te maken en talenten
uit te wisselen. Deze 36 kunstenaars gaan elk een straat in Mol-Rauw bewonen, bij
gastgezinnen of met een tent in iemands tuin. Het project zal een week duren en wordt
dan opengesteld voor publiek en omringende gemeenten met de nodige festiviteiten.
Deze expo's vinden plaats op verscheidene openbare en 'tijdelijk'-openbare ruimten.
Biënnale Mol-Rauw
Ik BEN Isschot!

BEN: Buurt EHBO Netwerk helpt iedereen

2460 Kasterlee

Ons bestaande BIN en buurtcomité Isschot willen we uitbreiden tot een lokaal EHBOnetwerk. We willen de kennis over eerste hulp bij iedere buurtbewoner verhogen en in
onze landelijke buurt een AED toestel ter beschikking stellen. Door laagdrempelige
activiteiten te organiseren willen we de sociale cohesie verhogen, zodat we kunnen
uitgroeien tot een zorgzame buurt. Daarnaast organiseren we een publiek EHBO-event
om op ludieke wijze naar een doel toe te leven en andere buurten te inspireren.
Buurtcomité Isschot
Een speelse buurtplek in Pontfort
Na een jarenlange vergrijzing komen in Pontfort steeds meer jonge gezinnen wonen.
Door de historiek van de buurt zijn er echter geen speelterreintjes op wandelafstand
waar de kinderen terecht kunnen. Ons buurtcomité wil een stukje gemeentegrond dat
grenst aan het bosgebied 'Looiendse bossen' inrichten tot een natuurlijke, groene speel en ontmoetingsplek. Zowel kinderen als andere buurtbewoners moeten hier terecht
kunnen om te babbelen, te spelen en te genieten.
Buurtcomité Pontfort

2/13

2470 Retie

Een uitnodigende en groene ontmoetingsplek voor Hodonk en Brand

2470 Retie

Het perceel ligt centraal tussen de buurten Hodonk en Brand op ongeveer 2,5 km van
het centrum van Retie, te midden van een open en landelijke landbouwomgeving. Het
vroeger als stortplaats gebruikte perceel is momenteel in zeer slechte staat. Na de
nodige bodemonderzoeken mag het nu ontwikkeld worden en heeft dit een groot
potentieel als gezellige ontmoetingsplek voor deze buurten, en bij uitbreiding voor de
rest van Retie. De ontmoetingsplek wordt aantrekkelijk gemaakt voor alle leeftijden.
Hodonk Kermiscomité
Dele

2480 Dessel

Dele is een weggeefwinkel, ingebed in een buurthuis in een sociale woonwijk in Dessel
(Brasel) waar (kwetsbare) mensen gratis spullen (speelgoed, kledij, huisgerief, ...)
kunnen komen halen en/of hun nog bruikbare spullen komen brengen. Door de winkel
in het buurthuis in te bedden vinden mensen van binnen en buiten de wijk makkelijk de
weg. Het buurthuis wordt nu echter afgebroken en de nieuwe locatie voor het buurthuis
is te klein om opnieuw een weggeefwinkel in onder te brengen.
Weggeefwinkel @Dele Dessel

Vlaams Brabant
Renovatie van het stationsgebouw te Herne ten behoeve van het opstarten van een

1570 Galmaarden

project rond sociale inclusie

- Vollezele

De Okkernoot kocht het stationsgebouw te Herne aan om zijn langgekoesterde
droom naar sociale inclusie van zijn gasten te verwezenlijken. Op termijn wordt hier
onder andere een bistro uitgebaat met hulp van gasten, om zo van het geklasseerde
station een ware ontmoetingsplaats te maken. Om dit te kunnen realiseren zijn
echter de nodige renovatiewerken nodig. Aangezien we de wachtruimte momenteel
reeds openstellen is het toegankelijk maken van deze ruimte één van onze
belangrijkste deelprojecten.
VZW Wonen en Werken voor Personen met Autisme 'De Okkernoot'
Dichter(s) bij elkaar: van bank tot bank in Sint-Bernard
Het jonge burgerinitiatief Start-up Sint-Bernard brengt buurtbewoners dichter bij
elkaar via allerlei activiteiten. Met dit project willen we ontmoetingsplekken creëren
op locaties, gekozen samen met buurtbewoners. Zitbanken, een picknicktafel, ludieke
elementen voor kinderen vormen een trekpleister voor alle generaties. Een parcours
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3210 Lubbeek

van bank tot bank brengt verbinding tot stand. Zwaaihandjes en gedichten van
buurtbewoners die tot de verbeelding spreken, sporen mensen aan om contact te
leggen.
Start-up Sint-Bernard
Samentuin DenHof "veilig en duurzaam"

3321 Hoegaarden

Samentuin Den Hof is ondertussen voor verscheidene dorpsbewoners een vaste

- Outgaarden

waarde geworden, waar ze gezellig samen kunnen zijn in de natuur. Om dit initiatief
te kunnen verderzetten moet er geïnvesteerd worden in veiligheid, een beter
afvalbeheer en een grotere beschuttingsplaats om onze evenementen bij alle
weersomstandigheden te kunnen garanderen.
Samentuin Den Hof
Kippen en kruidentuin op woonwijk Hertogenplein

3350 Linter

Samen met de buurtbewoners van sociale woonwijk Hertogenplein in Linter willen we
een kippen en kruidentuin aanleggen en compostbak installeren op een grasveldje
langs de woonwijk. De buren ontmoeten elkaar tijdens het onderhouden, verzorgen
en voederen van de kippen. Ook het verwerken van het tafelafval wordt enerzijds
door de kippen verwerkt, anderzijds door de compostbak.
Door gemeenschappelijke motivatie of verantwoordelijkheid worden de
burenbanden versterkt en sociale cohesie bevorderd.
Sociale Huisvesting Cnuz cvba so
Cnusse Buurtmomentjes

3440 Zoutleeuw

Tijdens het voorbije jaar werd er een zomerpleintje en een buurtbabbel
georganiseerd in de betreffende woonwijken.Het doel hiervan is enerzijds de
kinderen een gezellige namiddag bezorgen en anderzijds de buurtbewoners in
contact te brengen met elkaar. Tijdens deze momenten haalden de buurtbewoner
aan dat ze het fijn zouden vinden mochten er meer activiteiten georganiseerd
worden. Het ontbreekt hen niet aan zin om zelf iets te organiseren.Vooral het
materiële aspect vinden ze moeilijk.
Sociale Huisvesting Cnuz cvba so
Ontmoetingsplaats Site Grazen
Dit jaar starten de werken aan site Grazen. Tussen het buurthuis en de jeugdlokalen
wordt een keuken en sanitaire blok gebouwd. Op die manier kunnen de jeugdgroepen
gebruik maken van een keuken en degelijk sanitair, maar wordt het buurthuis als
multifunctionele zaal voor de bevolking ook opgewaardeerd.
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3450 Geetbets

De subsidie die wordt gevraagd zal worden gebruikt om de buitenlocatie om te
vormen tot een aangename, groene speel, rust- en ontmoetingsplaats, met aandacht
voor duurzame elementen.
Dienst Vrije Tijd Geetbets

Speeltuin 't Vruentje

3470 Kortenaken

Aan sporthal De Vruen wil gemeente Kortenaken een groene open
ontmoetingsruimte creëren voor alle bevolkingsgroepen van de gemeente, 'Het
Vruenpark'. Voor de allerkleinsten willen we een aangename en veilige speelruimte
voorzien. Kinderen spelen steeds minder vaak buiten. Het is echter goed voor hun
zelfvertrouwen en ontwikkeling van de motoriek. Ook zorgt zo'n publieke speelruimte
voor een ontmoetingsplek, zowel voor de kinderen als voor hun (groot)ouders.
gemeente Kortenaken
Pastorijtuin Waanrode: Tuin van verstilling

3473 Kortenaken -

De 'Tuin van verstilling' wil een plaats zijn waar bezoekers tot lichamelijke en innerlijke

Waanrode

rust en stilte kunnen komen. Een must in deze jachtige tijd. Deze tuin zal gerealiseerd
worden in de pastorietuin van Waanrode. Op verschillende plaatsen zullen
'rustplekken' worden voorzien, waar bezoekers kunnen genieten van de stilte. Ook
worden borden voorzien met allerlei stilteteksten, die de bezoekers willen uitdagen
tot de beoogde rust. De tuin zal vrij toegankelijk zijn voor iedereen.
Kerkraad Kana - Kortenaken

Limburg
Opstart waardebons systeem in lokale sociale 2de handswinkel

3545 Halen -

Door middel van een jeton en waardebon systeem mensen elkaar laten helpen.

Zelem

Mensen die goederen binnenbrengen in onze sociale 2de hands winkel ontvangen
hiervoor een aantal jetons of een waardebon. Deze jetons en waardebons zullen ook
gratis ter beschikking gesteld worden voor ocmw, voedselbank,
armoedeverenigingen, hulpverleners e.d. in de buurt. Met deze jetons en waardebons
kunnen de mensen spulletjes kopen in onze sociale 2de hands winkel en/of iets
drinken in onze ontmoetingsruimte.
Welzijnsschakel Halen 't Opstapje vzw
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Voedselbos Kinrooi

3640 Kinrooi

We ontwikkelen een ecologisch voedselbos als een gezellige ontmoetingsplaats voor
mensen uit de buurt, ongeacht achtergrond, leeftijd of afkomst. Hierbij hebben we
aandacht voor locale diversiteit en duurzame ontwikkeling. We brengen de
buurtbewoners op een leuke manier samen, om zo te komen tot een aangenamer
landelijke leefomgeving.
Velt Kinrooi
Uchteren met de buren ('Uchteren' betekent 'bij iemand in de geburen een kopje koffie

3650 Dilsen-

gaan drinken en wat bij praten')

Stokkem -

Dit project wil bewoners van de woonzorgvoorzieningen van het OCMW

Stokkem

(woonzorgcentrum, serviceflats, assistentiewoningen en dienstencentrum) nauwer in
contact brengen met elkaar en met andere inwoners van Stokkem en omgeving. Inzet
is het organiseren van een buurtfeest (september) i.s.m. bewoners, verenigingen,
scholen... We willen dit verder bestendigen via 'Uchtermomenten', laagdrempelige
initiatieven waar buren (jong en oud) elkaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten.
OCMW Dilsen-Stokkem
Uitbreiding van onze ecologische samentuin en ontmoetingsplaats "Oude Pastorietuin

3700 Tongeren

van Genoelselderen" met de aanleg van een perceel druiven en een perceel
doorlevende en vergeten groenten.
Genoelselderen is een bekend wijndorp, dit gaan we doortrekken in onze Pastorietuin.
Op de zuidelijke helling planten we druiven volgens de middeleeuwse methode. We
laten tuiniers, buurtbewoners en schoolkinderen kennismaken met doorlevend en
vergeten groenten in een nieuw in te richten perceel. We bezoeken 2 historische
tuinen, geven 2 lessen druiventeelt, beplanten beide percelen in de vorm van
workshops, richten een les 'Zomersnoei' en 'Wintersnoei' in en een kookworkshop
'Vergeten groenten'.
Velt Zuid-Oost Haspengouw
Samentuin 'De Winhof '
We willen in het hart van de volkstuin een gezellige ontmoetingsplaats maken waar
mensen van verschillende nationaliteiten en achtergronden samenkomen, van elkaar
leren, hun sociaal netwerk uitbreiden en zichzelf ook sterker kunnen voelen.
We tuinieren ecologisch en leren over gezond leven op een natuurlijke manier.
De Winhof is voor alle moestuiniers en er kunnen ook activiteiten van andere
organisaties doorgaan.

6/13

3840 Borgloon

We willen verbinding creëren waardoor mensen zich minder alleen en beter voelen.
Centrum Basiseducatie Limburg-Zuid vzw

Lekker en creatief Haspengouw

3870 Heers

We organiseren een korte-keten-markt voor heel Haspengouw en brengen
consument en producent samen : land-en tuinbouwers, ambachtslui en hobbyisten.
We werken zo aan ontmoeting en kennismaking, een positief imago voor de
landbouw, en een waardering voor creativiteit. We moedigen buitenspel aan en het
leren omgaan met dieren. We bieden begeleide wandelingen aan, zodat deelnemers
natuur, milieu én landbouw leren waarderen. Een jaarlijkse regionale activiteit met
plaatselijke continuïteit.
Ferm Haspengouw
Hyde Park Haspengouw - Openstelling Kasteelpark Heers

3870 Heers

Het landschapspark van het kasteel van Heers werd 30 jaar verwaarloosd en is nu een
'lost garden'.VZW Heerlijk(heid) Heers wil het park openstellen voor laagdrempelige
initiatieven van de buurtbewoners, verenigingen uit Heers of bezoekers van ver die
graag willen kennismaken met buurtinitiatieven van onderop. We stellen het open
onder de naam 'Hyde Park Haspengouw', met speakers' corner, wandelpaden, duiding
van de geschiedenis, banken en strandstoelen en een uitkijkpunt.
VZW Heerlijk(heid) Heers

West-Vlaanderen
Ontmoetingsruimte wijk Nieuwenhove
We willen een ontmoetingsplaats creëren van en voor de bewoners van de wijk
Nieuwenhove met als doel de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en
vereenzaming tegen te gaan. De bedoeling is dat het een ruimte wordt voor
ontmoeting en verbinding. Verder willen we ook verenigingen en organisaties uit de
buurt actief betrekken voor het organiseren van activiteiten en vormingen ter
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8020 Oostkamp

plaatse.
Gemeente Oostkamp
Koekenbak

8340 Damme

We vinden het belangrijk om vanuit Oranje vzw verbinding te maken met/in de buurt.
In de zomer organiseren we een zomerbar om ontmoeting te stimuleren in
samenwerking met Stad Damme en het plaatselijke jeugdhuis. We willen verder op
die samenwerkingen inzetten en drempels verlagen voor buurtbewoners om deel te
nemen aan / zich in te zetten voor onze ontmoetingsmomenten via structurele
koekenbak-momenten waar spel en gezelligheid centraal staan.
Oranje vzw
De Letterkarre' - Voorleesproject met vrijwilligers dat zich richt op (kwetsbare)

8610 Kortemark

kinderen aan huis. Onze Letterkarre fietst omheen de beperkingen van
plattelandsgemeente Kortemark: verdoken armoede, minder uitgebouwde diensten,
beperkte mobiliteit
'De Letterkarre' wil inzetten op taalstimulering, leesbevordering en participatie aan
het lokale vrijetijdsaanbod om zo de kansen van kinderen/gezinnen te vergroten.
De vrijwilligers van 'De Letterkarre' brengen op een ecologische manier nl. met de
(bak)fiets het aanbod van de bibliotheek aan huis bij (kwetsbare) gezinnen uit de
buurt. Na een aantal voorleessessies aan huis, proberen de vrijwilligers het gezin en
de kinderen van 4 tot 9 jaar te stimuleren om samen erop uit te trekken.
VIVA-SVV - Bijkomende info; VIVA-SVV West-Vlaanderen
Waterspeelplek Spoorpark

8610 Kortemark

Op ons nieuw aan te leggen terrein spoorpark Handzame(voormalig recyclagepark)
willen we kinderen en jongeren allerhande speelkansen bieden. Hierbij willen we
naast het klassieke spel ook de kans bieden om met water te spelen. In functie
daarvan installeren we een kleine waterspeelplek, met een waterpomp en allerhande
andere landschap- en waterspeelelementen. Bij de uitwerking zal gekozen worden
voor een afwerking met steen of het duurzame robiniahout.
Gemeentebestuur Kortemark
Kruiden in de Samentuin - Inrichting en educatie
Met dit project willen we een kruidentuin aanleggen in de samentuin De Oude
Pastorie, waarbij het publiek kruiden kan komen plukken voor medicinaal gebruik en
voor keukengebruik. We willen de kruidentuin ook toegankelijk maken voor
mindervaliden zodat er met rolwagens kan door gereden worden en
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8610 Kortemark

rolstoelgebruikers ook kunnen voelen en ruiken aan verschillende kruiden. Via
infoborden wordt er geïnformeerd over het gebruik en de groei van de aanwezige
kruiden en eetbare bloemen.
gemeentebestuur kortemark
Samen gezonde maaltijden maken en eten in de wijk Dierdonk/Zwartegevel

8700 Tielt

In de (kwetsbare) wijk Dierdonk Zwartegevel, waar er momenteel wekelijks een soep
met babbeltjes wordt georganiseerd is er de wens om van hieruit ook warme
maaltijden te kunnen aanbieden. Het concept bestaat er in om samen aan de slag te
gaan, en samen te koken. Door deze ontmoetingskans willen we mensen uit hun
sociaal isolement halen, een waardevolle vrijetijdsbesteding aanbieden, en de
mogelijkheid bieden op goedkoop of gratis een warme maaltijd te nuttigen.
Lokaal bestuur Tielt - OCMW Tielt
Kapelse Pluk Ommegank

8700 Tielt -

Schuiferskapelle is een dorp met 1100 inwoners op drie kilometer van Tielt. De

Schuiferskapelle

meeste bewoning situeert rond de dorpskerk en plein. De laatste jaren zijn er waait
er een nieuwe wind door het dorp en dorpsplein. Met het inrichten van een plukroute
langs de verschillende stille wegen die ons dorp rijk is, willen we de verschillende
nieuwe wijkjes verbinden met het platteland rond de kerk. Dit zal de sociale cohesie
vergroten en het rustige groene karakter nog meer in de verf zetten.
bewonersplatform schuiferskapelle
Iedereen vlonderend naar het Trefhof

8730 Beernem

Met de vzw Trefhof ondersteunen we verschillende initiatieven op een groen domein
van 30 ha gelegen achter het WZC Patershof in Beernem. Onder deze initiatieven
valt een CSA zelfplukboerderij en een voedselbos (in samenwerking met Natuurpunt
CVN) en de Zomerbarak. Bij regenweer wordt de toegang tot het domein een
modderpartij, maar ook onder droge omstandigheden is het terrein moeilijk
toegankelijk voor minder-valide mensen. Dit project wenst dit probleem op te lossen
met een vlonderpad.
Trefhof VZW
Ter Wielewalle: het magnetisch veld tussen zorg en omgeving
Als zorgboerderij langs een landelijke weg met veel fietsers en voetgangers willen we
een stop, -rust en ontmoetingsplaats organiseren voor enerzijds de buurt- en
dorpbewoners maar ook voor de passanten. Dit project zouden we opnemen als
nevenactiviteit voor onze aanwezige zorggasten om op die manier zorg en omgeving
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8740 Pittem

dichter bij mekaar te brengen.
zorgboerderij Ter Wielewalle
Aanleg petanqueterrein in de groene long van ons dorp.

8750 Wingene

Ons project voorziet in de aanleg van een petanquebaan.Op een locatie tussen de
boomgaard en de kinderspeeltuin willen we nog een extra groep mensen bereiken
om ten volle te kunnen genieten van het groene hart van ons dorp. Als
Bewonersplatform proberen we de behoeften van de inwoners om te zetten in een
concreet project.In ons klein dorp met ongeveer 400 gezinnen waarvan een deel
nieuwe maar ook oorspronkelijke inwoners proberen we de sociale contacten te
stimuleren met dit spelelement.
Bewonersplatform Sint-Jan
Kazerne Vijfwegen: een monument dat verbindt.'

8840 Staden

We willen de geschiedenis van de militaire kazerne 'Kapitein de Wouters' in de kijker
zetten als cultureel erfgoed en het vluchtverhaal van onze bewoners linken met het
vluchtverhaal van een familie uit de buurt tijdens WOI. Tussen 'wij' (vluchtelingen) en
'zij' (autochtone bewoners) is het verschil niet zo groot, dat willen we aantonen. Het
project biedt een uitgelezen kans om buurtbewoners en vluchtelingen van het
opvangcentrum dichter bij elkaar te brengen in een gedeeld (vlucht)verhaal.
'Open Kijk Vijfwegen'
Droomplein (voorlopige werknaam). Later wordt door de inwoners een definitieve

8970 Poperinge

naam voor het plein gekozen.
Verloederd stuk grond opruimen en ombouwen tot:
- Groene ontmoetingsplaats voor alle dorpsbewoners
- Speelruimte voor de jeugd (jeugdbeweging, speelpleinwerking, dorpsschool,…)
- Plukpark
Met (logistieke) ondersteuning van het stadsbestuur maar vooral met vrijwilligers uit
het dorp en het bewonersplatform als trekker.
De oppervlakte bedraagt ongeveer 3000 m².
Bewonersplatform Abele
Buurtsalon Krombeke: voor, in en met de buurt!
Poperinge maakt in Krombeke werk van een buurtsalon. Een buurtsalon is een
multifunctionele en centrale plaats in het dorp waar dienstverlening, ontmoeting én
mobiliteitsvoorzieningen geconcentreerd worden op schaal van het dorp. In het
buurtsalon van Krombeke wordt een winkeltje ingericht aangezien er in het dorp
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8970 Poperinge

geen winkels/handelaars meer aanwezig zijn. Hiervoor werkt Poperinge samen met
De Lovie, een organisatie die ondersteuning biedt personen met een verstandelijke
handicap.
OCMW Poperinge

Oost-Vlaanderen
Reizend Veggiecafé

9180 Moerbeke-

Een gemengde groep vrijwilligers kookt met producten uit onze eigen omgeving

Waas

(eigen moestuin, samentuin), uit de korte keten en met steun van Oxfam
Wereldwinkel Moerbeke een gezonde budgetvriendelijke vegetarische maaltijd. Het
initiatief trekt gedurende het jaar rond in de gemeente, we mikken op 5 keer. We
brengen dorpsbewoners rond gemeenschappelijke tafels en bieden kans tot gesprek,
een spel, een streepje muziek. Hiervoor organiseren we telkens laagdrempelige
animatie van eigen bodem.
FIT
Even uit de vaart… een ontmoetingsplek bij de Langeledeschool

9185 Wachtebeke

Het voorbije jaar zocht de Langeledeschool samen met ouders, leerlingen,
buurtbewoners en de gemeente in een co-creatieproject naar oplossingen voor een
veiligere en aangenamere de schoolomgeving met ruimte voor ontmoeting. Eén
geselecteerd idee, een duurzame en aangename ontmoetingsplek, kan met de
subsidie bestendigd worden tot een herkenbare en blijvende constructie langs het
Langeledekanaal. Hier kan je verpozen, spelen, keuvelen, picknicken of gewoon even
genieten van de rust en de natuur.
Ouderraad Langeledeschool
Volkstoneel "In Meuregem es alles meuglijk"

9790 Wortegem-

Via een huis aan huis bevraging informeerden we bij de dorpsbewoners naar de

Petegem -

bereidheid om mee te spelen in een toneelstuk. Bij voldoende respons zouden we een

Moregem

toneelstuk schrijven - in de lokale taal - met verschillende links naar de lokale na
oorlogse leefsituatie. Het werd een toneelstuk "voor, door, met en in Moregem"
Feestcomité Moregem
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‘t Schoolke van Landuyt

9810 Nazareth -

We vormen het voormalige kleuterschooltje om tot een levendig buurthuis. We

Eke

creëren er in eerste instantie ontmoetingsruimte (polyvalente ruimte en buurtcafé) de
buurt en uit de gemeente. Laagdrempelige socio-culturele activiteiten organiseren
zoals filmavond,yoga,repetities,receptie,barbecue, … en in de tuin komt een
petanquebaan, dat alles voor een zo breed mogelijke groep van buurtbewoners. Op
die manier willen we de vereenzaming in Landuit tegengaan en het
gemeenschapsgevoel versterken.
tschoolkevanlanduyt
Tuinieren met de buren bij de sociale kruidenier

9810 Nazareth -

Op de locatie van het Lokaal Opvanginitiatief is er ook de voedselbedeling van vzw De

Eke

Kruk. In het beleidsplan is voorzien om de voedselbedeling om te vormen naar een
sociale kruidenier. De tuin van de locatie is nu een grasveld. Opzet is om de tuin om te
vormen tot een buurtuin met een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor LOIbewoners, de buurt en de gebruikers van vzw De Kruk.Samen groenten verbouwen en
op termijn low budget kookworkshops aanbieden met aandacht voor de interculturele
factor.
Lokaal bestuur - OCMW Nazareth
Beleefde Plekjes Gijzenzele

9860 Oosterzele -

Door het verdwijnen van de lokale horecazaken in Gijzenzele zijn de opportuniteiten

Gijzenzele

om mekaar te ontmoeten aanzienlijk afgenomen. Nochtans is door de instroom van
nieuwe gezinnen de behoefte naar onderlinge contacten en leuke initiatieven groot.
"Beleefde Plekjes Gijzenzele" wil zich engageren om door middel van activiteiten in te
spelen op de vraag naar het ontmoeten en leren kennen van de buurtbewoners. Wij
willen van Gijzenzele een dorp maken met een sterke buurtcohesie.
Beleefde Plekjes Gijzenzele
Straatcomité Rollebaan Moortsele

9860 Oosterzele -

Met een groep enthousiaste buurtbewoners van alle leeftijden willen we jaarlijks een

Moortsele

aantal activiteiten organiseren om de buurt samen te brengen. De belangrijkste
activiteit is het straatfeest om samen de grote vakantie in te zetten. Daarnaast willen
we nieuwe activiteiten, op een laagdrempelige manier, opzetten zoals een fakkeltocht
en speelnamiddag. Door samen dingen te doen hebben de buren meer aandacht en
zorg voor elkaar. Ook willen we ons inzetten om onze straat leefbaarder te maken.
Straatcomité Rollebaan
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Een inclusieve natuurspeeltuin voor Bassevelde

9968 Assenede -

In 2018 werd het dorpshuis Bass'Cul geopend, een polyvalente zaal en foyer met

Bassevelde

achteraan een groenzone. Doelstelling: ontmoetingsplaats voor alle inwoners.
De groenzone heeft nog geen invulling. We wensen een inclusieve natuurspeeltuin te
co-creëren, een verbindingsplek waar iedereen zich welkom voelt. Met klim- en
klauterelementen, zitgelegenheid, bomen, bloeiende planten, ontmoetingen met
dieren, andere kinderen en volwassenen die er komen. Een geheel (volgens de visie)
van/met het dorpshuis.
Bewonersplatform Bassevelde
Herinrichting Hippoliet Van Peenepleintje
Het gemeentebestuur wenst het speelpleintje van de Hippoliet van Peenestraat, dat
amper nog gebruikt wordt, in overleg met zijn huidige inwoners zodanig in te richten
dat buurtcontacten worden geïntensifieerd, door het pleintje aantrekkelijker te
maken, bijvoorbeeld door vergroening. In één beweging wordt daarmee ook de
omgevingskwaliteit verhoogd.
Gemeente Kaprijke
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9970 Kaprijke

