


Werkingsgebied 20 gemeenten  



Ruimtelijk Structuurplan = basis 

Bebouwde oppervlakte in Vlaanderen in 1976 



Ruimtelijk Structuurplan = basis 

Bebouwde oppervlakte in Vlaanderen in 2000 



Ruimtelijk Structuurplan = basis 

Bebouwde oppervlakte in Vlaanderen in 2050 



Procesbegeleiding: samenwerking – participatie van 
doelgroepen – samendoen 

SPEELNATUUR 



Titel 
Betrokkenheid 
op school 

Plantactie De Boomhut, Wetteren 



SPEELNATUUR 

DOEL: betrokkenheid eigen leefomgeving 



SPEELNATUUR 

RESULTAAT: ONTMOETEN 



RESULTAAT: vrij spel voor natuur en kinderen 

SPEELNATUUR 



Case 1: Heuvelpark Aalst 

“Samenwerken met gemeentebesturen, 
buurtbewoners, organisaties en 

jeugdverenigingen. Mensen krijgen de 
kans om de openbare ruimte op een 
duurzame en creatieve manier mee 

vorm te geven.” 



HEUVELPARK  Brainstormwandeling: start laagdrempelig met 
info en achtergrond, maar stop hier niet en ga verder 
 

SPEELNATUUR 



HEUVELPARK  Brainstorm invulling NME-stal 

SPEELNATUUR 



HEUVELPARK  Brainstorm: gebruik methodieken 

SPEELNATUUR 



HEUVELPARK  Brainstorm: gebruik methodieken 

SPEELNATUUR 



HEUVELPARK  brainstorm: geef kans tot napraten 

SPEELNATUUR 



HEUVELPARK  Prikkel de mensen… bv met Land-art 

SPEELNATUUR 



HEUVELPARK  Kinderen bouwen mee aan “the observer” 

SPEELNATUUR 



HEUVELPARK  Geef een feestje 

SPEELNATUUR 



EREMBALD KRAVAAL HAPPENING 2016 

EREMBALD-KRAVAAL 



Case 2: Ontmoetingsplaats Keistraat: betrek de doelgroep 

SPEELNATUUR 



Keistraat  lagere school kinderen spelen op inspirerende plek 

SPEELNATUUR 



Keistraat  lagere school kinderen spelen op inspirerende plek 

SPEELNATUUR 



Keistraat  picto-play: democratisch beslissingen nemen 

SPEELNATUUR 



Keistraat  picto-play: democratisch beslissingen nemen…deden 
we ook bij de volwassen buurtbewoners! 

SPEELNATUUR 



Keistraat  gebruik visualisaties om terug te koppelen met buurt 
en school 

SPEELNATUUR 



 
 aantrekkelijk ontwerp om terug te koppelen met buurt en school 

 



Van participatie naar co-creatie  

Scouts sleuren met boomstammen 

Aanleg knuppelpad door Jomi vzw 

Verdere stappen? Realisatie najaar 2015 



Stapstenen 

Wilgenworkshop 

Vlonderpad 

Door de ruigte Beheerdag takkenrillen 

Verdere stappen? Educatief 
aanbod uitwerken i.s.m. 
Kindervreugd, MOS, 
Bosgroep 



Titel 
TRAGE WEGEN 

 



Titel 

WEGSPOTTERS 
BRENGEN LEVEN IN 
TRAGE WEGEN 

een nieuwe module van   
 
 
 
 
in samenwerking met 
 
 
 
 
 



 wegspotter  vrijwilliger die minstens 4x per jaar (1x per seizoen) 

 controlebezoek brengt aan zijn trage weg(en) en de 
 knelpunten doorgeeft aan de gemeente. Indien gewenst  doet 
 hij kleine ingrepen zelf (zwerfvuil opruimen,  overhangende tak 

 verwijderen,…) 

 

 Doelstelling: actieve betrokkenheid van burgers - ook na de 
opmaak van het tragewegenplan - levendig houden 

 



 

 

een win-win voor de gemeente en de inwoners: 
 

 propere en toegankelijke trage wegen 

 korter op de bal spelen bij knelpunten 

 draagvlak voor het gemeentelijke TW-beleid 

 trage wegen in de kijker 

 garantie op het behoud van het tragewegennetwerk 

 deelname aan provinciale ontmoetingsdag Wegpotters, dé dag 
voor uitwisseling, evaluatie en ontmoeting 

 



Digitaal meldingssysteem MOBIMELDER  
• Smartphone (app) 
• Computer met internettoegang 







De Wegspotter als medebeheerder 

http://www.indevuilbak.be/ondersteuning/materi%C3%ABle-ondersteuning
http://www.indevuilbak.be/ondersteuning/materi%C3%ABle-ondersteuning


 

 

2014 – 2016: pilootproject Wegspotters  

 

 
 

aantal wegspotters: 
• Laarne: 40 
• Wetteren: 15 
• Merelbeke: 41 
• Lebbeke: 25 



 

Provinciale ontmoetingsdag Wegspotters:  

dé dag voor uitwisseling, evaluatie en ontmoeting   

 

 
 

Provinciale ontmoetingsdag, 2015 
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