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1. HET TUINBOUWVERLEDEN 

ERFGOEDCEL VIERSPRONG 
 

Het project ontsluit het karakteristieke tuinbouwverleden van de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-

Lievens-Houtem, Destelbergen en Lochristi op een toeristisch-recreatieve manier met aandacht voor actuele vormen 

van tuinbouw. Het tuinbouwverleden bepaalt de identiteit van de streek, die ook wordt ingezet als economische 

hefboom. Het project wil ontmoetingsplaatsen creëren en de samenwerking tussen inwoners en doelgroepen via 

bottom-up-werking en actieve participatie stimuleren. Experten waken over de ruimtelijke kwaliteit en uniformiteit 

bij de invulling van de trefplekken. 

 

http://erfgoedcelviersprong.be 

 

2 HERINRICHTING VAN ONTMOETINGSPLAATS KEISTRAAT 

GEMEENTE LAARNE 
 

SAMEN MET: de bevolking en de diverse stakeholders, door een goed doorleefd en op maat gemaakt 

participatieproces, aan de hand van een kwalitatief ontwerp 

SAMEN INVENTIEF: te zijn voor de creatie van een avontuurlijke, creatieve en multifunctionele speel- en 

ontmoetingsplek gelegen in de kern van de gemeente Laarne als een logisch uitvloeisel en versterking van het 

masterplan Laarne en gekaderd binnen een sterk uitgebouwde woon-, leef-, en publieke dienstverleningsomgeving 

SAMEN DUURZAAM: in te zetten op ontmoetingskwaliteit binnen het dorp aan de hand van duurzame criteria en 

toegankelijkheid 

SAMEN ZORGZAAM: om te springen om deze plek in te bedden in de leefwereld van alle dorpsgenoten 

 

http://www.laarne.be/website/1-www.html 

 

3 SLAATJE PRAATJE 

OCMW BERLARE 
 

SLAATJE PRAATJE is een Mobiele Sociale Kruidenier waarvoor de OCMW's van Berlare, Laarne, Wichelen, 

Buggenhout en Waasmunster samenwerken. Doel is om gezonde voeding als hefboom voor zelfredzaamheid en 

sociale cohesie te gebruiken. Om dat te bereiken willen de OCMW’s structureel een gevarieerd voedselaanbod 

aanbieden dat prioritair afkomstig is van lokale voedseloverschotten en producten. Daarnaast is de samenwerking 

met de Arteveldehogeschool essentieel. De hogeschool zal begeleiding bieden in het uitwerken van een traject op 

maat van de OCMW-cliënten. Verder zal een intervisiemethodiek voor de sociaal werkers aangeleerd worden om 

een vlotte disseminatie mogelijk te maken. 

 

http://www.slaatjepraatje.be/ 

 

 

 

 

http://erfgoedcelviersprong.be/
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http://www.slaatjepraatje.be/


 

 

4 B(L)OEIEND OOST-VLAANDEREN 

TOERISME OOST-VLAANDEREN VZW 
 

Het project beoogt door samenwerking tussen publieke en private partners in de sierteeltsector en de toeristische 

sector, zowel tijdelijke als permanente productontwikkeling te realiseren, zodat het imago van de bloemenregio 

meer zichtbaar, tastbaar en beleefbaar wordt, voor inwoners en bezoekers. De verhoogde belevingswaarde van een 

bezoek aan de sierteeltregio om er een sierteeltbedrijf te bezoeken, er te fietsen, wandelen, eten, drinken, of te 

verblijven zal de streekidentiteit versterken. 

 

http://www.tov.be/nl/bloeiendoostvlaanderen 

 

5 MOBIEL SOCIAAL HUIS 

OCMW NINOVE 
 

Ninove, Erpe-Mere en Haaltert willen van start gaan met een Mobiel Sociaal Huis op basis van vrijwilligers. Dit 

Mobiel Sociaal Huis wil zich richten op vereenzaamde senioren, kansarmen en psychisch kwetsbare mensen die 

leven op het platteland en/of ver van de stads-en/of gemeentekern waar de dienstverlening is gevestigd. We 

merken dat de drempel naar het Sociaal Huis en de geestelijke gezondheidszorg te hoog ligt, waardoor deze 

doelgroep niet altijd de weg vindt naar de passende dienstverlening. Daarnaast vormt mobiliteit ook vaak een 

probleem, wat nog meer kan leiden tot vereenzaming. Via vrijwilligers uit de buurt die langsgaan bij de doelgroep 

willen we hen op de hoogte brengen van het bestaande aanbod. 

 

http://www.ocmwninove.be/ 

 

6 GROENE WARANDE 

GEMEENTE SINT-LAUREINS 
 

Met dit project wil de gemeente Sint-Laureins een groene ruimte voor spel, ontmoeting en educatie aanleggen. Het 

momenteel braakliggend terrein zal met de aanleg van wandelpaden, speeltuigen, een boomgaard, een speelbos en 

andere beplanting een ontmoetingsplaats worden voor alle dorpsbewoners van het gehucht Bentille. 

 

http://www.sint-laureins.be/website/1-www.html 

 

7 WATER- EN WINDMOLENS IN DENDERLAND EN HERZELE 

PROJECTVERENIGING ERFGOED DENDERLAND 
 

Dit project wil het draagvlak en de streekidentiteit van het landelijke molenerfgoed en –ambacht in Denderland en 

Herzele vergroten. Enerzijds door draaiende molens open te stellen voor publiek en daartoe didactisch materiaal te 

ontwikkelen en gidsen op te leiden, anderzijds door de molens en de routes waarop deze zich bevinden toeristisch te 

ontsluiten. Het aspect van duurzame energiewinning zal als  rode draad worden gebruikt om het molenerfgoed te 

duiden. 

 

http://erfgoedceldenderland.be/ 

http://www.tov.be/nl/bloeiendoostvlaanderen
http://www.ocmwninove.be/
http://erfgoedceldenderland.be/


 

 

8 INTERGENERATIONELE ONTMOETINGSPLAATS 

GEMEENTE ZOMERGEM 
 

Het project heeft als doel de mensen van de deelkern mee te betrekken in het creëren van een ontmoetingsplek 

voor jong en oud. Deze ontmoetingsplaats kan daarna dienen als aanspreekpunt voor de gemeenschap. In deze 

deelkern is er geen openbaar speelplein of ontmoetingsruimte voor de inwoners, daarom zou de oude bib 

opengesteld worden als een ontmoetingscentrum. De buitenruimte willen we gebruiken om senioren samen met 

kinderen te laten praten en spelen. Er wordt geopteerd voor een speelplein en petanqueplein die ingericht zullen 

worden op basis van inspraak van verschillende stakeholders. 

 

http://www.zomergem.be/ 

 

9 INRICHTEN KLEINSCHALIGE ONTMOETINGSPLAATSEN 

GEMEENTEBESTUUR SINT-LAUREINS 
 

Sint-Laureins wil ook zijn eigen inwoners laten genieten van toeristische ontmoetingsplaatsen. Daarom werd er ter 

hoogte van Moershoofdebrug een overdekte zitplaats ingericht, die de naam ’t Boerenparlement meekreeg. Naar 

aanleiding van het succes hiervan is het de bedoeling om in alle deelgemeenten een gelijkaardige ontmoetingsplaats 

in te richten. 

 

http://www.sint-laureins.be/website/1-www.html 

 

10 TAKE A SEAT 

GEMEENTEBESTUUR MAARKEDAL 
 

Met het project “Take a seat” willen we de beleving van het eindeloze landschap zo intens mogelijk maken en de 

beeldkwaliteit van de omgeving verbeteren. Het project is een uitnodiging: zet u en kijk, kijk en beleef, laat je 

onderdompelen, … Een essentieel onderdeel van wandelen en fietsen, is het rustmoment onderweg. 

 

http://www.maarkedal.be/ 

 

11 BOUW DORPSHUIS BASSEVELDE 

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ASSENEDE 
 

De gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede willen een dorpshuis bouwen. Dit gebouw 

moet ten dienste staan van de gemeenschap en de bevolking van de deelgemeente Bassevelde. 

 

https://www.assenede.be/nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zomergem.be/
http://www.sint-laureins.be/website/1-www.html
http://www.maarkedal.be/
https://www.assenede.be/nl


 

 

2016 
 

1 PASTORIETUIN OUWEGEM 

GEMEENTEBESTUUR ZINGEM 
 

De huidige pastorietuin is volledig ingesloten, geïsoleerd en niet meer kwalitatief als ontmoetingsplaats. Het straalt 

weinig charme en gezelligheid uit. De harde infrastructuren zijn bouwvallig en vormen een onsamenhangend geheel, 

dat in de toekomst een gezellige en multifunctionele ontmoetingsplaats zal worden. Een nieuw ruimer en duurzaam 

gebouw vervangt de huidige barak en krijgt een ruimere invulling. De tuin wordt structureel aangepakt, opnieuw 

ingekleed en opengetrokken naar de kern toe zodat het groen uitnodigend naar de dorpskern toe straalt. 

 

http://www.zingem.be/website/3365-www.html 

 

2 TUSSEN DRIES EN DURME 

VZW LIA 
Tussen Dries en Durme is een totaalproject dat de verbinding maakt tussen 2 cultuurhistorische sites in het landelijke Sombeke. 

De voormalige kloostertuin wordt heraangelegd en zal door middel van een nieuwe trage weg de Sombekedries verbinden met 

de Benedendries. Het charmante beerkaaihuisje aan de Durme krijgt een nieuwe bestemming met een natuur-educatieve en 

pedagogische functie. 

 

http://www.beaufortvzw.be/ 

 

3 BUURTPARK LIJSTERNEST 

GEMEENTE MELLE 
 

Melle wil het bestaande park rond de bib Lijsternest opwaarderen naar een groene ontmoetingsplaats waar bezoekers van de 

bib en verenigingen een plekje vinden. Er is nood aan specifieke plekjes in het park om in open lucht te lezen, om 

buurtbewoners te ontmoeten en om kinderen te laten spelen. De herinrichting gebeurt met oog op landschapsbeleving en 

speelnatuur. 

 

http://www.melle.be/ 

 

4 MULTIFUNCTIONELE BUITENRUIMTE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE 
 

Een tot op heden ongebruikte site in het centrum van de gemeente wordt zo multifunctioneel mogelijk ingericht met als 

hoofddoel de sociale cohesie te versterken. Naast een nieuw te bouwen ruimte voor buitenschoolse kinderopvang wenst de 

promotor de buitenruimte in te richten met avontuurlijke speelruimte, groene ontmoetingsplekken en natuurlijke sport- en 

recreatieruimte. 

 

https://www.merelbeke.be/ 

 

 

 

 

http://www.zingem.be/website/3365-www.html
http://www.beaufortvzw.be/
http://www.melle.be/
https://www.merelbeke.be/


 

 

5 HERINRICHTING HERBAKKERSPLEIN 

STAD EEKLO 
 

Het project betreft de herinrichting van het Herbakkersplein. De plannen worden mee vormgegeven door de belanghebbenden 

rond het plein. Dit door een participatief voortraject of vooronderzoek op te starten met deze actoren. Voor de 

methodologische invulling van het voortraject wordt beroep gedaan op de Gentse vzw Manoeuvre. 

 

http://www.eeklo.be/ 

 

6 DEN BOTANIEK RONSE 

STAD RONSE 
 

Met het project Den Botaniek gaan we voor een duurzame opwaardering van de aandachtsbuurt Prinskouter. We zetten heel 

lokaal in op de transformatie van één specifieke plek, die vandaag een drempel vormt. Door ingrepen op het terrein buigen we 

deze plek om tot een aangename buurttuin: een groene, open, toegankelijke speel- en ontmoetingsplek, die een opstapje vormt 

naar de wijk en de verschillende voorzieningen. Zo creëren we een nieuwe centrale functie in de wijk. We gaan daarbij voor een 

totaal buurtverhaal met participatie van buurtbewoners. 

 

http://www.ronse.be 

 

7 SAMEN BUITEN 

GEMEENTE WETTEREN 
 

Samen Buiten in de Roosbroekwijk is een kleinschalig herinrichtingsproject van een bestaande open ruimte in een sociale 

woonwijk, waarbij 3 trajectstromen op een beperkte oppervlakte vervuld moeten worden om het doel, een betekenisvolle 

ontmoetingsplaats, te realiseren. Deze 3 uitdagingen zijn: samen groenten kweken, monotone graspartijen omvormen tot een 

natuurlijke ontmoetingsplaats met volkstuin in een buurtpark en de jeugd haar plek teruggeven door natuurlijke speelplekken te 

creëren. 

 

http://www.wetteren.be/ 

 

8 EEN GROENE RUIMTE VOOR JONG EN OUD IN CENTRUM HAALTERT 

GEMEENTEBESTUUR HAALTERT 
 

De gemeente beschikt over een mooie niet-gebruikte open ruimte in het centrum van Haaltert, die aansluit bij de sociale wijk 

Middelkouter en diverse gemeentelijke. Vanuit de vragen van diverse bevolkingsgroepen wil de gemeente deze site inrichten 

met bijvoorbeeld voetbal-, BMX- of skate-infrastructuur, of overdekte petanquevelden. Daarnaast zou het bestuur graag de wijk 

ontlasten door meer parkeerplaatsen te voorzien. Uiteindelijke doel is een mooie groene speel- en ontmoetingszone voor jong 

en oud.  

 

http://www.haaltert.be/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.eeklo.be/
http://www.ronse.be/
http://www.wetteren.be/
http://www.haaltert.be/


 

 

9 VERGROENING BEGRAAFPLAATS WAASMUNSTER-CENTRUM 

GEMEENTEBESTUUR WAASMUNSTER 
 

Sinds november 2013 is een uitdoofscenario in werking gesteld voor de begraafplaats Waasmunster-centrum. De gemeente 

Waasmunster wil het ontruimde gedeelte van de begraafplaats herinrichten als een aangenaam, speels en groen rustpunt. De 

vergroening van de begraafplaats moet resulteren in een volwaardige, groene ontmoetingsruimte binnen de gemeente. 

Doorsteken en open zichten naar het kleinschalige landbouwlandschap enerzijds en naar het natuurgebied De Durmemeersen 

anderzijds zijn nodig voor een hogere belevingswaarde. 

 

https://www.waasmunster.be/ 

 

10 KRUISPUNTEN OM TE ONTMOETEN 

GEMEENTEBESTUUR SINT-LIEVENS-HOUTEM 
 

Het doel is het uitbouwen van een duurzame infrastructuur met picknickbanken en spelelementen in de dorpskernen en 

langsheen het trage-wegennetwerk. De inwoners zullen via participatie kunnen kiezen welke infrastructuur gebruikt wordt bij de 

opwaardering van de 5 deelgemeenten. Naast het materiële aspect kunnen zij ook acties rondom ontmoeten voorstellen. 

 

http://www.sint-lievens-houtem.be/ 

 

11 OUDE PASTORIETUIN OOMBERGEN 

KERKFABRIEK SINT-MARTINUS OOMBERGEN 
 

De verwilderde pastorietuin wordt omgevormd tot een waardevolle ontmoetingsplaats: een open tuin in het hart van 

Oombergen aansluitend op het kerkgebouw. Kinderen van de naastliggende kleuterschool kunnen ravotten in dit paradijs, maar 

ook gezinnen kunnen hier vertoeven. 

 

https://pastorietuin.wordpress.com/ 

 

12 DE KERK IN HET MIDDEN 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DIENST ERFGOED 
 

Dit project wil door de participatie van lokale gemeenschappen tot herbestemmingsopties voor parochiekerken komen. 

Het verminderde gebruik schept kansen om deze kerkgebouwen opnieuw in het midden van onze samenleving een 

actuele gemeenschapsvormende en verbindende rol en een volwaardige plek in de openbare ruimte te geven. Door de 

inspraak van de lokale gemeenschap kunnen onvervulde behoeften en sluimerende initiatieven elkaar letterlijk in het 

midden van een gemeenschap vinden en tot vernieuwende voorbeelden uitgroeien. De trajecten die in het project 

worden aangegaan willen kwalitatieve en diepgaande betrokkenheid van lokale gemeenschappen mogelijk maken. De 

opzet van het project is ongebonden en de acties houden rekening met verschillende lokale en bovenlokale 

belanghebbenden, vanuit een pluralistisch perspectief. 

 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/index.cfm 

 

 

 

 

 

https://www.waasmunster.be/
http://www.sint-lievens-houtem.be/
https://pastorietuin.wordpress.com/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/index.cfm


 

 

2017 
 

1 HERSTRUCTURERING EN UITBOUW RECREATIEPOOL DONK BERLARE 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DIENST RUIMTELIJKE PLANNING 
 

Een herstructurering en doordachte uitbouw van de recreatiepool Donk staat voorop. Om dit te kunnen doen, is een 

strategische gebiedsgerichte visie van belang. De al bestaande visie op het gebied zal verder op punt gezet worden. Hierbij 

zullen de verschillende relevante actoren betrokken worden. Aan de visie zal een actieprogramma gekoppeld worden en 

zullen ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. De nadruk zal echter vooral liggen op het realisatiegerichte 

aspect van de visie en de uitvoeringsplannen. Bij de uitwerking van de visie en het actieprogramma zal veel aandacht 

worden besteed aan communicatie en participatie, niet alleen met de betrokken actoren maar ook met de burger. 

 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/ 

 

2 KOUDENBORM 

GEMEENTEBESTUUR MOERBEKE 
 

De gemeente Moerbeke wil van ‘Boudelo’ en omgeving een rust- en ontmoetingsplaats maken voor fietsers, wandelaars 

en de hele buurt, met aandacht voor de cultuurhistorische waarde. 

 

http://www.moerbeke.be/website/1-www.html 

 

3 OPENSTELLEN KASTEELDOMEIN CAPELDERIJ EN SITE IJSKELDER 

GEMEENTE BUGGENHOUT 
 

Met de publieke openstelling van het kasteeldomein Stille Waters en aanpalende site ijskelder krijgt het historisch erfgoed 

een nieuwe actuele invulling en wordt het privaat domein opengesteld voor het publiek. Beide sites, gelegen op privaat 

domein, worden immers mee opgenomen in een ruimer geheel: een nieuwe wandelroute "De Keisdruppersroute" die de 

toeristische troeven van Opdorp in de verf wil zetten. 

 

http://www.buggenhout.be/ 

 

4 ONTMOETINGSPLAATS E17 

PROFO VZW 
 

PROFO wil een ontmoetingsplaats creëren voor jong en oud met een overdekte pétanquebaan, een avonturenspeeltuin en een 

openluchttheater. Er worden ook o.a. toiletten, moestuinbakken en een fietsenstalling voorzien. 

 

http://www.profo.be/ 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/
http://www.moerbeke.be/website/1-www.html
http://www.buggenhout.be/
http://www.profo.be/

