GOEDGEKEURDE PLATTELANDSPROJECTEN 2016-2017
Thema: Ondernemen
Sesam, open ruimte voor lokale voedselstrategieën
De Landgenoten private stichting
Uit de eerste pilootprojecten van De Landgenoten blijkt landbouwgrond aankopen met lokale
consumenten een haalbare kaart; op voorwaarde dat grond te koop is, de boer in de korte keten
afzet en de teelt kleine oppervlaktes toelaat. Maar om in een bredere waaier aan situaties een lokale
voedselstrategie te verbinden met de gedeelde zorg voor de open ruimte, wil De Landgenoten in 3 à
5 Oost-Vlaamse plattelandsgemeenten nieuwe experimenten opzetten die vertrekken vanuit andere
eigendomsstructuren en andere financieringspistes.
Kaat Segers
Quellinstraat 42
2018 Antwerpen
0472 81 13 34
Thema: Armoede en Welzijn
Koudenborm
Gemeentebestuur Moerbeke
We willen van de oude ruïne van ‘Boudelo’ en omgeving een rust- en ontmoetingsplaats maken voor
fietsers, wandelaars en de hele buurt. Na samenspraak met de Cultuur Adviesraad, de Jeugdraad, de
Heemkundige Kring, het wijkcomité Koudenborm en het Genootschap van Boudelo werd een
basisvoorstel aan de Kwaliteitskamer voorgesteld. Het project werd daarna door een
landschapsarchitect hertekend, rekening houdend met de adviezen die we meekregen van de
kwaliteitskamer. Het nieuwe ontwerp werd uiteindelijk aan de hele buurt met tekst en plannen
voorgesteld zodat er een definitief voorstel kon afgewerkt worden. We maken de site toegankelijk
met aandacht voor de cultuurhistorische waarde.
Marc Fruytier
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
0486 40 32 89
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Ontmoetingsplaats E17
VZW PROFO
Met E17 wil PROFO vzw een ontmoetingsplaats creëren voor jong en oud. Een overdekte
pétanquebaan, een avonturenspeeltuin en een openluchttheater staan centraal om het socioculturele aspect van de buurt te benadrukken. We integreren een aantal voorzieningen zoals
toiletten, een buitenluchtbar en enkele lounge-elementen. Voor de groene vingers plaatsen we
moestuinbakken waar jong en oud samen kunnen tuinieren. Bij de creatie gaan we ecologisch tewerk
door gebruik te maken van recuperatiematerialen en van het concept ‘upcycling’. Tenslotte voorzien
we ook een stalling en een oplaadpunt voor de fietsende bezoekers en houden we nadrukkelijk
rekening met mindervaliden en rolstoelgebruikers.
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 96 77
Georgica
VZW Victoria Deluxe
VDL wil, samen met copromotoren en partner, een documentaire maken over de leefbaarheid en
sociale impact van het familiale landbouwbedrijf anno 2016. Via een participatief werkproces willen
de aanvragers de complexe werkelijkheid van de hedendaagse boerenstiel onder de aandacht
brengen en een bijdrage leveren om de beeldvorming rond landbouw bij te stellen via vertoningen
en vorming t.a.v. een divers publiek. Op basis van een degelijk onderzoek ism met de copromotoren
en de partner wordt in een eerste fase een aantal landbouwbedrijven geselecteerd met het oog op
de voorbereiding van een documentaire van 90 minuten. Deze documentaire wordt in een tweede
fase in 2017/18 opgenomen waarbij enkele geselecteerde families worden gevolgd. De documentaire
zoemt in op de situatie van familiale boeren en vooral hun inspanningen om hun bedrijf rendabel te
houden. Rode draad van de documentaire is inzicht geven in het individuele gevecht van
landbouwersgezinnen, in hun veerkracht en hun moed maar ook in de onmacht die ze ervaren. Via
deze documentaire krijgen zij een stem. Niet enkel door hun dagelijkse praktijk in beeld te brengen,
maar ook door hen de kans te geven om zich uit te spreken over de marktwerking, de internationale
handelsafspraken en boycots, de Europese landbouwpolitiek en hoe ze er over denken en erop
inspelen.
Dominique Willaert
Dok Noord 4F 102
9000 Gent
09 324 80 26
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Ontwikkeling leer- en beLEEFcentrum KLINGSPOOR
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Op een recent ontwikkeld ontmoetingsplein en erfgoedsite willen we in een reeds aangekocht pand
een centrum ontwikkelen voor inwoners, verenigingen En bezoekers. Bij de verbouwing wordt er
ruimte gecreëerd om de educatieve werking over de vier karakteristieke streekthema’s van
Klingspoor verder uit te breiden (natuur, klompennijverheid, grens en spoorwegverleden). Daarnaast
dient de polyvalente ruimte als ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking. Bij de renovatie van het
bestaande dorpscafé waken we over de authenticiteit van de oude kroeg in de stationsomgeving.
Tinne De Maeyer
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 229 02 01
Oprichting sociaal restaurant
Sociaal Huis OCMW Nevele
De doelstelling van het project is om een sociaal restaurant op te richten in het centrum van de
gemeente Nevele en er een ontmoetingsplaats van te maken waar ook op regelmatige basis
activiteiten voor de doelgroepen zullen plaatsvinden. De beoogde doelgroep is een mix van ouderen,
alleenstaanden en éénoudergezinnen. De concrete doelstellingen van het project zijn goedkope ,
gezonde en gevarieerde warme maaltijden aanbieden, activiteiten organiseren en een centrale,
bereikbare ontmoetingsplaats creëren.
Dominiek Bil
Graaf Van Hoornestraat 26
9850 Nevele
09 371 93 44
Opvoedingsondersteuning versterken in het Waasland
RWO Waasland
Het project wil het Wase aanbod opvoedingsondersteuning uitbreiden, versterken, diversifiëren en
lokaal toegankelijk maken via drie acties.
1) In het Waasland een lokaal aanbod verzekeren door het spreekuur te laten groeien en verder
bekend te maken in Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster.
2) Per gemeente een evaluatie maken van het aanbod en een behoeftepeiling doen naar preventieve
gezinsondersteuning bij ouders in armoede en bij relevante organisatie en diensten.
3) Op basis hiervan het aanbod uitbreiden, verbeteren, versterken en/of diversifiëren en lokaal
toegankelijk maken, ook voor gezinnen in armoede.
Samira Castermans
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
03 780 52 35
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Bouw polyvalente ontmoetingsruimte Scouts Boekhoute
VZW Beschermcomité der Scoutsgroep Michiel de Ruyter
De bouw van twee nieuwe gebouwen zijn een eerste stap in het masterplan voor de herinrichting
van de eigen terreinen. Hiervoor wordt een breed draagvlak opgebouwd in Boekhoute en omgeving,
ook buiten de scouts, om inspanningen en voordelen van het project mee te delen. Op die manier
kan het potentieel van onze lokalen en ons landschappelijk bijzondere terrein ook door een breder
publiek gesmaakt worden.
Peter Vande Moortele
Wildestraat 12
9961 Boekhoute
09 329 49 77
Wijkhuis Hemelrijk
Gemeentebestuur Denderleeuw
Het uitbouwen van een wijkhuis vanuit volgende doelstellingen:
1) Herstel van de sociale cohesie in de landelijke sociale wijk die onder druk staat van verstedelijking,
toenemende groei en diversiteit, met daarbij aandacht voor authenticiteit en vernieuwing.
2) Werken volgens de basisschakelmethodiek.
3) Zorg voor ouderen, alleenstaanden en maatschappelijke kwetsbaren.
4) Uitbouw van 'De karavaan', een plaats voor jongeren.
5) Kwaliteitsvolle woonomgeving in de wijk.
6) Stimuleren van ontmoeting en verdraagzaamheid.
Jimmy Geeraerts
A. De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
053 64 06 00
Het Marca: naar een volwaardig gemeenschapscentrum
Gemeentebestuur Maarkedal
Het Marca, de voormalige Sint-Eligiuskerk, is de belangrijkste locatie voor de uitvoering van ons
lokaal cultuurbeleid. Om van het gebouw een volwaardige zaal voor cultureel gebruik te maken, zijn
ingrijpende infrastructuurwerken nodig, gespreid over meerdere legislaturen. Om de verschillende
fases van de werken op een doordachte en logische manier te kunnen aanpakken, werd geïnvesteerd
in een masterplan voor het Marca: een totaalplaatje voor het project, dat een houvast biedt voor de
toekomstige uitvoeringswerken. Het masterplan bevat een opdeling in verschillende uitvoeringsfasen
en per onderdeel een raming van de kosten.
Mirjam Sonck
Nederholbeekstraat 1
9680 Maarkedal
055 33 46 50
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Thema: Erfgoed en Toerisme
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.
Geert Mannaert
Nieuwstraat 1
9255 Buggenhout
0472 58 27 01
Herstructurering en doordachte 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 worden op punt gezet. Hierbij zullen de verschillende relevante actoren worden
betrokken. Aan de visie zal een actieprogramma gekoppeld worden. Zo 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.
Bart Verbeke
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 75 38
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 - namelijk het kerkgebouw - 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.
Bert Van der Veken
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 72 18
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Thema: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
Hernieuwbare Energie in Wase Velden en Steden
Interwaas
In 2013 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een Hernieuwbare Energiescan gemaakt. Hieruit blijkt
dat 36% van de gebruikte energie in het Waasland door lokale hernieuwbare energie opgewekt kan
worden. Het doel van dit project is om in fase 1 een visie, strategie en actieplan "Hernieuwbare
Energie in Wase Velden en Steden" op te stellen. Het streefdoel is om het volledige potentieel voor
biomassa, zonne- en windenergie tegen 2030 te realiseren op het Wase platteland. Een ambitieuze
doelstelling, aangezien in 2011 slechts 2% van het energieverbruik lokaal en duurzaam geproduceerd
werd. Door samenwerking met de stad Sint-Niklaas worden extra financiële middelen aangetrokken
om de hernieuwbare energieprojecten in het platteland op te starten, waarna een deel van de
elektriciteit terug naar de stad kan vloeien. Eens dit strategisch plan opgemaakt is, volgt fase 2 waar
de uitvoering centraal staat.
Kristof Van Gansen
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
0496 78 32 00
ExotenNet
VZW RATO
Dit project beoogt een gecoördineerde aanpak op te zetten rond specifieke invasieve soorten binnen
de provincie Oost-Vlaanderen. Sommige invasieve exoten zijn waterloopgebonden en daarvoor is het
duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt in de bestrijding of beheersing van de soort, namelijk de
waterloopbeheerder. Maar niet alle soorten komen enkel voor langs de waterloop. Hier is het zeer
belangrijk om de gehele besmetting aan te pakken, anders kan er nooit een efficiënte bestrijding
gedaan worden omwille van instroom of besmetting uit andere gebieden. De focus van dit project is
het opzetten van een netwerk die de actoren rond de betrokken invasieve soorten in kaart brengt en
vervolgens samenbrengt om actie errond te organiseren.
Sofie Standaert
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09 267 87 43
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Thema: Open Ruimte
Hergebruik hoeves, een uitdaging
Provincie Oost-Vlaanderen
De voorbije decennia werd een breed netwerk van relatief kleinschalige boerderijen en
beeldbepalende hofsteden stelselmatig vervangen door een beperkter aantal goed uitgeruste en
gespecialiseerde familiebedrijven. De vrijgekomen landbouwzetels werden doorheen de tijd steeds
meer ingenomen door andere activiteiten (vb. wellness, particulieren, grondwerkers,…). De impact
van deze ruimtelijke transformatie blijft tot op vandaag onderbelicht voor het Oost-Vlaamse
platteland. Binnen dit project wordt de problematiek in kaart gebracht voor Oost-Vlaanderen met
focus op Zuid-Oost-Vlaanderen en het Meetjesland. Daarnaast wordt samen met lokale actoren,
besturen en eigenaars actief en creatief nagedacht over mogelijke toekomstscenario’s.
Nele Wauman
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 86 77
Beleidsverantwoordelijke:
Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland, Alexander Vercamer
Meer informatie:
Dienst Landbouw & Platteland
Plattelandsloket
09 267 86 78 – platteland@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/platteland
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