OVERZICHT GOEDGEKEURDE PLATTELANDSPROJECTEN
ROND ONTMOETING IN 2016
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.
Peter Vral
Oombergenstraat 2
9620 Zottegem
09/337.08.39

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. Het gebouwtje is eerder als een barak te beschouwen, zonder passende zorg voor
energie. Het geheel wordt in de toekomst een gezellige en multifunctionele ontmoetingsplaats. 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.
Wim Vanhuele
Amelotstraat 53
9750 Zingem
09/389.01.20

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: Om de invulling van deze functies
goed te kaderen starten we met de omschrijving van de verschillende jeugdzorg afdelingen die beide sites
intensief zullen gebruiken en beheren.
Van Parijs Wieter
Smoorstraat 8
9250 Waasmunster
052/46.04.27

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. Bovendien moeten buurtbewoners, van alle
leeftijden, elkaar kunnen ontmoeten, spelen en verpozen. Het parkje is nu een grasveld met solitaire bomen
en hagen gelegen in een dichtbebouwde buurt, Vogelhoek. Er is nood aan specifieke plekjes in het park voor
gebruikers van de bib om in open lucht te lezen, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, voor
kinderen om te spelen en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. De herinrichting gebeurt met oog op
landschapsbeleving en speelnatuur, we passen hierbij een ecologisch beheer toe.
Lena De Smaele
Gemeenteplein 1
9090 Melle
09/210.07.20

VERGROENING BEGRAAFPLAATS WAASMUNSTER-CENTRUM
Gemeentebestuur Waasmunster
Sinds november 2013 is een uitdoofscenario in werking gesteld voor de begraafplaats Waasmunster-centrum.
In een eerste fase zullen ongeveer 700 graven op niet-geconcedeerde grond bovengronds worden ontruimd.
Deze graven liggen allemaal ten noorden van het centraal wandelpad. Voor het overige zal de begraafplaats
verder uitdoven, maar dat kan zeker nog enkele decennia duren. De gemeente Waasmunster wenst het
ontruimde gedeelte van de begraafplaats her in te richten als een aangenaam, speels en groen rustpunt. De
vergroening van de begraafplaats moet resulteren in een volwaardige, groene ontmoetingsruimte binnen de
gemeente. Met de vergroening moet ook het contact met de omgeving worden versterkt. Doorsteken en open
zichten naar het kleinschalige landbouwlandschap enerzijds en naar het natuurgebied De Durmemeersen
anderzijds zijn nodig voor een hogere belevingswaarde van de bezoekers van de begraafplaats. Daarnaast
biedt dit gebiedsgericht project de kans om de geschiedenis van de ‘site Pontrave’ aan het ruime publiek te
vertellen in woord en beeld.
Nicole Drieghe
Vierschaar 1
9250 Waasmunster
052/46.95.61

KRUISPUNTEN OM TE ONTMOETEN
Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem
Het doel is het uitbouwen van een duurzame infrastructuur (zoals picknickbanken en spelelementen) in de
dorpskernen en langsheen het trage-wegennetwerk met natuurlijke en rolstoeltoegankelijke wandelroutes, en
andere recreatieve bestaande lussen. 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. Acties rond dit thema worden ondersteund door de gemeente met
het RLVA als adviserende en begeleidende partner.
Leen Backaert
Marktplein 3
9520 Sint-Lievens-Houtem
053/60.72.57

EEN GROENE RUIMTE VOOR JONG EN OUD CREËREN IN HET CENTRUM VAN
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 gebouwen (o.a. het sociaal huis/Huis van het kind,
centrum De Kouter en IBO De Pagadder). Gezien de mogelijkheden van dit terrein zouden we graag vanuit de
vragen van diverse bevolkingsgroepen deze site willen inrichten met bijvoorbeeld voetbal- en BMX/skateinfrastructuur of overdekte petanquevelden. Daarnaast zou het bestuur graag de wijk te ontlasten door meer
parkeerplaatsen te voorzien. Uiteindelijke doel is dus een mooie groene speel- en ontmoetingszone voor jong
en oud.
Ann De Bouvere
Donkerstraat 30
9450 Haaltert
053/85.86.36

INRICHTING EN ONTWIKKELING VAN EEN DOMEIN ALS PUBLIEK TOEGANKELIJK
RECREATIE- EN ONTMOETINGSDOMEIN: MULTIFUNCTIONELE BUITENRUIMTE
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Gemeentebestuur Merelbeke
Een 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 (niet subsidiabel deel van de projectaanvraag) wenst de promotor de buitenruimte (subsidiabel
deel van de projectaanvraag) in te richten met avontuurlijke speelruimte, groene ontmoetingsplekken,
natuurlijke sport- en recreatieruimte,… De mix van gebruikers zorgt voor een maximaal en duurzaam gebruik
van de site.
Bram Uvyn
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
09/210.35.60

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 net een opstapje vormt (zowel naar de wijk in het algemeen als
naar de verschillende voorzieningen). Zo creëren we een nieuwe centrale functie in de wijk. We gaan daarbij
voor een totaal buurtverhaal met participatie van buurtbewoners, waarbij we de aandachtswijk uitbouwen tot
een duurzame wijk die model kan staan voor andere volkse buurten in de stad.
Luc Balcaen

Grote Markt 12
9600 Ronse
055/23.28.51

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 terug te geven door natuurlijke speelplekken te creëren.
Kristel Spruyt
Markt 1
9230 Wetteren
09/365.60.95

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.
Filip De Pau
Industrielaan 2
9900 Eeklo
09/218.28.28

