
WELKOM 

9u30-9u45 Onthaal 
9u45-10u15 Voorstelling buurtpunten
10u15-10u30 Introductie over participatie
10u30-11u30 Werkgroepen deel 1
11u30-12u00 Speeddate
12u00-12u30 Lunch
12u30-12u45 Korte introductie over communicatie 
12u45-13u45 Werkgroepen deel 2
13u45-14u00 Slot



1. Buurt’punt Kerkbrugge en Langerbrugge (OVL)
Buren & OBRA|BAKEN vw 

Stand van zaken 

Sinds vorig voorjaar zijn we gestart met het bijeen 
brengen van buren om samen te brainstormen, elkaar 
te ontmoeten en samen te werken. We hebben 
sindsdien maandelijks een overleg en al verschillende 
verbindende activiteiten georganiseerd; Buurtpicknick, 
Zomerfeest, tearoom,… 
Steeds door het betrekken van buren, verenigingen en 
zelfstandigen in de buurt. 

Betrokkenheid gemeente 
Tot nu toe weinig betrokkenheid vanuit de gemeente. 
Recent worden er stappen gezet vanuit de gemeente 
als ook vanuit buurtpunt om van elkaar op de hoogte te 
zijn



2. Dorpshub Groot-Vorst (Antwerpen)

KVLV vzw en gemeente Laakdal 

Stakeholders 
Gemeente Laakdal 
Dorpscomité Vorst
Dagcentrum Vogelzang
Welzijnsschakel 
Kringwinkel 
Zuiderkempen
Lagere school
Landbouwers
KVLV groep

Stand van zaken 
-    Toezegging gemeente gebouw/pastorij 
-     Bilaterale contacten met stakeholders
- Voorstelling project/idee  bevolking tijdens 

meiboomplanting (12/5)
- Facebookpagina Hub Groot-Vorst 
- Flyer huis-aan-huis week 10/6
- Kick-off op 19/6: infomoment voor alle inwoners: 

start participatietraject 

Betrokkenheid gemeente 
Gemeente Laakdal stelt oude pastorij ter beschikking van het project en zetelt mee in de 
stuurgroep. Is inhoudelijk betrokken (oa wisselwerking lokaal dienstencentrum)



3. Dorpspunt Veltem (Vlaams-Brabant)

Katrijn & Nele

Stakeholders 
x dorpsgenoten
x lokale ondernemers:
ateliers, bio-boer, …
x lokale verenigingen:
OTL, Oostrem, 
Fairtrade, Natuurpunt, 
scouts, …
x gemeente Herent

Stand van zaken 
Momenteel zijn we volop aan het netwerken zodat 
dorpsgenoten, verenigingen en organisaties op de 
hoogte zijn van onze plannen.
We zijn op zoek naar een locatie in het centrum van 
Veltem (huizen te koop/te huur, projectontwikkelaar, 
klooster, …)
We plannen een dorpsvergadering om de wensen 
van de dorpsgenoten en mogelijke stakeholders te 
leren kennen.
Het kernteam bestaat momenteel al uit enkele 
enthousiaste lokale en kleine ondernemers.

Betrokkenheid gemeente 
De burgemeester is enthousiast over onze plannen maar ziet een samenwerking in de 
vorm van infrastructuur momenteel niet haalbaar. Mogelijke samenwerking kan wel door 
dienstverlening zoals een OCMW-consultatie ter plaatse.



4. Solidaire kruidenier Meulestede (O-VL)

CLT Gent-sociale kruideniers Gent en vrienden van 
meulestede

Stakeholders 
x stad gent…
x buurt 
xColruyt 
xClt Gent
x sociale kruideniers 
gent vzw

 Stand van zaken 
Start bevraging eind 2015
Traject met buurt-lidl en schepen 2016
Burgerbudget 2017
Locatie gevonden 2018
Traject colruyt 2019- model uitwerken

Betrokkenheid gemeente 
IKV MMM stadvernieuwingsproject in de wijk



5. Hof van Beieren, Zemst (Vlaams-Brabant)

VZW Hof van Beieren

Stakeholders 
1 VZW Windkracht
2 Atelier Schepsels
3 Fortis Zemst
4 HK De Semse
5 CSA Vlinderveld
6 FV Haesendonck
7 Natuurpunt Zemst
8 Gemeente Zemst

Stand van zaken 
Momenteel hebben we de vergunningen gekregen 
voor de verbouwing van het pand en voor de 
geplande activiteiten (brasserie, winkel, infopunt en 
natuurbeleving). Qua communicatie: website online, 
artikel in lokale krant, fb-pagina gelanceerd en flyers 
in opmaak. Volgende week op jaarmarkt verkopen 
we streekplankjes. Voor de participatie worden al 
onze partners zoveel mogelijk betrokken bij de 
uitwerking van het project. 
Voor stakeholders gaan we steeds in gesprek en op 
zoek naar een win-win situatie. 

Betrokkenheid gemeente 
De gemeente is het project alvast genegen. Zij bekijken momenteel of ze hun toeristisch 
infopunt ook bij ons kunnen onder brengen.  
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6. Zusterhuis Bergom (Antwerpen)

Verenigingen Bergom

Stakeholders 
Gemeentebestuur
Sociaal Huis
Lokale verenigingen
Lokale handelaren
Buurtbewoners

Stand van zaken 
Het project is tot stand gekomen door co-creatie met 
de lokale verenigingen. Het doel was/is om 
duurzaam in te zetten op samenwerking tussen de 
verenigingen.
We starten begin juli met het opknappen van de tuin 
en het invullen van de verschillende functies, onder 
impuls van een kleine subsidie vanuit KBS.
We hebben nog geen uitgewerkt communicatieplan, 
wel een openingsmoment voorzien aan het begin van 
het nieuwe cultuurseizoen. (vrijetijdsmarkt)

Betrokkenheid gemeente 
Intussen heeft de gemeente zich geëngageerd om het Zusterhuis aan te kopen en in te 
kleden met een meervoudige functie; als LDC, als ‘verenigingshuis’ en als BKO.



7. Kapelle Superette, Rollegem-Kapelle (West-Vl)

Vzw Mariënstede

Stakeholders 
x Gemeentebestuur
x Vzw ‘t Ferm
x Lokale landbouwers
x Oxfam
x 100% West-Vlaams
x Provincie 
West-Vlaanderen
X POM

Stand van zaken 
Het buurtpunt is er gekomen op vraag van de 
gemeente. De gemeente heeft een 4-kantshoeve 
aangekocht en die nu in restauratie is (klaar 2022). 
Voorlopig starten wij in een leegstaande winkel op 
een boogscheut van de definitieve plek. 
Wij puren uit onze ervaring met Château Superette in 
Dadizele en werken niet met een specifieke 
methodiek.
We hebben al heel wat stakeholders die hun 
samenwerking hebben toegezegd. Samenwerken 
met diverse partners heeft een enorme meerwaarde.

Betrokkenheid gemeente 
Het buurtpunt is er gekomen op vraag van de gemeente. De gemeente heeft een 
4-kantshoeve aangekocht en die nu in restauratie is (klaar 2022).



9. Buurtpunt Ter putkapelle (Vlaams-Brabant)

Lokaal dienstencentrum Ter putkapelle

Stakeholders 
x 
x … 
x buurtbewoners 
x Zwembad en 
cafetaria
x Zorgzaam Leuven 

Stand van zaken 
Leg hier kort uit hoe ver je staat met je buurtpunt, 
met vooral oog op participatie en communicatie. 
Heb je al een methodiek gebruikt? 
Hoe bereik je je stakeholders en wat wil je met hen 
bereiken? …. 

Betrokkenheid gemeente 
Het LDC en de gemeente zijn nauwe partner, we stellen onze lokalen ten dienste van de 
gemeente. We werken ook same



10. Itterbeek Idee (Vlaams-Brabant) 

Cultuur en Samenleven vzw

Stakeholders 
Burgers Dilbeek
Gemeente Dilbeek
Jongeren (Medialab)
Maakhangaar
Plantenasiel
Yoga
Nederlandse lessen
Senioren (Breicafé)

Stand van zaken 
Het buurtpunt ging van start in januari a.d.h.v. enkele 
brainstorms en een co-creatiesessie. Intussen 
bouwden enkele gemotiveerde inwoners mee aan 
een ontmoetingsruimte en een atelier. Enkele 
initiatieven vonden reeds hun weg: yogalessen, 
Breicafé voor senioren, Nederlandse 
taallessen/kampjes, knutselkampen, plantenasiel. 
Alles gebeurt op initiatief van of in overleg met de 
trekkers. Communicatie gebeurt grotendeels via FB 
en gemeentelijke kanalen en via 
mond-aan-mondreclame.

Betrokkenheid gemeente 
Het project wordt getrokken via de wijkwerking van de vrijetijdsdienst van de gemeente. 
De gemeente is verder weinig tot niet betrokken, maar stelt wel zijn communicatiemedia 
ter beschikking. De locatie is tot 2021-2022 beschikbaar in afwachting van een RUP.



12. Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant)

OCMW Oud-Heverlee

Stakeholders 
- inwoners
- afgevaardigde vanuit de 
1stelijnszone 
- adviesraden, verenigingen 
vanuit verschillende 
invalshoeken en buurtcomités
- gemeente en OCMW -  
verschillende diensten + beleid 
(afh. van de noden) 
Deze groep kan op elke moment 
verruimd of aangepast worden, 
afhankelijk van de verderzetting 
en invulling van het project en 
van de thema's die ter sprake 
komen 

Stand van zaken 
Het gemeentebestuur zet prioritair in op een 
'zorgzame gemeente' waarbij buurtversterking één 
van de centrale punten is. Deze buurtversterking zal 
ook opgenomen worden binnen de andere 
beleidsdomeinen, met name:
- wonen & mobiliteit
- gemeentelijke infrastructuur & openbare ruimte
- burgerparticipatie & transparantie
 
1 april ‘19: samenkomst groep van burgers, jong en 
oud, om te brainstormen over het thema en hoe we 
daar verder werk zullen van maken. 
Vóór de zomervakantie zal er een nieuwe 
samenkomst met deze burgers plaatsvinden.
 
Heden: uitvoering buurtanalyse 

Betrokkenheid gemeente 
Het initiatief vanuit de visie ‘zorgzame gemeente’. Het OCMW zal voornamelijk een regierol 
op zich nemen. In het begin zal dit een trekkersrol zijn, in samenspraak met burgers, maar 
met de bedoeling om burgers, verenigingen en de weinige handelaars die er nog zijn, te 
stimuleren om mee te werken aan buurtversterkende initiatieven. Idealiter bouwen zij zelf 
het buurtpunt uit op lokaal vlak. Daarnaast willen we initiatieven die vanuit de burgers 
groeien stimuleren en ondersteunen (vb. logistiek, infrastructuur, signalerende functie)



13. Lichtervelde zoekt BUURTPUNT (West-Vl)

Stakeholders 
- Tordale vzw
- De Vleugels vzw
- Oxfam WW
- KWB Lichtervelde
- Ouderportaal
- Gemeente 

Stavaza
Verschillende mogelijke locaties en 
eventuele betrokkenen werden 
samengebracht om mogelijke 
pistes te verkennen.
Het concept buurtpunt werd 
voorgelegd op het schepencollege.  

Gemeente 
Schepen van oa. mobiliteit vervoegt initiatiefnemers
Op eerste bijeenkomst ‘ons buurtpunt’



14. Stationsgebouw Landegem (O-VL)

GOMM en Ten Dries

Stakeholders (bij opstart)

* GOMM (samenwerkingsverband tss 3 door 
VAPH vergunde zorgaanbieders, vzw De Triangel, 
vzw Humival, vzw Verburght)

* vzw Ten Dries (BuSO + MFC)

* gemeentebestuur Deinze
* lokale handelaren Landegem
* organisaties (vb welzijnsschakels), diensten (vb 
dienst toerisme), verenigingen (vb 
jeugdbewegingen) Landegem
* Infrabel / NMBS / treinreizigers zelf

Stand van zaken 
* Er zijn reeds veel ideeën vanuit de initiatiefnemers (GOMM + Ten 
Dries). 
* Ook enkele leden van het gemeentebestuur brachten ideeën aan.
* Met de overige stakeholders is er nog geen contact opgenomen. 
Daarvoor hebben we inspiratie nodig vanuit het lerend netwerk.
* We willen in de (tot op heden ongebruikte) wachtruimte voor de 
treinreizigers een inclusieve ontmoetings- en werkplek creëren. 
Hierbij beogen we enerzijds zinvolle dagbesteding voor personen 
met een beperking. Anderzijds willen we produkten van lokalen 
handelaren aanbieden, diensten voor het gemeentebestuur  
uitbouwen (vb ifv toerisme), en Landegemnaren de gelegenheid 
geven om de ruimte te gebruiken voor eigen initiatieven (vb 
repaircafé).

Betrokkenheid gemeente 
Gemeentebestuur Deinze is op de hoogte van het project. De schepenen die verantwoordelijk zijn voor personen met een 
beperking en voor Infrabel vroegen het project voor te stellen aan de gemeenteraad. Het dossier is doorgestuurd en wordt op 
een volgend overleg geagendeerd. 
Vanuit de schepenen die reeds op de hoogte zijn is er groot enthousiasme om dit mee te ondersteunen.



15. Project 21 Neerijse (Vl-Brabant)

WZC Ter Meeren

Stakeholders 
WZC Ter Meeren
WZC Keyhof 
MPI Ganspoel 
Plaatselijke 
handelaars
Gemeentebestuur 

Stand van zaken 

• Nieuwbouw rekening houdend met buurtpunt 
inrichting (winkeltje, brasserie, verwenzorg, …)

• Parkomgeving nieuwbouw gericht naar de buurt 
(vb broodautomaat)

• Electrische laadpaal auto ( toekomst fietsers)
• Overleg met Keyhof ivm samenwerking (vb 

plaatselijke handelaars)

Betrokkenheid gemeente 
Reeds overleg met de gemeente ivm Mobipunt en eventuele uitwerking van fietsnetwerk



16. BURCHTpunt (Antwerpen)

Johan Van Kelst / Christophe de Wit

Stakeholders 
x Gemeente Zwijndrecht

x Zwinkelmanagement vzw

x Christophe de Wit
x Johan Van Kelst

Stand van zaken
Momenteel staan wij volledig aan het begin van ons 
traject. We zitten nog in de onderzoeksfase van wat 
sowieso mogelijk is, en welke partners ons hier 
ondersteuning bij kunnen bieden.
We willen ons buurtpunt organisch laten groeien 
vanuit een klein initiatief, waarbij we geloven dat de 
Gemeente Zwijndrecht onze belangrijkste partner 
kan zijn wat betreft het faciliteren van de locatie 
evenals een aanbod van diensten die ook in 
deelgemeente Zwijndrecht worden aangeboden.

Betrokkenheid gemeente 
We zijn in afwachting van de voorstelling van de beleidsnota 2019-2024 zodat we daarna 
onze plannen kunnen aftoetsen aan de diverse gemeentelijke initiatieven.



17. Garenstraat, Eeklo - hanNAH (O-VL)

Vzw De Vierklaver

Stakeholders 
x Wereldwinkel
x Natuurpunt
x PC Sint Jan
x Wijkcentrum De Kring
x Revalidatiecentrum 
Klim Op 
x Nah Liga
x Huisartsen uit de buurt

Stand van zaken 
✔ Gebouw huren bij de CM, samen met andere huurders: 

oa. Wereldwinkel, Natuurpunt,…
✔ Momenteel verbouwingen in het gebouw
✔ Opening is gepland in september: verhuis vanuit 

Adegem met Hannah
✔ Planning opmaken om andere partners te contacteren 

(najaar)
✔ pers contacteren (regionaal))
✔ Gezamenlijke opening met Natuurpunt en Wereldwinkel 

(nog te plannen, najaar)
✔ dienstverlening uitbreiden naar andere mensen met 

nood aan ondersteuning (NAH, psychiatrie)

Betrokkenheid gemeente 
Leg hier uit hoe betrokken de gemeente is en/of wat de plannen in de toekomst zijn.

Voorlopig nog niet…  

HANNAH



Landegem?

Vzw De Vierklaver

Stakeholders 
x lagere school 
x Velt
x gemeente

Stand van zaken

✔ Architecturaal plan werd opgemaakt. 
✔ Aanleg voedselbos in samenwerking met 

Velt en werkgroep met vrijwilligers, scholen 
en gemeente (werkdagen: verzorgen van 
de geplante bomen, moestuinbakken,…).

✔ Goede ligging langs fietsroutes (autoluwe 
zone)

✔ Verder te onderzoeken: Waar liggen de 
noden van de buurt? 

Betrokkenheid gemeente 
Leg hier uit hoe betrokken de gemeente is en/of wat de plannen in de toekomst zijn.
✔ Betrokkenheid van individuele gezinnen uit de gemeente. Verdere samenwerking qua 

onderhoud met technische diensten. 

dorp

Vestiging Landegem

Klaverhoeve en Voedselbos



18. Schriek (Antwerpen)

Gemeente Heist-op-den-Berg

Stakeholders 
x gemeentebestuur
x bewoners 
x lokale handel 
x verenigingen

Stand van zaken 
Het idee om een dergelijk punt uit te werken is 
voortgevloeid uit een intensief participatietraject dat 
kaderde binen het project Veerkrachtige dorpen. 
De locatie is bepaald in samenspraak met de 
bewonersvertegenwoordiging, welke eveneens 
ideeën aanreikte voor de invulling.
Van deze ervaring en de dynamiek die het creëerde 
willen we gebruik maken om de invulling verder te 
concretiseren.

Betrokkenheid gemeente 
De gemeente is vooral betrokken als facilitator die zoveel mogelijk wil ondersteunen en 
inspelen op de lokale behoeften.



19. De Bolster - Zwalm (O-VL)

vzw De Bolster

Bewoners en 
verenigingen
x Beerlegem
x Meilegem
x Paulatem
x St Maria Latem
x Hundelgem
x Nederzwalm
X Munkzwalm

Stand van zaken
Opstart van interne kerngroep
Verbreed met medewerkers/bewoners 
omgeving
Communicatie binnen eigen initiatief
Korte termijn doelen en middellange 
termijn zijn gekozen.

Betrokkenheid gemeente 
Er zijn samenwerkingen op een aantal vlakken. Dit idee van buurtpunt is nog niet verder 
besproken, maar het past o.i. in de ambitie van de gemeente Zwalm om de dorpskernen 
te versterken als levende dorpen. In de loop van 2019 wordt in overleg gegaan met de 
gemeente.



20. Buurtpunt Gavere (O-VL)

Zonnehoeve|Living+

Stakeholders 
-Zonnehoeve|Living+
- Gemeente Gavere
- Oxfam Wereldwinkels
-Zonnehoeve|Production - 
Scholen uit de regio
- ZoVRIJ vzw 
- Livinvest cvba-so
- Andere vzw’s, organisaties uit 
de regio
- Handelszaken uit de regio
- …

Stand van zaken 
Het buurtpunt zou gecombineerd worden met 
een winkelatelier dat in infrastructuur en 
concept nog volop in opbouw is. Het 
buurtpunt zal dienen als vertrekpunt van 
informatie, faciliteiten, diensten, etc.  We 
willen aanbod uit Zonnehoeve|Living+ 
combineren met dan van de andere 
stakeholders en samen ook nieuw aanbod 
creëren. Voor de communicatie vallen we 
terug op de communicatiestrategie en het 
netwerk van Zonnehoeve|Living+ en van 
onze stakeholders.  

Betrokkenheid gemeente 
Voor de werking van ons buurtpunt willen we nauw samenwerken met de 
gemeente, met de mensen en met de gemeente als voorziening. We zien de 
samenwerking als een actieve informatie- en dienstenuitwisseling enerzijds en 
een uitwisseling van expertise anderzijds. Specifieke zaken waarin we reeds 
duidelijk een wisselwerking zien, zijn bijvoorbeeld Fairtrade, Toerisme en 
Mobiliteit. 



21. Koolskamp in de Kijker  (W-Vl) 

Vzw Open Kring / Sociaal Huis Ardooie

Stakeholders 
x buurtbewoners
x buurtwinkels 
x landbouwers 
(verse groenten/…)
x Plaatselijke 
verenigingen (PE – 
OKRA - …)

Stand van zaken 
- ontmoetingsnamiddag 1x/maand
  met
- aansluitend een gelegenheid om  
  Samen te Eten (analogie SE Ard.)
- Ideeënbus
- Ondersteuning 

cultureel-historisch evenement 
20/06

- Verder verkennen van de 
mogelijkheden tot het opstarten 
van buurtwerking/-betrokkenheid 
en mobiliteit

Betrokkenheid gemeente 
Gemeente – Sociaal Huis - betrokken als actieve partner in het project. 




