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Meer wagens 
Meer verplaatsingen

Minder ontmoeting

Groeiende mobiliteitsproblematiek

Impact milieu & gezondheid

Impact klimaat

Meer eenzaamheid, impact gezondheid



= een ontmoetingsplaats met 
verschillende diensten en vervoersaanbod.  

De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, 
wensen en mogelijkheden. 

Buurtpunt



Nood van de buurt

Ontmoetingsplek 
en café

Toeristisch 
infopunt 

Fietsreparatie

Winkel Bibliotheek Pakjes ophalen en 
afgeven

Gemeentediensten Ophaalpunt 
groentepakketten

Vacatures voor lokale jobs

Samenwerking met 
zorginstelling

Kopieën nemen Oxfam 
Wereldwinkel

Co-working of samen 
studeren

Raadpleging verpleging of 
arts

Manicure of pedicure



Nood van de buurt

Verkooppunt lokale 
boeren

Werkmateriaal ontlenen Dierenvoedselbank

Lokaal Femma, Okra… Sociale Kruideniers Voorstellingen cultuur

Repair Café Babytheek Vlajo 
mini-ondernemingen

Spelotheek …



Doelstellingen

▪ Brede sensibilisering: het concept buurtpunten als oplossing voor vele 
maatschappelijke uitdagingen breed laten landen bij geïnteresseerde 
initiatiefnemers en stakeholders.

▪ Startende buurtpunten op weg helpen zodat ze duurzaam kunnen blijven 
bestaan. 

▪ Ondersteuning en professionalisering van bestaande buurtpunten.
▪ Opbouw van expertise en know-how, door samen te werken en te leren van 

andere organisaties die actief zijn op het terrein en van buurtpunten zelf. 



Concreet

1. We zetten buurtpunten letterlijk op de kaart via de website.
https://onsbuurtpunt.be/vind-een-buurtpunt

2. We zetten buurtpunten figuurlijk op de kaart door hen actief te promoten in alle 
communicatie. Ook onze facebookpagina wordt hiervoor gebruikt. 

https://www.facebook.com/Onsbuurtpunt
3. We helpen startende buurtpunten op weg met een intensief en gratis 

begeleidingstraject waarin experten en ervaringsdeskundigen hen begeleiden in 
alle aspecten bij de oprichting van een buurtpunt. 

https://onsbuurtpunt.be/ondersteuning-starters



Concreet

4. We verspreiden het praktijkboek, een laagdrempelige handleiding vol tips en 
handvaten om je eigen buurtpunt uit te rollen. Van droom tot werkelijkheid, van 
communicatie tot budgettering. 

https://onsbuurtpunt.be/sites/default/files/2021-03/Buurtpunten_WEBversion.pdf

5. Jaarlijks organiseren we (van zodra het kan) een fysiek netwerkevent voor zowel 
startende als bestaande buurtpunten.

6. Bestaande buurtpunten worden 4 keer per jaar uitgenodigd voor de gratis 
"boost uw buurtpunt"-sessies. 

https://onsbuurtpunt.be/boost-jouw-buurtpunt 
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