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GOEDGEKEURDE PLATTELANDSPROJECTEN 2017-2018 

Thema: Armoede en Welzijn 

Parochiaal Ontmoetingscentrum De Kepper  
Interparochiale Werken Kruishoutem en Ooike vzw 
 
Met dit project wil de promotor een nieuw Parochiaal Centrum bouwen, ter vervanging van de 
huidige oude gebouwen. Hiermee willen ze de samenlevingssfeer van het platteland in Kruishoutem 
en ruimer in de Vlaamse Ardennen helpen promoten. Het gebouw zal geïntegreerd worden in de 
levendige dorpskern van Kruishoutem met oog voor de waardevolle, ongeschonden landschappelijke 
omgeving. 
 
Philemon Van Cleemputte 
Pastorijstraat 15 
9770 Kruishoutem 
0474 52 04 51 
 
Renovatie maalderij Prospersite 
Prospersite Onthaalpoort vzw 
 
Samen met copromotoren Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever, en 
partners als EGTS Linieland van Waas en Hulst, gemeente Beveren, Toerisme Waasland, Erfgoedcel 
Waasland en vier lokale verenigingen, werkt de vzw Prospersite Onthaalpoort aan de herwaardering 
en de herbestemming van de beschermde Prosperhoeve te Prosperpolder in Kieldrecht. In een 
eerste fase willen de partners één gebouw van de site aanpakken, met name de Maalderij, gelegen 
aan de Belgische Dreef 8. In het masterplan in opmaak heeft de Maalderij een nieuwe functie als 
onthaalpoort voor het nieuwe natuurgebied en Havenland gekregen. Daarnaast zullen bezoekers er 
het vergane landbouwleven kunnen beleven. Ten slotte zullen de plaatselijke verenigingen de 
Maalderij inzetten als ontmoetings- en vergaderruimte. Vooraleer in het voorjaar van 2018 het 
belevings-, ontmoetings- en onthaalcentrum kan worden ingericht, moet het gebouw worden 
gerenoveerd. Lange jaren van leegstand en verwaarlozing heeft het in een slechte bouwfysische staat 
gebracht. De renovatie zal in fasen gebeuren en de werken zullen omwille van kostenbeheersing en 
duurzaamheidsoverwegingen zoveel mogelijk gelijk lopen met de inrichting van het 
belevingscentrum. 
 
Carine Goossens 
Dorpsstraat 24 
9130 Kieldrecht 
0478 74 01 36 
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De Kloosterkapel, samenkomen op een unieke locatie in Lembeke 
Gemeente Kaprijke 
 
Het masterplan ‘Ontwikkeling site oud klooster Sint-Jozef’ staat net voor zijn uitvoering. In dit plan 
wordt het oud klooster vervangen door assistentiewoningen en wordt de aangebouwde klooster-
kapel behouden. Deze komt volledig vrij te staan en wordt hierdoor architecturaal en ruimtelijk 
opgewaardeerd. Een analoge opwaardering van het gebruik van de kapel ligt voor de hand. De 
herbestemming hoeft niet ver gezocht te worden: de inwoners en verenigingen van Lembeke gaven 
reeds aan vragende partij te zijn voor meer infrastructuur voor ontmoeting en verenigingsleven. De 
kapel kan echter niet aan deze vraag voldoen zonder renovatie en herbestemmingsingrepen. 
 
Koen Van de Wiele 
Veld 1 
9970 Kaprijke 
09 323 90 23 
 
Dorpshuis in de pastorietuin te Ouwegem 
Gemeente Zingem 
 
Het project omvat de bouw van een nieuw duurzaam en multifunctioneel dorpshuis in de pastorie-
tuin, waarbij er een complementariteit ontstaat tussen het dorpshuis, het park en de directe 
omgeving. Het project is een schakel uit het dorpsinrichtingsplan 'Ouwegem in 't Nieuw'. Het volledig 
dorpsinrichtingsplan is gericht op het versterken van de omgevingskwaliteit van Ouwegem. De 
schakels beogen een duurzame verbetering van bestaande plekken, bieden een platform voor 
verenigingsleven en kunnen de sociale cohesie versterken. 
 
Wim Vanhuele 
Alfred Amelotstraat 53 
9750 Zingem 
09 389 01 20 
 
Brugfiguur in de strijd tegen onderbescherming en kinderarmoede 
Stad Eeklo  
 
Het project beoogt de uitbouw van een vernieuwende methodiek 'brugfigurenwerking' in de strijd 
tegen non take-ups en tegen kinderarmoede. Het schoolgaande kind is dan wel de toegangspoort, de 
werking heeft effect op het hele gezin en kent een doorwerking op verschillende levensdomeinen en 
sociale grondrechten. Specifiek aan deze brugfigurenwerking is dat ze vertrekt vanuit de sector 
welzijn en van daaruit verbindend werkt naar andere sectoren zoals onderwijs, hulp- en dienst-
verlening, opleiding en werk, huisvesting, vrije tijd en opvoedingsondersteuning. Met de opmaak en 
uitgave van een draaiboek en het organiseren van een studiemoment wil Stad Eeklo andere 
mogelijke initiatiefnemers inspireren en handvaten aanreiken voor de uitbouw van een eigen 
brugfigurenwerking. 
 
Katty Van de Voorde 
Industrielaan 2 
9900 Eeklo 
09 218 28 87 
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Huistaakbegeleiding 
OCMW Erpe-Mere 
 
Met dit project wil het OCMW kinderen uit kwetsbare gezinnen maximale studiekansen geven door 
ook in hun thuissituatie een studievriendelijk klimaat te scheppen, waardoor ze in staat zijn om hun 
huistaken naar behoren uit te voeren. Daarnaast willen ze inzetten op een integrale aanpak: niet 
enkel aandacht voor studeren maar ook voor ontspanning, beweging, sociale contacten en de 
ruimere thuissituatie. Ook ondersteuning aan de ouders is een aandachtspunt. Hiervoor wil het 
OCMW beroep doen op de methodiek van expertisecentrum 'De Katrol' en dit project meteen 
implementeren in drie gemeenten. 
 
Joris Coppens 
Oudenaardsesteenweg 458 
9420 Erpe-Mere 
053 60 34 90 
 
Rechtenonderzoek  
OCMW Ninove 
 
Uit de omgevingsanalyse van de drie samenwerkende gemeentes merkt het OCMW een sterke 
stijging van het aantal geboortes in kansarme gezinnen. In de strijd tegen armoede is onder-
bescherming nog steeds een cruciaal gegeven. Zolang rechten niet automatisch worden toegepast en 
sterk versnipperd zijn, wil het OCMW onderbescherming proberen op te lossen door zelf initiatief te 
nemen. Zo gaan ze een rechtenonderzoek opstarten aan huis bij gezinnen met jonge kinderen. 
Ninove, Denderleeuw en Geraardsbergen willen een rechtenpas opstellen zodat elke inwoner 
maximaal zijn rechten kan benutten en dus minder kinderen moeten opgroeien in een gezin onder 
de armoedegrens. 
 
Dorien Stevens 
Burchtstraat 50 
9400 Ninove 
054 51 53 77 
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Scheldepromenade Wichelen  
Gemeente Wichelen 
 
Het ontwerp is opgehangen aan twee verblijfsplekken: het Scheldeplein aan het sociaal huis en een 
buurtplek aan de huidige zitplek langs de Schelde. Beide plekken zijn onderling verbonden met een 
wandelpad langs de rivier. Het Scheldeplein is een natuurstenen tapijt van gezaagde kasseien en 
dwarse granietstroken. De verharding leidt naar oevertrappen die een maximale beleving van de 
rivier bieden. De buurtplek aan de andere zijde van de wandelpromenade vormt een ontmoetings-
plek voor omwonenden. Het resultaat is een kwalitatieve en samenhangende promenade op schaal 
van de plek en met oog voor verschillende gebruikers. Het project wil de link met de Schelde 
versterken, nieuwe horeca stimuleren en aantrekken en de bevolking stimuleren om gebruik te 
maken van het openbaar domein als voetgangers of fietsers. De doelstelling is om levendige verblijfs-
plekken te creëren voor omwonenden, passanten, werknemers en bezoekers van het Sociaal Huis, 
gemeentehuis en OCMW. Het bestuur wil hiermee een veiliger en groener Wichelen creëren en 
impulsen geven aan de lokale economie en recreatie. 
 
Veerle Scherre 
Oud Dorp 2 
9260 Wichelen 
052 43 24 23 
 
Gek op groen 
Gemeente Maldegem 
 
Als plattelandsschool wil de gemeente met dit project het voortouw nemen om samen met de buurt 
een dynamische en toekomstgerichte speel- , leer- en ontmoetingsplek te creëren waarbij 'respect 
voor jezelf, een ander en de omgeving' van cruciaal belang zijn. Als rode draad doorheen het project 
loopt de zorg en bekommernis, maar evenzeer de troeven en waarden van het platteland en zijn 
specifieke kenmerken. Mensen samen brengen, ontmoetingskansen bieden, verantwoordelijkheden 
laten nemen en kinderen laten opgroeien in een omgeving die de gezondheid stimuleert en waarin 
ze zich geborgen en veilig voelen. 
 
Anneleen Van den Bossche 
Marktstraat 7-10 
9990 Maldegem 
0486 63 64 76 
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Multifunctionele invulling plein Scheldebrugstraat 
Gemeente Wichelen 
 
Dit project omvat de opwaardering en herinrichting van een grote, onbenutte openbare ruimte tot 
een multifunctionele ontmoetingsplaats voor zowel jongeren, gezinnen als ouderen met onder 
andere een boomgaard, speeltoestellen en petanqueveld. Daarnaast wordt een multifunctionele 
ruimte voorzien die voor verscheidene doeleinden gebruikt kan worden zoals voetbal of activiteiten 
van verenigingen. Met de herinrichting wil het gemeentebestuur het plein opwaarderen tot een 
ontmoetingsplaats en startplaats voor wandelaars en fietsers die de omgeving (zoals het natuur-
gebied de Bergenmeersen) wensen te verkennen. 
 
Brecht Looman 
Oud Dorp 2 
9260 Wichelen 
052 43 24 15 
 
Inrichten ontmoetingsplaats op voormalig stationsplein 
Gemeente Wachtebeke 
 
Dit project beoogt de herinrichting van een braakliggend en voor de buurtbewoners hinderlijk terrein 
in het centrum van de gemeente. Met de herinrichting wil de gemeente een buurtpark en 
ontmoetingsplaats creëren voor de huidige buurtbewoners en voor de bewoners van de nieuwe 
aanpalende verkaveling De Bergen. Het terrein is gelegen aan een nieuw fietspad/ fietssnelweg op de 
voormalige spoorweg en heeft bijkomend dan ook een toeristisch-recreatieve meerwaarde. De 
buurtbewoners zijn verenigd in een wijkplatform en op die manier betrokken bij de totstandkoming 
van dit nieuwe buurtpark. 
 
Hans Vande Putte 
Dorp 61 
9185 Wachtebeke 
09 349 05 01 
 
Groene buurtsite dorpskern Deftinge 
Gemeente Lierde 
 
Het project beoogt de inrichting van een buurtsite met ontmoetingscentrum waarbij de focus wordt 
gelegd op het natuurlijk groen ter verhoging van de educatieve en sociale functies voor de 
dorpskern. De gemeente wil door een sterk participatief proces met de buurt, omwonenden en 
andere inwoners aan de slag gaan om tot een voldragen ontwerp te komen. Het sociaal netwerk van 
jongeren, ouderen en andere actoren willen ze versterken door te voorzien in een toegankelijke en 
voldoende uitgeruste buurtsite waar spontane informele contacten bijdragen tot het verhogen van 
de sociale cohesie. Finaal beogen ze met dit project een continue bijdrage aan de leefbaarheid en 
kwaliteit van de woonomgeving te leveren, door het ontwerp en de realisatie volledig af te stemmen 
op de noden van iedereen. 
 
Sven Van Oudenhove 
Nieuwstraat 19 
9570 Lierde 
055 43 10 12 
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Groenplan Kallo: speelnatuur als ontmoetingsruimte 
Gemeente Beveren 
 
Gemeente Beveren richt met het groenplan Kallo een nieuwe ontmoetingsruimte in op buurtniveau 
met inzet op speelnatuur en dit in het bijzonder voor de leerlingen van de basisschool en de 
zetelende jeugdbeweging. Het speellandschap voor klein en groot, voor kinderen met en zonder 
beperking zit verankerd in het pedagogisch beleid van de school en kent draagvlak bij kinderen, 
ouders en buurtbewoners. Het groenplan zorgt voor een juiste inpassing van de lokale senioren-
petanquegroep en ontsluit een aanpalende publieke private tuin door de aanleg van een trage weg 
voor wandelaars en fietsers richting sporthal, inclusief gepaste fietsenberging. Het groenplan 
integreert een draaiplek voor busvervoer voor de school en de sporthal, maar sluit extra 
parkeerplaatsen uit. 
 
Christa Maes 
Stationsstraat 2 
9120 Beveren-Waas 
03 750 18 66 

Thema: Erfgoed en Toerisme 

Meetjeslandse Meesters 
COMEET 
 
Het project Meetjeslandse Meesters gaat over artistiek meesterschap, over kunstenaars die de 
geschiedenis inkunnen als ‘Meesters van bij ons’, en over wat deze meesters en hun werken vandaag 
betekenen. Hoe kenmerken ze het Meetjesland vandaag nog, en hoe kunnen ze een nieuwe school 
van (co-)creatoren en artistieke ondernemers inspireren. COMEET wil loskomen van de impressie dat 
artistieke kwaliteiten enkel in een stedelijke context bestaan of kunnen floreren. Het moet de 
huidige regio-identiteit bestendigen met een verhaal van authenticiteit en kwaliteit, zowel bij de 
eigen inwoners als bij recreanten van buiten de streek. Meetjeslandse Meesters wil verrassen, 
verbinden en vermarkten. Met het erfgoedluik als uitgangspunt worden artistieke ondernemers, 
lokale en regionale partners samengebracht om van onderuit een erfgoed- en kunstzinnig aanbod te 
ontwikkelen: hetzij nieuw, hetzij gekoppeld aan het vertrouwde, temporeel, digitaal, educatief, 
verankerd of als kickstart naar iets structureels. Een aanbod dat met een veelzijdige campagne de 
toeristische aantrekkingskracht van de regio duurzaam vergroot. Het project zal de nodige knowhow 
ontwikkelen, bewaren en beschikbaar stellen, zodat verschillende actoren de kans krijgen om het 
thema binnen de opgebouwde netwerken zelfstandig verder uit te dragen. 
 
Rebecca Van Rechem 
Pastoor De Nevestraat 8 
9900 Eeklo 
09 737 75 96 
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Vuur doet leven  
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
 
Het project ‘Vuur doet leven’ brengt mensen in de Vlaamse Ardennen samen rond houtgestookte 
ovens. Zeven bijzondere ovens worden terug in werking gesteld, met zorg voor hun omgeving en 
bezoekmogelijkheid. Er wordt een streekbaknetwerk uitgebouwd met zoveel mogelijk werkende 
houtovens, die elkaar ondersteunen voor het bakken en die kennis en materiaal uitwisselen. In lokale 
netwerken worden mensen bij elkaar gebracht die graag bakken, koken, stoken of hout kappen. 
Niettegenstaande het zeer dens netwerk van bakovens in de streek, is er bijna geen belevings-
mogelijkheid voor een bezoeker of groep. Dit project wil zorgen voor een open aanbod en voor 
beschikbare locaties, waarbij gidsen en bakkers ingrediënten zijn voor interessante arrangementen 
voor groepen. Er worden verbanden gelegd met de nog steeds levendige feesten en tradities in de 
streek zoals geutelingen en mattentaarten en het karakteristieke landschap eromheen. Tijdens het 
project worden mensen betrokken om het cultureel erfgoed van de bakoven te verzamelen en te 
registreren in de Erfgoeddatabank. Daarnaast wordt samen met een reeds bestaand netwerk van 
landbouwers die bakgranen telen, en van molenaars die occasioneel malen voor consumptie, 
gewerkt aan lokale bloem en meel voor de ovens. Het gehele project stimuleert op die manier de 
kringloop van lokale gebruiken: snoeiafval van knotteams benutten om de ovens te heten, lokaal 
geteeld graan vermalen en elkaar helpen bij het bakken in ruil voor broden of stookhout. 
 
Els Eeckhout 
Veemarkt 27 
9600 Ronse 
055 20 72 65 
 
Toerismeboeren: Uniek, kwaliteits- en belevingsvol logeren bij land- en tuinbouwers 
Plattelandscentrum Meetjesland 
 
Het project ‘Toerismeboeren’ wil naast het klassieke hoevetoerisme een aantal pilots uitwerken rond 
kwalitatieve logiesverstrekking op land- en tuinbouwbedrijven. De ontwikkeling van deze pilots 
wordt versterkt door een aangepaste begeleiding, rendabiliteitsberekeningen en de uitwerking van 
een draaiboek dat nadien verder kan uitgerold worden. Daarnaast worden flankerende recreatieve 
mogelijkheden gecreëerd op het platteland, waarbij ook een impuls gegeven wordt aan de lokale 
economie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op beleving, kwalitatief onthaal en aanbod, en de unieke 
ervaring. Dit gebeurt binnen de leefbaarheid van het landbouwbedrijf en de diverse aspecten van de 
stedenbouwkundige wetgeving. 
 
Luc Feusels 
Leemweg 24 
9980 Sint-Laureins 
09 379 78 37 
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Thema: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen 
 
Hernieuwbare Energie in Wase Velden en Steden 
Interwaas 
 
Het project zet in op vijf acties:  
- De eerste actie heeft als doelpubliek landbouw en het versneld overschakelen naar zonnepalen. Het 
is nodig om een lerend netwerk op te starten, een sterke sensibiliseringscampagne uit te bouwen 
naar de land- en tuinbouwers, hen individueel te begeleiden, goede voorbeelden te delen en de 
succesvolle projecten te communiceren. 
- Voor de tweede actie wordt windenergie naar voor geschoven, gelet op hun grote potentieel in het 
Waasland. Doorgedreven communicatie is cruciaal om veel inwoners te bereiken en hen te 
betrekken in de Wase windmolens. Hiervoor hebben we nood aan een sterke campagne en idem 
ondersteuning. 
- Als derde techniek wordt vergisting van biomassa naar voor geschoven. Zo zijn er op dit moment 
weinig tot geen droge vergistingsinstallaties in Vlaanderen voor bermmaaisel. 
- De vierde actie moet toegespitst zijn op scholen. Zo zijn er bijzonder veel scholen in het Waasland 
die de energieverbruikers van morgen opleiden. Scholen hebben ook een groot potentieel voor 
zonne-installaties. 
- Een vijfde en finale actie moet handelen over de financiering van al deze acties, door middel van 
een op te richten Wase energie-coöperatieve. Het is cruciaal om spaargelden van organisaties en 
burgers aan te spreken om de energietransformatie in het Waasland te bekomen. Zo worden burgers 
mede-eigenaar, wat voor een versterkt draagvlak zorgt. 
 
Kristof Van Gansen 
Lamstraat 113 
9100 Sint-Niklaas 
0496 78 32 00 
 
Van aren lezen naar samen (w)eten: minder voedselverspilling in het Meetjesland 
Natuurpunt en Partners Meetjesland 
 
Natuurpunt en Partners Meetjesland wil, in samenwerking met Food Surplus Entrepreneurs Network, 
de bewustwording van het verspillingsprobleem verhogen bij zowel jongeren als volwassenen en de 
voedselverspilling in het Meetjesland verminderen. Via verschillende interactieve acties betrekt het 
project de inwoners bij de voedselverspillingsproblematiek. Natuurpunt en Partners Meetjesland 
organiseren hiervoor voedselruilcafés waar inwoners voedseloverschotten kunnen ruilen en 
discussiëren over voedselverspilling, projectdagen voor scholen en voedselinzamelingen op het veld 
(aren lezen). 
 
Elif Stepman 
Koningin Astridplein 1 
9900 Eeklo 
09 377 93 00 
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Aanleg eerste vulplaats 
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen 
 
De waterkwaliteit is een belangrijk thema. Men is steeds op zoek naar vernieuwingen of innovaties 
om de waterkwaliteit te verbeteren. Landbouwers en loonsproeiers vullen hun spuittoestellen in 
Oost-Vlaanderen nog altijd te dicht bij waterlopen aan waardoor de kans op puntvervuilingen groot 
is. Dit project heeft als doel deze problematiek aan te pakken via de aanleg van een openbare 
vulplaats. De vraag naar een openbare vulplaats is ook groot vanuit de landbouwers en loonsproeiers 
zelf. In West-Vlaanderen zijn er al zeven openbare vulplaatsen die met succes gebruikt worden. In 
Oost-Vlaanderen is er eveneens interesse en met dit project kan de realisatie ervan mogelijk 
gemaakt worden. Het kan eveneens de start betekenen van meerdere vulplaatsen verspreid over de 
provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Greet Tavernier 
Karreweg 6 
9770 Kruishoutem 
09 381 86 83 
 
 
 
Beleidsverantwoordelijke: 
Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland, Alexander Vercamer 
 
Meer informatie: 
Dienst Landbouw & Platteland 
Plattelandsloket 
09 267 86 70 – platteland@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/platteland 

mailto:platteland@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/platteland

