
 
 

Goedgekeurde LEADER-projecten 

LEADER MEETJESLAND: 7 GOEDGEKEURDE PROJECTEN 

ONT-MOETINGSRUIMTE VOOR JONGEREN 

Promotor: Gemeente Evergem 

Jongeren 'moeten' vandaag heel veel van de maatschappij. Ze krijgen veel druk opgelegd en niet 

iedereen gaat hier even goed mee om. Een deel van de jongeren vindt moeilijk zijn weg binnen de 

bestaande structuren, zoals school, de jeugdvereniging, de sportclub, etc. Dit project wil hen binnen 

de gemeenschap meer ruimte geven. Dit betekent enerzijds een fysieke ruimte die binnen het 

project tijdelijk of permanent beschikbaar wordt gesteld. Anderzijds betekent dit ook de ruimte 

geven aan jongeren te gaan experimenteren in allerlei activiteiten of projecten. Zo kunnen zij als 

actieve burgers hun specifieke talenten ontwikkelen en een positiever beeld in de buurt ontwikkelen. 

Het project gaat samen met jongeren op zoek naar ruimte om te ‘mogen’. 

 

UITPAS MEETJESLAND: VERLAGEN VAN DREMPELS TOT VRIJETIJDSPARTICIPATIE, IN DE HELE REGIO 

Promotor: Cultuuroverleg Meetjesland 

‘Alle Meetjeslanders gelijke kansen op vrijetijdsbeleving bezorgen.’ De doelstelling van dit project is 

het stimuleren van duurzame vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in het Meetjesland. We 

willen dit bekomen door laagdrempelige toegang tot het vrijetijdsaanbod te garanderen. Het project 

heeft dan ook een dubbele scope: het zet in op verbreding en verdieping. VERBREDING: met dit 

project willen we UiTPAS ingang doen vinden in het hele Meetjesland. Dit door enerzijds de 

implementatie te begeleiden in een aantal nieuwe gemeenten, en anderzijds nog meer in te zetten 

op kennisdeling en informatie op maat van de gemeente. VERDIEPING: binnen dit project willen we 

in één van de aangesloten gemeenten dieper ingaan op de andere drempels waarmee mensen in 

armoede geconfronteerd worden. Binnen een participatief traject gaan we in dialoog met de 

doelgroep, maar vooral: we werken in ‘proeftuinen’ aan innovatieve manieren om deze drempels 

aan te pakken. Succesvolle oplossingen kunnen zo uitgebreid worden naar de rest van de regio, maar 

ook naar andere plattelandsregio’s. 

 

VERVOERREGIO MET AANDACHT VOOR HET PLATTELAND, VAN AANBOD NAAR VRAAG GESTUURDE MOBILITEIT 

OP MAAT 

Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland vzw 

Vanuit de best beschikbare inzichten en gegevens worden projectzones afgebakend waar in de 

toekomst mogelijks problemen kunnen komen als gevolg van de classificatie van mobipunten. Na een 

studiefase en benchmark naar mogelijks interessante alternatieven, zullen Plattelandscentrum en 

VENECO in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentebesturen en de lokale bevolking, in 



 
 

deze zones initiatieven nemen, teneinde met mogelijke alternatieve voorzieningen of acties te 

experimenteren. Uitgangspunt bij dit alles is het feit dat iedereen toegang moet hebben tot 

basismobiliteit, met hierbij een bijzondere aandacht voor ‘zwakkere’ doelgroepen. Het opzetten van 

een doelgroep-genuanceerde communicatie zal hierbij dan ook van groot belang zijn. Een 

projectstuurgroep met relevante stakeholders zal het geheel monitoren en aanbevelingen 

formuleren naar de vervoerregio. Het proces wordt gedocumenteerd, zodat deze informatie in een 

infomoment kan verspreid worden. 

 

HERBESTEMMING VAN DE KERK VAN BEKE 

Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland vzw 

Kerkfabriek Sint-Maurus Beke en Plattelandscentrum Meetjesland vzw willen samen een traject 

opzetten om in Beke de leefbaarheid en dynamiek van het dorp te versterken, de zelfredzaamheid 

van dorpsbewoners te verhogen en mensen te verbinden met elkaar. Centraal staat daarbij de kerk 

van Beke, waarvan de onttrekking aan de eredienst voorzien is voor najaar 2019 – voorjaar 2020. 

Vanaf dan kan er een invulling aan het gebouw gegeven worden die aansluit en versterkend is op het 

idee van leefbaarheid en dynamiek in de lokale gemeenschap. 

Om een goede keuze te maken naar een definitieve invulling, wordt in dit project (fase 1) gefocust op 

de ‘software’, waarbij de lokale gemeenschap uitgenodigd wordt om samen initiatief te neven om de 

kerk een nieuwe invulling te geven. Concreet betekent dit kleine infrastructurele werken, het 

opzetten van een beheersstructuur, uitwerking en bijsturing als cultureel trefpunt, ontmoetingspunt, 

verkooppunt, en info- en leerpunt, de organisatie van evenementen. Vanuit de opgedane ervaring 

kan dan een definitieve keuze gemaakt worden welk het ‘programma/gebruik’ zal zijn als basis van 

een definitieve invulling en de daarmee mogelijks gepaard gaande grotere infrastructuurwerken 

(=fase 2, mogelijke opvolging van dit project). 

 

TOTEM 

Promotor: Cultuuroverleg Meetjesland 

Met het project Totem creëren we een plek voor en met jongeren die elkaar ontmoeten in de 

publieke ruimte die zij op een creatieve manier vormgeven en invullen. Het streetartkunstwerk dat 

de jongeren bouwen onder begeleiding van een kunstenaar staat symbool voor de 

ontmoetingsruimte. De jongeren, doelgroep 12 tot 18 jaar, ontplooien zich niet enkel creatief maar 

tonen zich op een positieve manier naar de omgeving en de buurtbewoners. Door een uitgebreide 

communicatie en door de buurtbewoners op doelbewuste momenten te betrekken in het project 

worden verschillende generaties samengebracht rond de totempaal. Het creatieve buurtproject, dat 

zal plaatsvinden in negen bewust gekozen Meetjeslandse buurten, streeft naar een verduurzaming 

van het nieuwe buurtnetwerk dat zal ontstaan en beoogt een positieve invloed op de sociale cohesie 

en de beeldvorming rond jongeren die elkaar ontmoeten in de publieke ruimte. 

 



 
 

BUURT'PUNT KERKBRUGGE-LANGERBRUGGE 

Promotor: OBRA|BAKEN vzw 

In co-creatie met de buurt en in samenwerking met de gemeente Evergem en andere relevante 

actoren wil OBRA|BAKEN vzw het voormalig en momenteel leegstaand kerkgebouw van 

Langerbrugge - Kerkbrugge omtoveren tot een multifunctioneel, laagdrempelig Buurt'punt. Een 

plaats waar het nuttige (korte keten initiatief en semi-georganiseerde burenhulp) en het gezellige 

(bar en ontmoeting) samen komen. Waar bewoners van alle leeftijden en diverse sociaal-culturele 

achtergronden elkaar vrijblijvend en ongedwongen kunnen treffen, waar diverse activiteiten 

plaatsvinden, waar bewoners hun talenten kunnen ontplooien, waar elke bewoner bijdraagt aan een 

warme, creatieve en actieve buurt. Op die manier willen wij mee bouwen aan een levendige sociale, 

inclusieve en duurzame woonkern met opnieuw voldoende ondersteunende en socio-culturele 

basisvoorzieningen voor de bewoners van de dorpskern Kerkbrugge/Langerbrugge. Door het 

voortraject dat we al liepen van 22 maart 2018 tot en met de zomer van 2019 zijn we zeker van de 

potentiële meerwaardecreatie van, voor en met de buurt die we kunnen realiseren. 

 

SAMEN LIEVEGEM - ZEVEN KERNEN, ÉÉN GEMEENTE 

Promotor: Gemeente Lievegem 

De gemeente Lievegem is één van de nieuwe fusiegemeenten in Vlaanderen. Deze fusiebeweging is 

een belangrijke bestuurlijke verandering, maar heeft ook een ruimere impact. Sinds de aanloop naar 

de fusie merkte het gemeentebestuur dat dit heel wat teweeg heeft gebracht in de verschillende 

woonkernen van de nieuwe gemeente. 

De co-promotoren kiezen in het project Samen Lievegem voor een bottom-up traject om, met een 

klemtoon op samenwerken, een Lievegemse identiteit samen te ontdekken en vorm te geven. Het 

project zet daarbij in op actief burgerschap en participatie waarbij bewoners en organisaties fysiek 

worden samengebracht om de Lievegemse omgeving te versterken: de ontmoeting die grenzen 

verlegt. 

Onze gemeente wil de zeven unieke identiteiten van onze woonkernen behouden en een extra laag 

toevoegen waar mensen zich thuis en goed voelen: Lievegem. 

 

Meer info over deze en andere projecten is te vinden op de website van de EU-databank: 

https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/nl/zoek-een-europees-project/  
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