
 
 

Goedgekeurde LEADER-projecten 

LEADER VLAAMSE GRENSREGIO WAASLAND: 9 GOEDGEKEURDE PROJECTEN 

 

DE WASE KORTE KETEN VORMGEVEN 

Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland vzw 

Met dit project wil het Plattelandscentrum, samen met Toerisme Waasland en CVBA Smaak van 

Waas, inzetten op een grotere rendabiliteit en bekendmaking van de korte keten in het Waasland. 

Dat zal gebeuren door de uitbouw van een nieuw businessconcept en de organisatie van pop-up 

events, die zullen aansluiten bij de bestaande webshop en distributie van Smaak van Waas. Om een 

bijkomende impuls te geven naar de promotie van de korte keten wordt een ambassadeursgroep 

opgericht en wordt een wedstijd georganiseerd waarbij horeca en traiteurs uitgedaagd worden om 

met Wase producten uit de korte keten te koken. Een stuurgroep zal mee vorm geven aan de 

uitvoering van het project. 

 

 

INCLUSIEVE VRIJWILLIGE DAGBESTEDING VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING IN EZELOPVANGCENTRUM 

Promotor: OC Katrinahof 

Met dit project willen we informele zorg aanbieden aan de vrijwilligers van ezelopvangcentrum 

Anegria, die regelmatig komen helpen bij de dagelijkse verzorging van de vele verwaarloosde en 

mishandelde ezels. Hierdoor willen we enerzijds optimaal inspelen op de individuele behoeften en 

talenten van elk individu en anderzijds wordt een vlotte groepsdynamiek gestimuleerd. Daarnaast 

leggen we met dit project ook de nadruk op sociale integratie en inclusie waarbij vrijwilligers met 

beperking en vrijwilligers zonder beperking uit het Waasland elkaar kunnen ontmoeten en 

samenwerken om de ezels te verzorgen. Ook zullen er samenwerkingsverbanden opgestart worden 

met organisaties, scholen en instanties zodat het project ingebed zal worden in de ruime regio. 

 

 

BUREN ZONDER MUREN 

Promotor: Zorgpunt Waasland 

Met dit project wensen we een dienstverleningsproject uit te bouwen in moeilijk bereikbare 

plattelandsregio's (Vrasene, Kieldrecht en Kallo). Het project wil het wegtrekken van het 

dienstverlening- en activiteitenaanbod een halt toe roepen door een netwerk van 

samenwerkingsverbanden op te richten en activiteiten te organiseren gericht op de noden van 

kwetsbare doelgroepen. Het heeft als doel de sociale cohesie en zelfredzaamheid van mensen in 

(kans)armoede, ouderen, mensen met een handicap, vereenzaamde mensen en psychisch kwetsbare 



 
 

personen te bevorderen. 

 

REGLEMENT TRAGE WEGEN 

Promotor: Gemeente Beveren (Waas) 

Het doel van het reglement is om beheersovereenkomsten mogelijk te maken met aangelanden of 

geïnteresseerde landbouwers voor het beheer van voetwegen. Dit reglement moet een bijkomende 

rechtszekerheid en vooral een stimulans geven voor het openstellen en onderhouden van trage 

wegen. We willen zo het behoud van trage wegen verzekeren en het netwerk versterken waar 

mogelijk. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan kleine landschaps- en 

erfgoedelementen. 

 

BUURTBUS 

Promotor: Gemeente Beveren (Waas) 

Met het Buurtbus-project wensen we de bereikbaarheid van het grondgebied van Beveren ten 

noorden van de E34 te optimaliseren. Het is de bedoeling om via dit project bewoners te helpen die 

beperkt zijn in hun verplaatsingen. Met de Buurtbus willen we het sociale isolement doorbreken en 

mensen op het platteland opnieuw de kans geven actiever deel te nemen aan het lokale 

verenigingsleven, buurtgerichte zorg, of gewoon samen met buren naar de supermarkt te gaan en 

onderweg een babbeltje te doen. We beschouwen dit als een pilootproject vooruitlopend op het 

Vervoer op Maat dat vorm dient te krijgen binnen het kader van basisbereikbaarheid. 

 

NAAR EEN WASE KIEM 

Promotor: OCMW Sint-Gillis-Waas 

De Leadergemeenten, Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Stekene willen samen een 

zwangerschapscentrum "Wase Kiem" opstarten om maatschappelijk kwetsbare zwangeren 

multidisciplinair te begeleiden met als inspiratie de methode van centering pregnancy en centering 

parenting. Deze methodiek geeft een positief resultaat op de gezondheid van moeder en kind 

waardoor er onder andere minder pijnmedicatie nodig is tijdens de bevalling, er meer wordt gekozen 

voor borstvoeding, de ouders zich meer betrokken voelen bij de zorg, meer steun ervaren en beter 

voorbereid zijn op de toekomst. Het zwangerschapstraject bestaat uit 9 groepssessies met 

aansluitend individuele consultaties bij gynaecoloog, vroedvrouw of huisarts. In de 

plattelandsgemeenten bestaat deze vorm van aangepaste zwangerschapsbegeleiding voor kwetsbare 

zwangeren niet. Hierdoor moeten kwetsbare zwangeren uit deze gemeenten zich steeds naar Sint-

Niklaas begeven om zich te laten begeleiden tijdens de zwangerschap. 

 

 



 
 

EDUCATIEF AANBOD GRENSPARK GROOT-SAEFTINGHE 

Promotor: Linieland van Waas en Hulst Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met 

beperkte aansprakelijkheid 

De groeiende belangstelling voor het grenspark noopt tot de uitbouw van een kwalitatief educatief 

aanbod. Via dit project wordt specifiek ingezet op het zichtbaar en beleefbaar maken van het 

agrarisch verleden en heden. Via een doelgroepgericht en divers educatief aanbod voor bezoekers, 

met specifieke aandacht voor jongeren, wordt de identiteitsgerichte ontwikkeling van het Grenspark 

Groot-Saeftinghe (drie-eenheid landbouw-natuur-haven) verder versterkt. Hiervoor werkt de EGTS 

samen met 'streekholders' uit de grensstreek: ondernemers die kansen zien, bewoners die mee 

durven dromen over hun toekomstige achtertuin, grensparkgidsen die boeiend kunnen vertellen, 

boeren die meedenken over win-win's en bedrijven als gastheer voor een groeiend aantal bezoekers 

 

VRIJETIJDSPARTICIPATIE VOOR MENSEN IN ARMOEDE OP HET PLATTELAND 

Promotor: Gemeente Beveren (Waas) 

Met dit project willen wij de vrijetijdsparticipatie (cultuur, jeugd, sport...) van mensen in armoede in 

het noorden van het Waasland verhogen. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de UiTPAS, 

een innovatief technologisch systeem dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold, en mensen in 

armoede in staat stelt om te genieten van vrije tijd met een stevige korting, maar op een niet-

stigmatiserende en ongedwongen manier. Door het puntensysteem en de hieraan gekoppelde 

incentives worden zij bovendien op een ludieke manier aangespoord om meer deel te nemen aan 

het vrijetijdsgebeuren, zowel in de eigen gemeente als in de deelgemeenten. Dankzij de 

achterliggende datagegevens kan ook worden gemonitord of en hoe de doelgroep van mensen in 

armoede wordt bereikt en kan op basis van deze gegevens het vrijetijdsparticipatiebeleid voor deze 

doelgroep worden bijgestuurd of geheroriënteerd.  

De UiTPAS wordt momenteel vooral in steden gebruikt terwijl het ook perfect kan werken in een 

plattelandsomgeving. De gemeente Beveren wil als trekker fungeren voor de regio Waasland Noord, 

en op die manier ook de drempel verlagen voor de omliggende kleinere gemeenten... 

 

CREËREN TOERISTISCH KNOOPPUNT DE KAAI 

Promotor: Gemeente Stekene 

De oude Kaai van Stekene wordt omgevormd van een economisch knooppunt voor aan- en afvoer 

van allerlei goederen begin 20e eeuw tot een toeristisch-recreatief knooppunt in de 21e eeuw. 

Vanuit het knooppunt De Kaai kan je diverse richtingen uit waar telkens andere aspecten te beleven 

zijn, van een stiltepad doorheen het meersengebied of een fietsverbinding naar Sint-Niklaas, 

Moerbeke of Sint-Gillis-Waas tot een recreatieve beleving in het domein Het Zomerhuis, vissen in de 

Vaartkom of kanovaren op het Kanaal van Stekene. Infoborden en wegwijzers wijzen je op de 

verschillende mogelijkheden langs het traject. 



 
 

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/  

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

