
 
 

Goedgekeurde LEADER-projecten 

LEADER MEETJESLAND: 6 GOEDGEKEURDE PROJECTEN 

(BE)LEEFBAAR SINT-LAUREINS 

Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland vzw 

(Be)leefbaar Sint-Laureins is een geïntegreerd project dat de sociale cohesie wil bevorderen binnen 

de gemeente. Hiermee wil het project een antwoord geven op de sociale gevolgen van de 

coronamaatregelen. En dit door de specifieke projecten/acties via co-creatie te laten ontwikkelen en 

mee te laten creëren door inwoners van Sint-Laureins. 

Daarbij vertrekken de partners vanuit eigen sterkte. Het Plattelandscentrum is vertrouwd met 

diverse aspecten van participatie en De Shack zet als Makerslab in op moderne technieken en 

innovatieve methoden die zij realiseren door ondersteunende workshops Beiden willen dit project 

realiseren door sociale innovatie van waaruit een toeristisch aanbod wordt benoemd en ontwikkeld. 

Concreet zal dit gebeuren door het opzetten van een participatieproces om samen met de inwoners 

vorm te geven aan: 

- Opzetten van cross-functionele activiteiten 

- Een actueel ontmoetings-, ervarings- en bezoekerscentrum te maken in de Oude Melkerij te Sint-

Laureins. Dat door een vrijwilligersgroep, die op een professionele wijze toeristen kunnen 

onthalen, zal ontsloten worden. 

- Een drietal toeristische toeren ontwikkelen en ontsluiten 

- Videofilmpjes maken die een frisse en klare kijk geven op de gemeente en haar inwoners Als 

bijkomend effect mikt dit project ook op de ontwikkeling van een toeristisch aanbod dat als 

nabijheidstoerisme in de post-coronatijd kan ontsloten worden. 

 

GROEN EN GASTVRIJ GALGENHOF 

Promotor: Pro Natura 

Maatwerkbedrijf Pro Natura wil samen met Stad Eeklo en verschillende organisaties uit de buurt een 

groene en educatieve ontmoetingsruimte maken van het Galgenhof in Eeklo. Pro Natura gebruikt 

deze site als uitvalsbasis voor ecologisch groenwerk in het Meetjesland. Er is echter nog veel ruimte 

over die Pro Natura en stad Eeklo graag recreatief/educatief willen inrichten en openstellen voor 

anderen. Samen met de buurt en de partnerorganisaties dromen we van gezellige buurtpicknicks, 

kookworkshops, Repair Cafés, bushcraftweekends, buitenklas en -vergaderingen... De vraag naar 

natuurlijke ontmoetingsplekken in de buurt is groot, zeker sinds de coronapandemie. 

Tijdens een participatietraject laten we de buurt mee beslissen over de inrichting van deze site die 

weldra hun gedeelde tuin zal zijn. Dit traject is ook een doel op zich, want het creëert 

"eigenaarschap" en bevordert sociale cohesie in de buurt. 

In de verbouwde schuur op het Galgenhof komt een polyvalente ruimte (met keukentje) die uitkijkt 

op de boomgaard met voedselbos. Een perfecte ruimte voor vergaderingen en workshops. 

Wijkcentrum de Kring zal er de groenten uit het voedselbos verwerken tot soep voor mensen in 

armoede. 



 
 

Door dit project kan maatwerkbedrijf Pro Natura de relaties met de buurt versterken en een 

positieve dynamiek creëren rond haar uitvalsbasis. Meer lokale connecties leidt tot vruchtbare 

partnerschappen en hopelijk tot doorstroom van de arbeiders van Pro Natura naar een klassieke job. 

 

RUIMTE VOOR VERBINDING  

Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland vzw 

Via creatief en gedeeld gebruik van onderbenutte ruimtes willen de projectpartners innovatieve 

antwoorden bieden op lokale noden van zowel bewoners als ondernemers en letterlijk ruimte geven 

aan ideeën en mogelijkheden van onderuit. 

Deze doelstelling zal gerealiseerd worden door het medegebruik van zogenaamde restruimtes via het 

platform Samenwerk en door onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijk gebruik van een 

leegstaand pand als hefboom voor een gemeenschap. De acties zullen uitgevoerd worden in 2 

gemeentes in het Meetjesland als testing. De resultaten, waaronder een functionerend platform 

Samenwerk met een basisaanbod, worden aangeboden en gepromoot in heel het Meetjesland. 

Daarnaast zal er uitgebreid ingezet worden op kennisdeling via de uitgave en promotie van een 

draaiboek en is er ruimte om lokale besturen kort te  begeleiden bij de implementatie van de 

resultaten in hun dagelijkse werking. 

 

LANDSCHAPSBELEVING IN DE BUURT, TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN 

Promotor: Natuurpunt en partners Meetjesland 

Er zijn nog heel wat natuur- en landschapsparels te ontdekken in het Meetjesland, parels die nog 

ongekend en ontoegankelijk zijn. Natuurpunt en Partners Meetjesland wil met dit project 

onthaalplekken creëren en nieuwe ontdekkingsroutes aanbieden om meer mogelijkheden tot 

onthaasting en beleving in eigen buurt te realiseren. Dat aanbod moet voor iedereen toegankelijk 

zijn; het project voorziet ook landschapsbeleving voor andersvaliden en natuurbeleving voor 

kinderen. We streven naar een constructieve en open samenwerking tussen gemeenten, natuur, 

toerisme, landschap en landbouw, voor de inwoners en bezoekers van het Meetjesland. Want naar 

buiten gaan en genieten van de open ruimte is een basisbehoefte en draagt bij tot de fysieke en 

mentale gezondheid van ons allen. 

 

OLEANDER. KRINKELEND WINKELEND MEETJESLAND 

Promotor: Dirk Slachmuylders 

Ik zal met een rijdende winkel onder de naam Oleander in het Meetjesland lokale versproducten, 

ecologisch verantwoorde producten en originele geschenken verkopen, van deur tot deur, met haltes 

langs de rusthuizen en bij iedereen die dit wenst. Kronkelend langsheen een vaste route. Een app zal 

je mijn locatie vertellen, je kan een halte aanvragen, me vragen te komen naar je evenement of 

vragen dat ik je gewoon contacteer. Bij mooi weer zal ik vergezeld van dezelfde wagen op originele 

plaatsen op het platteland in het Meetjesland leuke evenementen organiseren. Vertellingen, poëzie, 

een picknick, samen muziek maken, een kleinschalig optreden of een film. Het kan allemaal. 

 

DORP-KERN-GEZOND 

Promotor: Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ 



 
 

Het Meetjesland is een regio met een groen karakter, open ruimte en karaktervolle dorpskernen. Het 

is een uitdaging om deze troeven te behouden en te blijven versterken. In de evolutie van 

stadsverdichting is het belangrijk de dorpskern te behouden als ontmoetingsplaats en rustpunt. Met 

het project Dorp-Kern-Gezond willen we tegemoet komen aan deze uitdaging, die des te meer 

blootgelegd werd door COVID-19 aangezien mensen meer dan ooit op zoek gaan naar ontspanning, 

ontmoeting en winkelen in de buurt. Dit realiseren we door de ontwikkeling van 3 multiparken die 

een nieuwe dimensie en beleving toevoegen aan de gemeente. Onderbenutte ruimtes worden 

omgetoverd tot veelzijdig inzetbare multiparken. Deze transformeerbare multiparken kunnen zo 

fungeren als gezonde, groene ontspanningsplekken die interactie en cohesie in de dorpskern 

stimuleren en zullen dus zowel duurzame, groene, sociale als gezonde elementen bevatten. De 

buurtbewoners worden betrokken in de uitrol van de multiparken, de integratie in het 

vrijetijdsaanbod en een langetermijnplan om hun toekomst te verzekeren. Ook de lokale 

middenstand vormt een belangrijke partner en wordt bij dit proces betrokken. 

 

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/

