Goedgekeurde plattelandsinitiatieven met aandacht voor integrale
ontwikkeling (december 2021)
1. ‘Nesteltuin’ van Huyse nestelt vzw (Eeklo)
Huyse nestelt opent een multifunctionele ontmoetingsplaats binnen hun werking in de
vorm van een beleeftuin. Ze gaan hiervoor participatief te werk.
In de eerste plaats zullen ze deze plaats openzetten voor hun gasten die nood hebben
aan de psychosociale ondersteuning. Met name de (ex)kankerpatiënten, hun naasten,
kinderen en omgeving. Door een beleeftuin te creëren komen ze in aanraking met de
natuur en met hun zelf. Het 'terug aarden' staat centraal. Voelen, ruiken, proeven en zien
primeren.
Daarnaast stellen ze de tuin ook open voor andere organisaties en de buurt. Een
gemeenschappelijke ontmoetingsplaats waar 'verbinden' centraal staat, de buurt
'verbinden’.
Contactgegevens
Huyse nestelt vzw
info@vzwhuysenestelt.be
www.vzwhuysenestelt.be
2. ‘Uitbreiding speel- en ontmoetingsweefsel via een participatietraject +12jarige en
met extra aandacht voor meisjes’ van Gemeente Denderleeuw
Binnen het Denderleeuws speel- en ontmoetingsweefsel vormt Iddergem een
aandachtsgebied. In de dorpskern, afgesneden door de drukke Hoogstraat, is er
nauwelijks openbare ruimte voor ontmoeting aanwezig. Bovendien kent het centrum van
Iddergem een abrupte overgang van dorpskern naar agrarisch gebied, wat de ruimtelijke
kwaliteit niet ten goede komt.
Via dit project zullen ze een groot perceel aan de Biestbaan opwaarderen tot
ontmoetingsruimte. Hierbij vestigt de gemeente de aandacht op jongeren, die in het
dichtbebouwde Denderleeuw een tekort hebben aan (mentale en fysieke) ruimte om te
zijn. Binnen de doelgroep jongeren focussen ze specifiek op meisjes, gezien de
bestaande schaarse openbare ruimte voor jongeren vaak eerder op jongens (bv. voetbalen basketterreinen) is gericht.
Binnen het volledige perceel is ook ruimte voor een hondenlosloopweide, een traag
weggetje, een plukroute en een ontmoetingsplek voor passanten en de buurt. Ze gaan
voor de inrichting participatief aan de slag.
Contactgegevens
Gemeente Denderleeuw
gemeentebestuur@denderleeuw.be
www.denderleeuw.be

3. ‘Herinrichting gemeentepark’ van Gemeente Sint-Gillis-Waas
Het gemeentepark is gelegen in het centrum van de hoofdgemeente Sint-Gillis-Waas. De
huidige inrichting dateert van 1970 en is zowel naar mogelijke functies als naar groen- en
waterbeheer niet meer aangepast aan de hedendaagse mogelijkheden en vereisten. O.a.
de ontmoetingsfunctie wordt te weinig gestimuleerd. Met het project zetten ze in op
ontmoeten, beleven en rusten in een natuurlijke omgeving.
Bij de herinrichting is er aandacht voor water en waterbuffering, ontharding, mobiliteit en
trage verbindingen. Het past ook binnen het Waas klimaatadaptatieplan en het lokale
energie- en klimaatpact. Het park wordt op participatieve wijze multifunctioneel,
klimaatbestendig en attractief heringericht.
Contactgegevens
Gemeente Sint-Gillis-Waas
info@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be
4. ‘Een natuur- en diervriendelijke ontmoetingsplaats die therapeutisch en
verbindend werkt’ van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen – OBC De Waai vzw
(Eeklo)
Via dit project zal OBC De Waai en Leertraject De Stormkering (afdelingen Jeugdhulp
Don Bosco Vlaanderen vzw) hun weidegrond omtoveren tot een groene, therapeutische
en verbindende ontmoetingsplaats die ook ecologisch waardevol en diervriendelijk is.
In de uitvoering van hun kerntaak richten ze zich tot maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren en hun context. Bij de uitwerking van dit project richten ze zich ook naar
lokale scholen, verenigingen, andere voorzieningen en buurtbewoners.
Ze maken de omgeving ecologisch waardevoller en willen een rustplek (bijv.
picknickbanken) aanbieden voor plaatselijke verenigingen, lokale scholen en
buurtbewoners.

Contactgegevens
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen – OBC De Waai vzw
obcdewaai@jeugdhulpdonbosco.be
www.jeugdhulpdonbosco.be/oost-vlaanderen/obc-de-waai

