Goedgekeurde plattelandsinitiatieven met aandacht voor integrale
ontwikkeling (juni 2022)
1. Scheldepromenade Wichelen – Gemeente Wichelen
De gemeente Wichelen heeft een ontwerp uitgewerkt voor de Scheldepromenade aan
het sociaal huis te Wichelen. Het sociaal huis verdient vanwege zijn maatschappelijke
functie en strategische ligging langs de scheldeboord een kwaliteitsvol, hedendaags
verlengstuk in de vorm van een pleinruimte met wandelpromenade.
De nieuwe publieke ruimte moet omwonenden, passanten, werknemers en bezoekers
van het sociaal huis verpozing bieden met een adembenemend zicht op het open
rivierlandschap.
Het ontwerp is opgehangen aan twee verblijfsplekken: Het Scheldeplein aan het sociaal
huis en een buurtplek aan de huidige zitplaats langs de Schelde. Beide plekken zijn
onderling verbonden met een wandelpad langs de rivier.
Contactgegevens
Lokaal bestuur Wichelen
www.wichelen.be
2. Ont-moeten en ont-haasten als sleutel tot warme zorg – Sleutelzorg Temse
Via het project 'Ont-moeten en ont-haasten als sleutel tot warme zorg' wil
Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse door het vergroenen van de zorgcampus inzetten
op verschillende doelstellingen.
Eerst en vooral wil het project gebruikers van het lokaal dienstencentrum, bewoners van
woonzorgcentrum en hun familieleden, de medewerkers van Sleutelzorg Temse en
bijgevolg alle buurtbewoners rondom de campus aanzetten om te genieten van de
groene zone in het centrum van Temse.
Op die manier wordt er gezondheidsbevorderend gewerkt door beweging en
(intergenerationeele) ontmoeting (eenzaamheid tegengaan) te stimuleren. Daarnaast wil
het project ook een steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering door in te
zetten op klimaatadaptatie met de focus op biodiversiteit door een open ruimte zo groen
mogelijk in te vullen. Door het realiseren van (de vergroening van) deze zorgcampus wil
Sleutelzorg Temse ook de kaart van de buurtnabije en buurtgerichte zorg trekken.
Contactgegevens
Sleutelzorg Temse
info@sleutelzorgtemse.be
www.sleutelzorgtemse.be

3. Groene Klus in helianthus – SLG Vlaanderen
Naar aanleiding van de covid-crisis wordt er gemerkt dat de bewoners en zelfs het
personeel zich meer dan ooit geïsoleerd voelen. Met dit project willen ze hen uitnodigen
en aanmoedigen om weer buiten te komen en opnieuw sociale contacten op te zoeken.
Een groene en prikkelende omgeving is stimulerend voor hart en ziel, voor de geestelijke
gezondheid én voor de fysieke gezondheid. Dergelijke omgeving oefent ook
aantrekkingskracht uit op de buurt, waardoor gemeenschapsbanden aangehaald worden
en het gemeenschapsgevoel versterkt wordt.
Tenslotte profiteert ook de natuur van het project door de toename in biodiversiteit en de
keuze voor duurzame en biologische materialen.
Contactgegevens
SLG Vlaanderen
www.korian.be
4. Belevingstuin vzw De Bron – De Bron Zottegem
Vzw De Bron wil een toegankelijke en recreatieve belevingstuin creëeren voor en door
(buurt)bewoners. Ze willen met dit project maatschappelijke/sociale en/of fysisch en/of
psychisch kwetsbare doelgroepen bereiken. Vzw De Bron wil op deze manier eveneens
tegemoetkomen aan de toenemende stress, angst, onzekerheid en de vereenzaming die
Covid-19 met zich meebracht. In tijden van Covid-19 is gezonde buitenlucht en
mogelijkheid tot afstand nog belangrijker.
Tijdens de therapeutische behandelingen zullen mensen fysiek en mentaal uitgedaagd
worden, wat een positieve invloed heeft op het welzijn. Bewoners en gasten die om
bepaalde redenen geïsoleerd zijn, kunnen eveneens via het raam meegenieten.
Contactgegevens
De Bron Zottegem
www.DeBronZorgtVoorU.be
http://facebook.com/vzwDeBron
5. Belevingspark Meerspoort – Stad Oudenaarde
Door de ligging vlakbij het centrum én op een drukbezocht terrein waar verschillende
doelgroepen wonen, werken en leven leent de site Meerspoort zich perfect als groene
ruimte waar ontmoeting centraal kan staan. Met de inrichting van een 'belevingspark'
Meerspoort verhogen we enerzijds het welzijn van alle gebruikers en anderzijds ook de
natuurwaarden. Zowel waardevol groen als voldoende ontmoetingskansen (tussen jong
en oud, bewoner en bezoeker, werknemer en recreant) zijn de voorbije periode cruciaal
gebleken voor ons welzijn.
Er wordt ingezet op ontharding en vergroening, biodiversiteit en robuuste natuur. Hierin
integreren we speelzones voor kinderen en jongeren, ontmoetingsruimtes voor bewoners
en bezoekers, openlucht vergader- en lesmogelijkheden en trage verbindingen ('poort')
naar zowel het stadscentrum als naar het recreatiedomein Donk.
Contactgegevens
Stad Oudenaarde
info@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be

