GOEDGEKEURDE PLATTELANDSPROJECTEN
Thema: Armoede en Welzijn
Sociale kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverlening
OCMW Erpe-Mere
Het project voorziet in de opstart van een Sociale Kruidenier in combinatie met een
Tweedehandswinkel Kleding en dit gekoppeld aan een ontmoetingsruimte. Via het bieden
van een materieel voordeel willen we kwetsbare personen en gezinnen versterken door hen
te informeren over hun rechten en hen zo nodig in contact te brengen met hulpverlening. Via
het principe van empowerment willen we hen sterker maken door hen te laten participeren in
het winkelgebeuren en hen inspraak te geven in de werking ervan. De combinatie met de
tweedehandswinkel, welke voor iedereen toegankelijk is, werkt drempelverlagend voor de
klanten van de Sociale Kruidenier en geeft een ruimer draagvlak aan het project. Het
bevordert het contact tussen mensen met en zonder armoede-ervaring. De samenwerking
met een school, De Kringwinkel en Welzijnsschakel Ommekeer is hierbij essentieel.
Joris Coppens
Oudenaardsesteenweg 458
9420 Erpe Mere
053 60 34 90
Boek aan huis
Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Merelbeke
Boek aan huis is een samenwerking tussen de 3 gemeenten Gavere, Destelbergen en
Merelbeke. Het is een project ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen waarbij vrijwilligers
gedurende minstens één jaar, wekelijks op bezoek gaan bij een gezin uit de buurt. De
vrijwilliger probeert aan de hand van educatieve spelletjes, een bezoek aan de bibliotheek en
het voorlezen van boekjes bij kleuters te werken aan taalontwikkeling, het introduceren van
een boekencultuur en sociale rechtenverkenning. Daarnaast bouwt de vrijwilliger met
ondersteuning van de coach aan een beter contact tussen ouders, school en vrije
tijdsactiviteiten. De doelstelling van het project is om ervoor te zorgen dat ieder kind kan
opgroeien met maximale ontwikkelingskansen.
Eva Faes
Poelstraat 37
9820 Merelbeke
09 210 33 53
Buiten gewone zorg
vzw Gooikenshoeve
Buiten gewone zorg biedt op een prachtige stilteboerderij een laagdrempelige rust- en
herstelbaken voor de "restgroep" van jongvolwassenen, die kampen met ernstige psychische
en maatschappelijke problemen en vaak sociaal geïsoleerd zijn geraakt, met penibele
leefomstandigheden en complexe problematieken als gevolg.
Dit project is niet alleen uniek vanwege de doelgroep die wordt aangesproken, maar ook
vanwege de methodiek van totaalzorg die wordt nagestreefd: op eigen tempo geestelijk
herstellen, opnieuw normale sociale interacties leren beleven, geleidelijk talenten exploreren
en ontwikkelen en tenslotte ondersteunen bij de opstap naar (re)integratie in de actieve

maatschappij.
Het project is sociaal, ecologisch en economisch duurzaam, omdat het is geconcipieerd voor
de heel lange termijn op vlak van organisatie en infrastructuur en onderbouwd is met formele
samenwerkingsverbanden met verschillende zorgactoren en overheden en met de
bedrijfswereld, geruggensteund door een breed draagvlak bij de lokale bevolking.
Een extra dimensie van het project is dat er ook bijzondere aandacht wordt besteed aan het
herstel van zeer waardevol authentiek Meetjeslands landbouwpatrimonium, dat zal worden
aangeboden aan scholen en verenigingen voor educatieve doeleinden.
Buiten gewone zorg is een typevoorbeeld van vermaatschappelijking van geestelijke
gezondheidszorg op het platteland.
Luc André De Backer
Gooiken 3
9940 Ertvelde
0484 05 53 00
Zilvergroen
Regionaal Landschap Meetjesland
Met dit project willen we de natuur dichter bij ouderen brengen en ouderen dichter bij de
natuur. We willen minder mobiele ouderen de natuur en hun geboortestreek laten
(her)beleven zonder dat ze zich daarvoor ver te moeten verplaatsen aan de hand van
natuurkoffers, natuurdome en interieur inrichtingen. We willen ook de directe omgeving van
de zorginstellingen op een duurzame manier vergroenen met het oog op landschappelijke
integratie en natuurbeleving op de site van de zorginstelling.
Daarnaast willen we ook minder mobiele ouderen in beweging brengen en hen de natuur
laten beleven door rollator- en rolstoelvriendelijke wandelroutes in kaart te brengen en hen
daar ter plaatste te krijgen door gebruik te maken van bestaande initiatieven rond auto- en
rolstoelfietsdelen.
De natuur wordt dus als middel ingezet om sociaal isolement te doorbreken door
herinneringen op te halen, gesprekken te stimuleren en sociale contacten te
vergemakkelijken en dit met speciale aandacht voor mensen met dementie.
Katrien Geurts
Marktstraat 10
9990 Maldegem
0476 84 28 04
Speel- en ontmoetingsruimte voor de toekomst voorzien in groene long
AG Nazareth
Met dit investeringsproject wordt een antwoord geboden op verschillende evoluties die we in
Nazareth ervaren. De jeugdvereniging KSA Nazareth trekt heel wat kinderen die op
tweewekelijkse basis een toffe invulling willen geven aan hun vrije tijd. We combineren hun
nood aan overdekte speelruimte graag met de evolutie naar deelgebruik van infrastructuur.
Zo investeren we in vrijetijdsinfrastructuur, die mogelijkheden moet bieden aan meerdere
verenigingen, werkingen, particulieren, feestcomités, initiatieven,... om hun vrijetijdsbeleving
te versterken.
We willen de infrastructuur als uitvalbasis aan de rand van een ruime groenzone realiseren,
met de nodige openbare voorzieningen, zodat de men de open groen- en recreatiezone van
daaruit ten volle kan beleven.
Sofie Fiems
Dorp 1

9810 Nazareth
09 382 82 63

Thema: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones
Proefcentrum voor sierteelt vzw
Onder druk van een veranderd klimaat worden gemeenten geconfronteerd met
waterschaarste en - overlast. Het Oost-Vlaams provinciaal klimaatbeleidsplan tracht hier op
in te zetten door o.a. te streven naar een klimaatgezonde en aangename woonomgeving en
een klimaatbestendig landschap, waarbij groenzones een belangrijke rol spelen. Gemeenten
hebben echter nood aan ondersteuning bij het ontwerp, aanleg en beheer van groenzones
om deze zo kwalitatief en multifunctioneel mogelijk te maken. Dit project speelt hierop in door
de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond waterefficiënt ontwerpen en beschikbare
technieken voor aanleg en beheer te bundelen, en actief te implementeren bij Oost-Vlaamse
gemeenten en hun stakeholdersin de keten van groenvoorziening (tuinarchitecten en –
aannemers, siertelers). Door het aanreiken van tools waarmee gemeenten hun inwoners
kunnen sensibiliseren, wordt ook aan draagvlakverbreding gewerkt voor meer groen.
Sandy Maria Adriaenssens
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen
09 353 94 90
Plan(t) klimaat adaptieve gemeentes
Bos+ Vlaanderen
In dit project zetten we in op leefbare en klimaatadaptieve dorpen op het platteland, door de
positieve effecten van vergroening een plaats te geven in de gemeente. Hierbij kijken we
zowel naar de woonkernen als de landbouwzones binnen het gebied. In 5 gemeentes
verspreid over de provincie zullen we in een eerste fase de klimaatproblematiek in kaart
brengen via een desktopstudie: hitte-eilandeffect, erosie, biodiversiteitshotspots en het
verlies hiervan, droogte- en overstromingsrisico’s, etc. Dit wordt aangevuld door
terreinbezoeken en overlegmomenten met lokale experten en andere actoren. Door middel
van het participatief traject kunnen we dieper ingaan op de lokale problemen én
opportuniteiten. Bovendien kan zo aandacht besteed worden aan bewustwording van de
lokale actoren inzake de heersende en toekomstige klimaatproblematiek, zodat er van daar
uit samen naar oplossingen kan worden gezocht met voldoende draagvlak.
In de volgende fase zetten we in op het daadwerkelijk uitwerken en realiseren van enkele
pilootprojecten die de woonkern(en) en landbouwzone(s) robuuster maken tegen de
gevolgen van klimaatverandering. We denken hierbij aan vergroeningsstrategieën van
straten, schoolpleinen, tuinen en aanplanten van bomen en hagen (toepassing van
agroforestry) in de landbouwzone.
Kristien Ooms
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Melle
09 264 90 55

Landschapsbeheer op maat
Regionaal Landschap Meetjesland
Regionaal Landschap Meetjesland wil landschapsbeheer op maat uitbouwen.
In een eerste fase wordt een oproep gelanceerd naar particulieren en landbouwers die
interesse hebben in ondersteuning bij regulier beheer van kleine landschapselementen.
Als tweede fase worden geïnteresseerden bevraagd over de huidige problematieken gevolgd
door terreinbezoeken om de tekorten of problemen in kaart te brengen. Daarna wordt
gerapporteerd aan de eigenaars en bieden we hen een beheerplan op maat. Dit rapport laat
hen toe om werken en kosten in te schatten en in te plannen. Ten slotte wordt gewerkt aan
sensibiliseren, demonstreren en doorverwijzen. We geven advies en tips om zelf aan de slag
te gaan of we verwijzen door naar professionelen die kunnen helpen bij het beheer en
zoeken naar oplossingen voor reststromen. Op die manier willen we werk maken van een
kwalitatief en duurzaam landschap.
Katrien Geurts
Marktstraat 10
9990 Maldegem
0476 84 28 04

Thema: De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
Een streekfonds voor Oost-Vlaanderen
Streekprojecten vzw
Een streekfonds wakkert engagement en filantropie aan. Het is een instrument dat burgers
en verenigingen aanzet om initiatieven te nemen die inspelen op lokale maatschappelijke
noden. Het is een instrument waarmee financieel draagvlak gezocht wordt bij bedrijven,
filantropen, maar ook bij buurtbewoners en burgers die op die manier willen bijdragen aan
hun streek. Omdat financieel draagvlak hand in hand gaat met inhoudelijke betrokkenheid en
sensibilisering, overstijgt de impact van een streekfonds het puur financieel aspect: Een
streekfonds creëert een netwerk van betrokken burgers, bedrijven en organisaties die de
handen in elkaar slaan om de streek te ondersteunen.
Met steun van ELFPO (2016-2017) werd een streekfonds opgericht voor Zuid-OostVlaanderen: ‘Streekmotor23’. Streekmotor23 is er op korte tijd in geslaagd om een werking
uit te bouwen (bestuurscomité, fondsenwerving, missie&visie, lokale projecten), te
verzelfstandigen en de beoogde impact te realiseren. Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn
we overtuigd van de opportuniteit om ook in de andere gebieden van Oost-Vlaanderen een
dergelijke werking uit te bouwen. Daarom willen we een werking opstarten in de andere
delen van Oost-Vlaanderen Omdat de streekidentiteit in Oost-Vlaanderen een eerder
regionaal karakter heeft, willen we, onder een provinciale koepel, bijkomende regionale
werkingen opstarten in lijn met de werking van Streekmotor23, die we (voorlopig)
‘streekmotoren’ noemen.
Stefanie Mia Albers
Driebeke(Sch) 35
9500 Geraardsbergen
0478 990197

