Samenvatting herstelfonds ‘ontmoeten en
groen beleven in de publieke ruimte’
Gemeente Moerbeke (Waas)
Ontmoetingsruimte en cultuurtuin aan Anton van Wilderodehuis
Priester-dichter Cyriel Paul Coupé, beter gekend onder zijn pseudoniem Anton van
Wilderode, werd geboren en getogen in Moerbeke-Waas. Het Anton van Wilderodehuis is
gelegen te Dorpvaart 70 en heeft een museumfunctie in beheer van het Anton van
Wilderodecomité. Niet alleen de drukke steenweg maar ook de onaantrekkelijke, doch grote
en groene voortuin en het hoge huis rechts naast de woning vormen helaas een drempel. De
herkenbaarheid van het huis wordt teniet gedaan. Mede hierdoor is er momenteel geen
mogelijkheid tot het ontmoeten van elkaar, wat altijd het doel is geweest. Lokale
kunstenaars, leerlingen van Moerbeekse scholen,... zullen hier de mogelijkheid krijgen elkaar
te ontmoeten en tijdelijk hun kunstwerk(en) in de voortuin tentoon te stellen. De voortuin
wordt geheel heringericht met duurzame, natuurlijke elementen zodat dit een groene, rust-en
ontmoetingsplaats wordt. Hoewel gedichten in de eerste plaats zijn bedoeld om te lezen,
kunnen ze ook beleefd worden door er naar te luisteren. Met bijvoorbeeld een
rolstoelvriendelijke muziek- en verhalenbal kunnen de gedichten van Anton van Wilderode
ingesproken en afgespeeld worden. Zo kan iedereen, al dan niet met een beperking,
meegenieten van poezië.
Lokaalbestuur Dendermonde
Groene oase Heirstraat
De doelstelling van dit project is het realiseren van een extra publiek park in de gemeente
Appels. Via een participatietraject gaan we op zoek naar een brede visievorming van de
groene openbare ruimte, de inrichting, ontsluiting en concrete klimaatrobuuste invulling van
de openbare ruimte rondom een nieuw schoolgebouw. De school en het lokaal bestuur willen
op het terrein de grenzen doen vervagen. Het lokaal bestuur doet dit door het publieke park
dat rondom de nieuwe school komt open te stellen voor de school als speelzone,
onthaalzone en leerruimte geheel passend in het concept brede school. De school zal een
deel van zijn ruimtes publiekelijk maken voor burgers, verenigingen maar ook diensten van
het lokaal bestuur zoals de buitenschoolse opvang. Dit past binnen het BOA-decreet. Het
park en de school moeten ruimte geven voor het lokaal verenigingsleven en het lokale
dorpsleven.
Gemeente Temse
Versterken van het groenweefsel in Tielrode met het oog op ontmoeting en
groenbeleving
Met concrete acties wensen wij op het volledige grondgebied van Tielrode een beleefbaar
publiek groen te ontwikkelen door de schaarse toegankelijke ruimte zo optimaal mogelijk in
te richten en te benutten. Op diverse locaties worden er acties gepland om de
projectdoelstellingen te bereiken. Om de waarde van natuur en natuurbeleving te verhogen,
wordt tussen de versnipperde bestaande groenplekken een verbindingsnetwerk gecreëerd
met voetwegen, bomen en andere kleine landschapselementen. Dit is belangrijk om de
migratie van vogels en andere diersoorten te bevorderen maar ook voor de bewoners van

Tielrode en andere recreanten die zich, bijvoorbeeld via de voetwegen, kunnen verplaatsen
tussen het gevarieerd aanbod van groen- en ontmoetingsruimten. Bij iedere actie worden
specialisten, verenigingen, organisaties en bewoners betrokken zodat dit project gedragen
wordt door een zo breed mogelijk publiek.
Stad Eeklo
Een parkbegraafplaats en ontmoetingsplek als onderdeel van de westelijke groenas
In 2015 werd de visie geformuleerd om de begraafplaats landschappelijk te versterken en
deze als onderdeel te maken van de westelijke groenas en de fiets- en wandelverbinding.
Door de begraafplaats hiervan onderdeel te maken maakt het voor de burger mogelijk om
zich te bewegen langsheen een fiets- en wandelpad vanuit het westelijk buitengebied.
De groene corridor loopt langsheen het ziekenhuis met aangrenzend stadsbos, de wijk
Schependreef, en doorheen het stadsbos Galgenhof. De verbinding botst momenteel als het
ware op de begraafplaats die nu toegankelijk is met een klein poortje, maar zou zo moeten
ingericht worden dat de verbinding doorloopt over de begraafplaats naar onze stedelijke
kern. De nieuwe en de oude begraafplaats wordt doorsneden door de Kerkhofweg, waarbij in
een toekomstig ontwerp moet worden gekeken om de fiets-en wandelverbinding te laten
primeren.
Kerkfabriek Sint-Martinus te Oombergen (VL - Zottegem)
Speelbos drOOmbergen Plus
De voormalige pastorietuin van Oombergen werd in 2019 omgevormd tot een
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het is een plek waar het achterliggende landschap tot
in het hart van de dorpskern werd getrokken en waar dagelijks mensen wandelen, kinderen
spelen en buurtbewoners elkaar opnieuw ontmoeten. Door de betrokkenheid van de buurt,
het dagelijks gebruik van individuele passanten als de nabijgelegen kleuterschool zijn enkele
tekorten naar voor gekomen. Om die tekorten weg te werken, bouwen we aan een nieuw
dossier: Speelbos drOOmbergen Plus. Waar bezoekers beter geleid worden, bestaande
fauna en flora beter beschermd wordt, waar spelende kinderen kunnen schuilen tijdens een
korte regenbui en waar spelen nog meer leren wordt.
Betere geleiding via vlonderpaden, lage visuele barrières en uitdagende spelprikkels zullen
ervoor zorgen dat de natuur in het speelbos opnieuw de noodzakelijke ruimte krijgt. Een
tweede uitdaging is om de wens van heel wat bezoekers in te willigen. Namelijk het voorzien
van een weersbestendige plaats in het speelbos. Een natuurlijke overkapping zodat iedereen
het hele jaar door het speelbos kan bezoeken.
Kerkfabriek Sint-Christoffel Pollare
Kamperen in de kapel
Door de kapel Moeder Gods 'kamperen' als nevenbestemming te geven en het mogelijk te
kunnen maken om te overnachten in een religieus gebouw, dat voorzien zal worden van
minimale basisbehoeften aan comfort, zal dit de bezoeker/gebruiker - pelgrim of gewone
kampeerder – een ongewone ervaring geven. De aanhorige open ruimte gelegen in een
uniek landschapszicht zal voor een oase van rust zorgen voor de wandelaar, fietser,
buurtbewoner of toevallige passant.
De herop waardering van het regileus erfgoed en de inkleding van de daaraan verbonden
open ruimte is het hoofd doel. De kapel was lang geleden een baken in het landschap van
Pollare en ze ligt ook op een kruispunt van vele wandel- en fietsroutes. Door de verhuur van

logies in de kapel zullen we in de toekomst meer financiële mogelijkheden kunnen hebben
om te voorzien in het onderhoud van kapel en omgeving.
De kapel zal naast eredienst en logies ook aangeboden worden als vergaderruimte voor
lokale verenigingen. De picknick-tafels zijn een ideale ontmoetings- en of rustplaats voor
buurtbewoners, fietsers of wandelaars.
De pluktuin met appelbomen - Goudrenetten - hiervan zal de oogst gebruikt worden om de
befaamde 'Pollaarse appeltrot' nieuw leven in te blazen en het verhaal er rond weer tot leven
te brengen.
Gemeente Nazareth
Inrichting site Kinderkasteeltje
Het project 'inrichting site Kinderkasteeltje' omvat een creatieve herinrichting van de open
ruimte waarbij de opzet multifunctioneel is. De site moet een groene ontmoetingsplaats
worden voor jong en oud. Er is zowel aandacht voor beleving, recreatie, natuur als
speelruimte waarbij specifiek wordt ingezet op toegankelijke trage en groene verbindingen
met de buurt. Hierbij moeten verbindingen gecreëerd worden met de andere groen- en
recreatiezones waaronder de sites Kasteelpark, Sterrenbos, de sportsite en de 3
kasteeldreven. De doelstelling van het lokaal bestuur is om op deze gronden een
toegankelijk groen gebied te creëren. Hierbij wordt tegemoetgekomen aan de noden zoals
deze tijdens de coronapandemie naar voren kwamen: groene gebieden waar er ruimte is
voor rust, ontmoeting en recreatie. Door de site via trage wegen en groene dreven met
andere groenzones in de gemeente te verbinden, wordt de zone ingeschakeld in een breder
netwerk en bereiken we een ruimer publiek.
Gemeente Beveren (Waas)
Recreatief wandel- en fietspad langs
Kleine- en Grote Weel te Kieldrecht
Via dit project wordt het moeilijk toegankelijke wandelpad omgevormd tot een breed
recreatief wandel- en fietspad in semi-verharding. Tevens komt er een veilige aansluiting via
Laagland met het centrum van Kieldrecht. Door het pad ter hoogte van de Grote Weel
beneden te leggen, wordt er tegemoet gegaan aan de vraag van de betreffende landbouwer
om één aaneengesloten graasblok te krijgen. Door de talud langs de Kleine weel uit
begrazing (met runderen) te halen, komt er meer natuurwaarde in het project. Het pad zal 4
meter breed en +/- 1545 meter lang worden. Binnen deze 4 meter wordt een pad van
2 à 3 meter in ternair zand aangelegd. Verlichting wordt hier niet voorzien. Daar de 3 rijen
populieren langs de Kleine Weel bij stormweer massaal veel takken verliezen, zullen
deze 82 populieren gerooid worden en vervangen worden door 2 rijen duurzame populieren
(+/- 50 stuks) en een houtkant langs de Kleine Weel. Ter hoogte van de Kleine Weel zal
langs de andere kant een houtkant aangeplant worden, om honden op het pad te houden en
om broedende vogels in de oever van de Kleine Weel door passanten niet te verstoren.
Zorgnetwerk Trento
TUINPROEVEN in Moerzeke
We willen de tuin van woonzorgcentrum Sint-Jozef meer actief gaan gebruiken en inrichten
als een heuse leef- en beleeftuin. Om dit te realiseren slaan WZC Sint-Jozef en basisschool
De 5-Sprong uit Moerzeke de handen in elkaar.
We willen de tuin niet alleen openstellen voor bewoners, familie en medewerkers van het
WZC, de kleuters, leerlingen en leerkrachten van basisschool De 5-Sprong in Moerzeke,
maar ook voor de personen met jongdementie van de dagopvang Ter Schorre én voor alle

bewoners in de buurt. Het positieve effect dat de samenwerking tussen natuur, zorg en
intergenerationeel ontmoeten heeft op de fysieke en mentale gezondheid wensen we
optimaal te benutten. De nieuw aangelegde tuin zal ontmoetingen tussen verschillende
generaties, (kwetsbare) doelgroepen én de buurt faciliteren.
Bewoners van het woonzorgcentrum kunnen vaak nog moeilijk het terrein verlaten. De
kinderen, de omgeving, het dorp naar de tuin toetrekken, is daarom immens belangrijk. Zo
blijven de bewoners een deel van de dorpssamenleving. Door het verrijken van de tuin wordt
de biodiversiteit een stapsteen in het omringende landschap. Samen proeven van de tuin,
letterlijk en figuurlijk, ieder op zijn manier TUINPROEVEN in Moerzeke.
Bejaardenzorg Zusters Sint-Vincentius
Groene gordel met rustpunten rond het WZC Sint-Vincentius
Het project wil de omgeving van onze zorginstelling vergroenen voor de bewoners en hun
familie, de buurt en de schoolgaande jeugd door het creëren van een 6-tal groene oases
rond de campus. het positieve effect van natuur op het fysiek en mentaal welzijn bij de
bewoners is volop bewezen. Met de rustpunten/groene oases willen ze hieraan bijdragen.
Specifieke doelen zijn het verbeteren van de natuurkwaliteit, de zorginstelling als
gemeenschapsplek en de cocreatie tussen natuur en zorg. Om het project te realiseren
zetten ze volop in op lokale participatie en medezeggenschap. In een unieke samenwerking
tussen jong en oud wordt vormgegeven aan het project. Zo wordt het ontwerp toevertrouwd
aan de leerlingen van lagere school 'Het Leerbos', dat vervolgens beoordeeld wordt door de
bewoners en hun familie en de buurt (jury). De realisatie van de rustbanken gebeurt door
leerlingen van het VTI. Zo worden al deze doelgroepen betrokken bij de ontwikkeling van
hun leefomgeving.
Raakzaam vzw
Plantsoeneren en boezjeren.
Het plantsoen betekent een klein park waar iedereen mag komen. Van dit woord maken ze
een Werkwoord; plantsoeneren en Boezjeren is dialect voor bewegen en verwijst naar het
project ‘Stekene Boezjeert’ in het kader van Zorgzame Buurten (2022-2024). Samen met
Zorg Stekene, Gemeente Stekene en lokale organisaties bouwt Raakzaam vzw in de
dorpskern van Steken aan een intergenerationele en inclusieve leef-, zorg-, en woonsite voor
alle inwoners en in het bijzonder voor inwoners met een ondersteuningsnood. De
buitenruimte van de nieuwbouw richten ze in als een ecologische eetbare belevingstuin ‘Den
Achterhof’ een open groene oase toegankelijk voor de buurt. De tuin kan vanuit verschillende
functies (o.a. therapeutisch, educatief, ontmoeting, reminiscentie) voor diverse doelgroepen
een meerwaarde bieden. Het ganse terrein maken ze doorwaadbaar en verbinden ze met
wandellussen in de buurt waarop ze ‘plukroutes’ (met eetbare planten) voorzien. Op deze
plukroutes plaatsen ze enkele duurzame beweeg- en belevingselementen voor zowel jong
en oud als mensen met een beperking om beweging en positieve gezondheid te stimuleren
en in ontmoeting welzijn te creëren.
Gemeente Maarkedal
Opwaardering dorpsplein Kerkem
Met de opwaardering van het dorpsplein Kerkem willen we het idillysche dorpspleintje
maximaal vergroenen en integreren in het omliggende glooiende landschap dat zo eigen is
aan onze plattelandsgemeente. Niet enkel het pleintje, maar ook de zone voor het kerkje, de
begraafplaats en de toegang naar de aanliggende straten zullen mee worden opgenomen in
het project. In de dorpskern van Kerkem is er vandaag weinig tot geen belevings- en

verpozingsruimte, die de sociale interactie kan bevorderen, aanwezig. Nochtans is deze
omgeving met zijn pittoresk kerkje zeer gegeerd zowel door wandelaars en fietsers als voor
kerkelijke vieringen zoals doopvieringen en huwelijken. Het plein ligt zowel langs het fietsals het wandelnetwerk van de Vlaamse Ardennen. Ook de gekende en zeer succesvolle
gemeentelijke Z+ wandelroute loopt over het plein. Waar deze toeristen nu eerder de
vluchtige passanten zijn en het dorpsplein vooral gebruikt wordt als parkeerplaats om een
wandel- of fietstocht aan te vatten, zal de dorpskern na de heraanleg met aangename
rustpunten uitnodigen tot verpozing en beleving. Met de heraanleg van deze omgeving
willen we een ontmoetingsplek voor iedereen creëren; een prachtig, groen kader voor
intieme plechtigheden. Met de opwaardering willen we streven naar het juiste evenwicht
tussen behoud van de beeldbepalende en historische waarde van de kerkomgeving en het
creëren van meer connectie met de rest van de omgeving.
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Buurtontmoetingsplaats Houtvoort Sint-Gillis-Waas
De Houtvoortsite van Sint-Gillis-Waas beperkt zich momenteel tot een grote open ruimte die
in hoofdzaak gebruikt wordt voor buitensport (o.a. voetbal en paardensport). Recent kocht de
gemeente extra gronden aan die een uitbreiding naar het Zuidoosten mogelijk maken. De
gemeente wil deze nieuwe gronden inrichten als een groene ontmoetingsplaats voor de
buurt en gebruikers van de site. Eindbedoeling is een multifunctioneel park met de nodige
ruimte voor water en waterbeheer. In het park komen één of meerdere speelzones met
natuurlijke speelelementen, duurzame speeltuigen, rustzones en reliëf. Het nieuwe park zal
zo goed mogelijk aansluiten op de omliggende onderdelen van de site en op bestaande
paden en assen voor lopers, wandelaars, steppers en fietsers. Tussen het nieuwe park en
de omliggende woningen wordt een groene buffer aangelegd waarbij biodiversiteit en
klimaatbestendigheid voorop staan. De opdracht wordt uitgevoerd onder regie van een
landschaps- en tuinarchitect.
Gemeente Wetteren
Publieke speel- en ontmoetingsruimte rond het herbestemde kerkgebouw in Overbeke
De coronapandemie heeft de nood aan kwalitatieve rust-, speel- en ontmoetingsruimte in het
dichtbevolkte centrum van Overbeke nogmaals benadrukt. Via een doorgedreven
inspraaktraject willen we samen met de buurtbewoners en organisaties in de buurt inzetten
op spelen, ontmoeten en vergroenen in de publieke ruimte rond het herbestemde
kerkgebouw. Door de publieke ruimte anders in te richten willen we ervoor zorgen dat
diverse buurtbewoners er graag verblijven, dat de ruimte uitnodigt tot ontmoeting,
burgerinitiatief en de drempel naar de buurtwerking in het kerkgebouw verlaagt, dat de
ruimte aangepast is aan de klimaatwijziging en dat de ruimte veilig toegankelijk is voor
zachte weggebruikers en de betekenisvolle plaatsen met elkaar zijn verbonden.
Bovendien geloven we dat de participatie van buurtbewoners en organisaties uit de buurt
zich niet hoeft te beperken tot de ontwerpfase.
Gemeente Kruibeke
Ontsluiting voormalige moestuin kasteelpark Wissekerke
De gemeente Kruibeke wil een kwalitatieve buitenruimte in het kasteelpark van Wissekerke
creëren die actieve natuurbeleving stimuleert en tegelijkertijd ruimte biedt voor spel,
ontspanning, leren, het vinden van rust en toevallige of georganiseerde ontmoeting. Ze
vertrekken van twee recent verworven, niet ingerichte en niet ontsloten percelen die zo terug

tot hun historische context worden samengevoegd en teruggegeven worden aan de
bevolking. Via een intensief participatietraject van waaruit het ontwerp zal worden
opgemaakt en zal dat zorgen voor eigenaarschap bij de gebruikers van de site. Zo zal dit
project een antwoord bieden op de noden van de buurt en de verenigingen in de buurt aan
een plek in openlucht om de vrije tijd, schooltijd, tijd in verenigingsverband, therapeutische
tijd, te kunnen doorbrengen op een kwalitatieve manier.
Gemeente De Pinte
Wijngaardeke Zevergem
"Het Wijngaardeke" in het groene Zevergem is toe aan een make-over. Een make-over die
niet alleen mooi en groen oogt, maar die bovendien een belangrijke meerwaarde betekent op
het vlak van sociale cohesie. Door de coronacrisis is de behoefte aan en het belang van
fysieke ontmoetingsplekken in de buurt heel zichtbaar geworden. Met dit project willen we
inzetten op duurzame verbindingen tussen buurtbewoners maar ook tussen kinderen,
jongeren en alle inwoners van onze gemeente. Voor het aangaan van deze duurzame
verbindingen blijven ontmoetingsplekken hard nodig.
In een voortraject hebben alle inwoners van Zevergem de kans gekregen om via een
bevraging en participatiemoment hun mening te geven over een nieuwe invulling van het
huidige sport- en speelterrein. Er zal vervolgens tijdens het project een tweede
participatiefase worden uitgewerkt om de verdere inrichting vorm te geven. Dit project kadert
in een ruimere actie in het meerjarenplan "Nieuw en groen speelweefsel" waarbij het de
bedoeling is om de linken te leggen tussen de verschillende sport- speel- en
ontmoetingsplekken in de gemeente.. Via deze subsidieoproep kan het project een sterkere
invulling krijgen.
Gemeente Wachtebeke
Een ruimte om samen te (be)leven, inrichting omgeving kerk Overslag
Met de inrichting van de omgeving kerk Overslag willen het gemeentebestuur en partners
een nieuwe groene ontmoetingsruimte creëren voor de inwoners van de wijk Overslag.
Samen met de nieuwe invulling van de kerk Overslag zal dit de sociale cohesie bevorderen
en de wijk Overslag een nieuw elan geven. Met de opmaak van een masterplein voor de
ruime omgeving kerk wil het gemeentebestuur de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving
opwaarderen, de dorpskern Overslag opnieuw een eigen en aantrekkelijk karakter geven.
Met de bijkomende middelen wil de gemeente ook de toegang tot de kerk open en
aantrekkelijker maken, dit in combinatie met vergroening en ontharding van de voorliggende
zone. Naast de inrichting van een buurtpark als groene ontmoetingsruimte wil de gemeente
in de omgeving ook voorzien in de nodige speel- en of sportelementen.

