
 
 

Goedgekeurde LEADER-projecten 

LEADER VLAAMSE ARDENNEN: 2 GOEDGEKEURDE PROJECTEN 

MOBIEL BUURTHUIS 

Promotor: iDROPS 

Een mobiel buurthuis als draaischijf voor ontmoeting, ontspanning en educatie.  

Door professionalisering zijn een aantal lokale diensten gecentraliseerd in de stedelijke kernen en is 

een deel van de dienstverlening gedigitaliseerd. Dit creëert voor minder mobiele of 

gezondheidsvaardige inwoners van de landelijke gemeenten een extra uitdaging. Daarnaast geeft de 

helft van de mensen tussen 20 en 50 jaar aan dat ze zich eenzaam voelen.  

Deze complexe problemen vragen een innovatieve oplossing en daarom zet iDROPS samen met 

regionale partners in op een participatief traject. Hierbij vertrekken we vanuit de principes van 

Human centered Design. Samen met de bewoners, studenten (van de opleiding Design for Impact, 

LUCA), professionelen uit de zorgraad en zes lokale besturen geven we het mobiele buurthuis vorm 

en creëren we de dynamiek van een lokaal dienstencentrum. Ter ondersteuning stellen we een 

digitale tool ter beschikking die ervoor moet zorgen dat de drempel naar het zorg- en 

ondersteuningsaanbod kleiner wordt. 

Het mobiele karakter van het buurthuis zorgt voor een dynamiek in de verschillende deelgemeenten 

zonder dat daar grote investeringen aan vasthangen. Zo creëren we een plek waar mensen elkaar 

ontmoeten en tegelijk vaardiger worden om hun sociale rechten ten volle te benutten. 

BELEEF MEE(R) IN DE VLAAMSE ARDENNEN 

Promotor: Toerisme Vlaamse Ardennen 

Met de coronacrisis zijn we nog meer overtuigd geraakt hoe vakantie in eigen land niet alleen 

boeiend kan zijn maar ook bijna noodzakelijk is. Het project 'Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen' 

wil nog meer lokale initiatieven ondersteunen en de publieke ruimte nog aantrekkelijker, groener en 

duurzamer maken. Mens en omgeving en ook de economie zullen er wel bij varen. Het landschap in 

de Vlaamse Ardennen is gekend als mooi en aantrekkelijk maar toch is er nog ruimte om de kwaliteit, 

kwantiteit, de beleving en de omkadering te verbeteren. Het project wil de kenmerkende streekeigen 

elementen van de Vlaamse Ardennen her- en opwaarderen. Het wil inzetten op een meer leesbaar 

en belevingsvol landschap door de streekeigenheid van natuur, landbouw en erfgoed onder de 

aandacht te brengen en te versterken. Met de realisatie van originele, creatieve en educatieve 

belevingselementen langs toeristischrecreatieve routestructuren wordt iets toegevoegd aan het 

landschap en wordt de aandacht gevestigd op streekaspecten waar bezoekers doorgaans aan 

voorbijlopen. Het gebruik van natuurlijke materialen, de eenvoud en meervoudigheid van het opzet, 

de aansluiting op bestaande elementen in de omgeving en de betrokkenheid van meerdere partners 

inclusief de eigen inwoners onderstrepen het duurzame karakter van het project. Het project wil 

geen zoveelste wild idee zijn, bouwt voort uit bestaande inzichten opgedaan in projecten en 

beleidsnota's. Met innovatieve technieken als crowdsourcing. 

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/

