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Agenda

• Inleiding Thierry Goossens (team Stedenbeleid)
• Verwelkoming Christophe Busch (juryvoorzitter oproep wijkverbetering)
• Toelichting wijkverbeteringscontracten 

• Beringen
• Brugge
• Denderleeuw
• Dendermonde
• Genk
• Gent
• Hasselt
• Mechelen 
• Oostende
• Sint-Niklaas
• Vilvoorde

• Lunch en netwerkmoment



Geselecteerde projecten 

Stad Project

Beringen Tuinwijk Beringen-mijn

Brugge Zeebrugge van analyses tot realisaties

Denderleeuw Leeuwburg renoveert

Dendermonde Bijloke

Genk Instroom van vooral Turks-Bulgaarse arbeidsmigranten noopt Genk tot

nieuwe en versterkte aanpak in Waterschei

Gent WEB – Op de grens Rabot-Blaisantvest-Sluizeken-Tolhuis-Ham

Hasselt Wijkverbindingscontract Oude Statie-Runkst: verbinding met en rond dak- en

thuislozenwerking

Mechelen Arsenaal speelt thuismatch

Oostende Zorgzame buurt Westerkwartier

Sint-Niklaas Kroonmolenwijk

Vilvoorde Wijk centrum
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Wijkverbeteringscontract 

Tuinwijk Beringen-Mijn



Analyse Tuinwijk

Mijnverleden, gebouwd als Tuinwijk door de steenkoolmijn (1908 – 1960).

Privatisering vanaf 1989, bouwverordening – beperkte handhaving

wegvallen eenheid als Tuinwijk – woningkwaliteit (binnen vs buiten)

allegaartje bij- en verbouwingen 

Kwaliteit huurwoningen (oude en vaak niet aangepaste woningen) 

Erfgoed, ook dorpsgezicht, gebouwen erkend als erfgoed.

Kwetsbare bewoners: cfr cijfers tewerkstellingsgraad (43% niet beroepsactief)

Thuistaal (65,7% van de kinderen in de wijk zegt thuis geen Nederlands te 

spreken), lage inkomens, hoge armoedecijfers

Wijk wordt beleefd als ‘Turkse’ wijk, versterkt door moskee(en), handel 

De diversiteit in de wijk (bewoners, verenigingsleven, religies) wordt weinig 

gezien.

Negatieve beeldvorming van de wijk.

Lage scholingsgraad, hoge toestroom naar buitengewoon onderwijs (10% 

van de kinderen), lage doorstroom naar hoger onderwijs (16%).



Actie 1: Renovatie en woningkwaliteit

Visienota renoveren
- Concept luwe tuinwijken 

1. Toekomstbeeld ontwikkelen (erfgoed/wooncomfort/duurzaamheid) –

groeipad (deelbuurten)

- Proces actualisering bouwverordening

- Toolbox niveau woningtype

2. Communicatie bewoners

fierheid op de buurt 

renovatiebereidheid

3. Ondersteuningsaanbod voor

/ontzorgen van eigenaars

Kwaliteit huurwoningen

Woningadviesonderzoek (eigenaar – huurder – verhuurder)



Actie 2: verhogen werkzaamheidsgraad – startende 

ondernemers

Acties

1. Versterken lokale netwerk handelaars

2. Verhogen werkzaamheidsgraad - activering en verbreding netwerk 

via overkoepelend visie-traject + outreach VDAB

Opstart Welzijnscampus

3. Expertise ondersteuning startende ondernemers

4. Concepten voor gemeenschappelijke werkplek verkennen en 

realiseren met doelgroep
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Wijkverbeteringscontract Zeebrugge



5 projectonderdelen

Toegankelijke en 
inclusieve 

dienstverlening



Voor Zeebrugge(naren)

met overheidsdiensten; 
Stad Brugge en Vlaamse 
Overheid

met de haven, scholen, 
dienstencentrum, 
verenigingen,…

met Zeebruggenaren
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Netwerkmoment Wijkverbetering

1 maart 2023
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Ontmoetings-en renovatiecentrum 
DE CEMENT

18

https://www.denderleeuw.be/dienstverlening/wonen-bouwen/leeuwbrug-

beweegt/ontmoetings-en-renovatiecentrum-de-cement

https://www.denderleeuw.be/dienstverlening/wonen-bouwen/leeuwbrug-beweegt/ontmoetings-en-renovatiecentrum-de-cement


DREMPELS

19

- Huurders zwakke positie

- Financiële draagkracht eigenaars

- Collectief renoveren niet steeds 

mogelijk

- Noodkoopfonds: addertje onder 

het gras

- Mijn verbouwlening: minder 

bruikbaar dan gedacht

- Participatietraject bij invullen 

openbare ruimte – duurtijd

- Polarisatie – burenbemiddeling

- Verhuis bij onbewoonbaarheid

- Mensen komen moeilijk buiten



POSITIEVE WENDINGEN

20

- Aanpak huisjesmelkers

- Herbekijken gemeentelijke premies

- Samenwerking met OCMW ivm

energiebesparende infosessies

- Thermoscans en woningaudits:

30 tal waarvan 9 in offerte-fase.

(op 4 maanden tijd)

- Extra speelterreintje najaar 2023

- Stekantenne De Cement als 

nuldelijns-hulpverlening 

(woningproblemen in t algemeen) 

+ renovatieadvies raakt gekend

- Mensen bereiken tijdens reeds 

bestaande ontmoetingsmomenten



Dank
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Buurtsport
Wijk Vlotgras-Donck-Dammen 

Primaire doelgroep = jongeren
Secundaire doelgroep = hele buurt

Doelstellingen:

Community building: 
ontmoeting, sportaanbod, Hoplr

→ communicatie en buurtcohesie 
→ versterking via digitaal buurtnetwerk: Hoplr
→ inrichting buurtpunt
→ buurtsportmedewerker als brugfiguur

Perceptie ombuigen

Empowerment

Titel van de presentatie

23



Acties:

Creëren buurtplatform:

- projectgroepen opstarten: 

intern overleg, buurtwerkersoverleg, projectteam

- outreachend ism jeugdopbouw, buurtopbouw, buurtcomité, 

ldc, …

Behoefteanalyse en participatie

- buurtsportaanbod op maat van en samen met de doelgroep 

en de organisaties uit de wijk 

→ pannakooi-toernooi, kickboks-workshop

- participatief traject om behoeftes op vlak van infrastructuur, 

ontmoeting en communicatie in kaart te brengen

- creëren van indoor en outdoorsport- en ontmoetingsplekken 

in de buurt via burgerbudget



Impact:

- creëren van samenwerkingsverbanden ruimer dan 

sport

- realiseren van flankerende effecten: bouwen aan 

skills, opleiding, toeleiding naar werk,…  

- bijdrage sport en beweging aan sociale cohesie, 

skills, zelfvertrouwen

Eerst aandacht besteden aan aanbod en cohesie, 

dan pas op maat van de noden infrastructurele 

aanpassingen doen. 
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Wijkverbetering Waterschei

Hoevenzavellaan

Stalenstraat
André Dumontlaan

2022 - 2025



Toename van Bulgaren  

1990 2010 2014 2018 2022 31/1/'23

Genk 0 44 182 304 621 743

Maasmechelen 0 48 154 265 502 ?

Heusden-Zolder 0 18 109 221 423 ?

Beringen 0 38 111 279 455 ?

Bron: www.provincies.incijfers.be + Dienst Burgerzaken Stad Genk

http://www.provincies.incijfers.be/


Bulgaren in Genk - nationaliteit

Personen naar nationaliteit in Genk – 2022 (N: 119)                                  Bron: www.provincies.incijfers.be
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Italië

Nederland

Turkije

Bulgarije

Marokko

Griekenland

Spanje



‘Bulgaarse gemeenschap’  

▪ D.d. 31/01/2023: 743 officieel ingeschreven Bulgaren (+81 
t.o.v. aug. 2022)

▪ Schatting: minstens het dubbel in de realiteit (minder dan 90 
dagen en/of illegaal)

▪ 4 subgroepen:
▪ Orthodoxe Bulgaren (ong. 10%)
▪ Turkse Bulgaren (ong. 30%)
▪ Orthodoxe Roma (ong. 10%)
▪ Turkse Roma (ong. 50%)

▪ Talen: Bulgaars (bijna allemaal) + Turks (ruime meerderheid)



Acties op verschillende domeinen

▪ Kennisopbouw: integrale gebiedsscan (veiligheid) + 
onderzoek UHasselt + kennis contactmedewerkers

▪ Veiligheid: aanpak malafide netwerken m.b.t. werken en 
wonen, meer gerichte handhaving, overlast,…

▪ Wonen: verbetering woonkwaliteit door gerichte 
controles + inzet conformiteitsattest, aanzet tot kader 
huisvesting voor (arbeids)migranten, versterken positie 
huurders,…

▪ Burgerzaken: invoeren ambtshalve registratie, 
verbetering inschrijvingsbeleid (minder illegaliteit),…



Acties op verschillende domeinen

▪ Onderwijs: ouderbetrokkenheid, huiswerkbegeleiding, 
ondersteuning communicatie ouders – scholen,… (bv. 
Stippe Stap, oudercontact, scholenoverleg,…)

▪ Bijzondere aandacht voor situaties m.b.t. armoede, 
zorg en gezondheid (begeleiding, doorverwijzing, 
informatie,…)

▪ Inburgering en integratie, Nederlands leren,…

▪ Sociale cohesie: acties gericht op ontmoeting, 
verbondenheid, persoonlijke (talent)ontwikkeling,…



Fatme Myumyun

▪ Wendy Slenders
▪ Projectcoördinator
▪ Samenwerking met

partners, opvolging
medewerkers, rappor-
tage, actieplan,…

▪ Fatme Myumyun
▪ Contactmedewerker
▪ Onderwijs, gezond-

heid, sociale cohesie,
vrije tijd,…

▪ Dzhumazie Mihaylova
▪ Contactmedewerker
▪ Registratie, huisves-

ting, tewerkstellings-
netwerken,…
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1 maart 2023

Toelichting Stad Gent

Netwerkmoment 
wijkverbeteringscontracten

Iris De Mol, projectcoördinator 



Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 36

Inhoudstafel

> Het web-project

> Een aantal signalen

> Wat ligt er op de plank? 

1 maart 2023



Het web-project



Wat? Hoe? 

Twee wijken

- Rabot-Blaisantvest

- Sluizeken-Tolhuis-Ham

Gebruikersgerichtheid

Bulgaarse gemeenschap Multiperspectiviteit

Twee sporen

- Volwassenen

- Jongeren

Ervaringsleren

Bestaande methodieken

- Buurtwerk

- Jeugdstraathoekwerk

Voortbouwen op wat al is

Verbinding tussen de sporen Focus

Van rest, naar rust Geven en nemen 



Een aantal signalen

“Bulgaren zijn mensen zoals wij 

allemaal. Zij willen hetzelfde, maar 

hun startpositie is anders. Die ‘wij 

versus zij’ maken we er vaak zelf  

van”. 



Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen. 401 maart 2023

Volwassenen Jongeren (boven)lokale 

barrières

Duidelijke hulpvraag 

(wonen – werk –

kinderen)

Geen expliciete 

hulpvraag

Aanwervings- en 

selectiebeleid? 

Botsende 

referentiekaders

Puberteit en identiteit Van project naar 

project

Kwetsbaarheid? ‘Hebben alleen elkaar’ Woonvraagstuk

‘Clan’-mentaliteit 80 – 20 regel Systeemwereld vs. 

Leefwereld 

Vaak eerste, maximaal 

tweede generatie

Rolmodellen? Stok achter de deur

Nood aan verbinding 

met de buurt? 

Nood aan positief 

discours 

Toegang hulp- en 

dienstverlening? 



Wat ligt er op de plank? 



Acties komend werkjaar

> ‘Baba Martha’

> Project Bulgaarse liederen

> Workshop wijkpartners & stadsdiensten

– Prioriteren en versmallen

– Persona’s opmaken

– Ideeëngeneratie 

– Experimenteren en leren



Dank je wel! 

Iris De Mol

Projectcoördinator WEB

Iris.demol@ocmw.gent

•Toelichting stad Gent – netwerkmoment wijkverbeteringscontracten 

mailto:Iris.demol@ocmw.gent
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Wijkverbeteringscontract 
Oude Statie & Runkst 
Centrum



Project

Doelstellingen

• Integratie & aansluiting doelgroep Café Anoniem in de buurt: huidig en nieuw

• Voorbereiden buurt & buurtbemiddeling

• Inrichting site

• Vernieuwende dienstverlening voor doelgroep dak –en thuislozen



Stand van zaken

• Aanwerving buurtwerker Jonas Tuch

• Connectie Café Anoniem & partners

• Brugfiguur naar de buurt

• Vertrouwenspersoon naar de doelgroep

• Infomomenten buurtbewoners & kennismaking diensten

• Werkgroep rond participatieproject - Levuur

• Projecten

• Samenwerking wijkwerking & straathoekwerk

• Samenwerking partners

• Bekijken quick wins omgeving

UITDAGING: Bezwaarschriften buurtbewoners



Toekomst

• Aanpak openbaar domein + bouw nieuwbouw

• Opdracht straatpsycholoog - psychiater

• Activering – en skills aanbod

• Co-creatie met de buurt rond invulling

• Projecten

• Samenwerking wijkwerking & straathoekwerk

• Samenwerking partners
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PRO-
ARSENAAL
WIJKVERBETERINGSCONT

RACT STAD MECHELEN



DE WIJK ARSENAAL

➢ Ingesloten wijk (industrie en 
spoorwegen) met weinig groen

➢ Weinig kwaliteitsvolle openbare 
ontmoetingsruimte

➢ Lage woonkwaliteit met sterk 
verouderd patrimonium

➢ Diverse kwetsbare populatie

➢ Weinig sociale cohesie

➢ Leefbaarheid en veiligheid die 





COLLECTIVE IMPACT MODEL

➢ Onderzoeksrapport in opdracht van
stad Mechelen

➢ Onderzoek over de toepassing van
het Collective Impact Model (CIM) in
Europa

➢ Hoe kan het CIM worden toegepast
om complexe vraagstukken met
betrekking tot stedelijke veiligheid
en sociale cohesie te
beantwoorden?

➢ CIM gaat uit van het idee dat

https://www.ecorys.com/sites/default/files/2021-06/Action%205%20-%20Report%20%27The%20Collective%20Impact%20Model%20and%20its%20Application%20in%20EU%20cities%27%20%282%29.pdf


COLLECTIVE IMPACT MODEL

Common 
agenda

Shared 
measurement 

system

Mutually 
reinforcing 
activities

Continuous 
communication

Backbone 
support 

organization
Collective 

Impact

1. Common agenda: gemeenschappelijke 
gedragen doelstellingen

2. Shared measurement system: 
gemeenschappelijke manier om vooruitgang 
te meten

3. Mutually reinforcing activities: alle 
partners voeren activiteiten uit die binnen de 
doelstellingen passen en elkaar versterken

4. Continuous communication: de partners 
staan in constant overleg met elkaar

5. Backbone support organization: er is een 
trekkende organisatie met beschikbaar 
personeel



NULMETING

➢Indicatorenlijst

➢Survey

Kwantitatief

➢Buurtbabbels

➢Open vragen survey

Kwalitatief



INHOUDELIJKE PIJLERS

Sociale cohesie

Woningkwaliteit

Veiligheid en leefbaarheid



SOCIALE COHESIE

1. Participatietraject heraanleg speelplein
(najaar 2022)

2. Positieve wijkidentiteit via storytelling: De 
Mensen Maken De Buurt (voorjaar 2023)

3. Het wijkbudget (vanaf najaar 2023)

4. Verdere netwerking en community 
building via buurtbabbels, wijkfeest, BEN’s, 
burendagen… (doorlopend)

➢ Werken aan een sterkere sociale cohesie met 
behulp van een sociale cohesiemedewerker. 

➢ Vier hoofdsporen om sociale cohesie te versterken:



WONEN

➢ Drempels voor huurders en eigenaar-bewoners 
om kwaliteit te verbeteren wegwerken

➢ Nieuwe manier van aanpakken proberen

➢ Maatwerk en luisteren naar individuele verhalen

➢ Essentieel om samen te werken met 
verschillende diensten:

~ Renovatiebegeleider (Energiepunt Mechelen) 

~ Noodkoopfonds

~ Huurbegeleiding

~ Jurist

~ Wooncontroleur

~ Samenlevingsopbouw (SAAMO)



VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

➢ Verhogen toezicht op het openbaar domein

➢ Betaalde stage voor jongeren 
(combineerbaar met leefloon, 
werkloosheidsuitkering)

➢ Springplank naar de veiligheidssector

➢ Laagdrempelige aanpak

~ Outreachend en via externe partners

~ Buddywerking, opleidingen, kennismaking 
met veiligheidssector

~ Ook begeleiding van kandidaat-stagiairs



VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

➢ Herkenbaar in het straatbeeld



MEER WETEN?

‘Ronde Tafel’ 

Dinsdag 7 maart 2023

Leefbaarheid en veiligheid in de publieke ruimte

www.mechelen.be/rondetafel

http://www.mechelen.be/rondetafel
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Wijk in groei…
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Woonweefsel
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HERINRICHTEN GERECHTSPLEIN
Veel har(d)(t)

Nood aan ruimte



Steenwegen
Leegstand



VERBONDEN
BUURT

GEZONDE BUURT

VERBINDENDE
BUURT

EXPERIMENTEER-
RUIMTE



VERBONDEN
BUURT

GEZONDE BUURT

VERBINDENDE
BUURT

EXPERIMENTEER-
RUIMTE

Lint door de wijk van zachte mobiliteit 
& nieuwe openbare plekken voor de 

buurt

Menukaart tegen 
leegstand

Verder ruimtelijk
onderzoek

Veilige school-
omgevingen

Proefplekken



VERBONDEN
BUURT

GEZONDE BUURT

VERBINDENDE
BUURT

EXPERIMENTEER-
RUIMTE

Sensibiliseren, woningen screenen en 
promoten van energiezuinige 

maatregelen

Demowoning Energieadviezen & 
ondersteuning op maat

Energiezuinige sociale 
woningen



VERBONDEN
BUURT

GEZONDE BUURT

VERBINDENDE
BUURT

EXPERIMENTEER-
RUIMTE

Verbinding tussen burgers, dienstverlening en 
voorzieningen in de wijk.

WZC met buurtfunctie

Verbindende 
evenementen

Vervoer op maat

School 
in de wijk

Huiswerk-
klassen 2.0

Nieuw buurthuis



VERBONDEN
BUURT

GEZONDE BUURT

VERBINDENDE
BUURT

EXPERIMENTEER-
RUIMTE

Labo om recepten te testen, later te 
transfereren naar andere wijken. 
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HERINRICHTEN GERECHTSPLEIN

PROEFPLEK 
GERECHTSPLEIN

1 juli – 30 september 2023



WOONZORGCENTRA MET BUURTFUNCTIE

2023 onderzoek & overleg
2024 pilootprojecten en 

samenwerking



HUISWERKKLASSEN 2.0

Voorjaar 2023 Concept uitgewerkt
September 2023      Uitrol



NIEUW BUURTHUIS

2023   Afwerking + concept
2024   Oplevering



JORT ORY
Stadsmarinier Westerkwartier-Mariakerke-Raversijde
0473264901
jort.ory@oostende.be
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KROONMOLEN AAN ZET
Pilootproject wijkgericht werken



KROONMOLEN AAN ZET
Ambities / beoogde impact



KROONMOLEN AAN ZET

Kroonmolen Luistert: juli ‘21 – febr ‘22

Kroonmolen Verbindt: maart-april

Workshop Kerngroep

14 maart

Workshop Luisterende oren

21 maart

Workshop inwoners

25 maart

Workshop wijknetwerk

20 april

Slotconclusies mei

PROCES
Kroonmolen Onderzoekt: voorjaar ‘21

Kroonmolen Leeft: 

vanaf september ‘21



Ervaringen

- Persoonlijk, laagdrempeling contact werkt het beste

- Proces heeft een doel, maar is nu al een middel

- Momentum creëren op verschillende niveaus/manieren is belangrijk

- Proces: Kroonmolen Onderzoekt, in beeld, Luistert, Verbindt, Leeft

- Dynamiek op korte termijn

- Structurele / duurzame dynamiek 

- Mentale ruimte doen ontstaan blijft een continue ‘strijd’

- Politiek draagvlak is voorlopig klein



BEDANKT!!!
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Wijkverbeteringscontract

Centrum Vilvoorde



3/16/2023 92

Analyse wijk



Krijtlijnen plan

1. Aanboren van het aanwezige talent.

2. Het levendig en dynamisch houden van het kernwinkelgebied.

3. Verloedering panden aanpakken. 

3/16/2023 Vilvoorde powerpointpresentatie 93



Concrete acties en resultaten

• Gebiedsregisseur

• Ondernemerschap stimuleren:

– START.huis (vilvoorde.be/starthuis)

– START.loket (vilvoorde.be/startloket) 

• Leegstand bestrijden

– Broeilab (broeilab.be)

– Kernversterkingsprojecten

• Eigenaars ondersteunen bij renovatie

– Energiepunt Vilvoorde (vilvoorde.be/energiepunt)

– Centrumpremie (vilvoorde.be/centrumpremie)

3/16/2023 Vilvoorde powerpointpresentatie 94
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https://www.vilvoorde.be/programma-openingsweekend-4-maart
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lokaalbestuur.vlaanderen.be

Dank je wel

../lokaalbestuur.vlaanderen.be

