
 

Bijlage: Deze projecten ontvangen samen 159.010,50 euro 
Europese, Vlaamse en provinciale steun: 
 
Huifkar Diksmuide is gevestigd in Vladslo en biedt huifkartochten met trekpaarden aan voor 
groepen, families, scholen, verenigingen en individuen. Ze hebben veel ervaring met mensen 
met een handicap en voor al de tochten zijn rolstoelgebruikers steeds welkom. Na de 
opstartjaren in Vladslo zette Huifkar Diksmuide onlangs een samenwerking op met vzw De 
Groene Kans. Vanaf 2019 hebben zij een tweede vertrekplaats vanuit de Ijzerboomgaard in 
Diksmuide.  

Kostprijs project: 29 780,00 euro 
Leader Westhoek: 14 890,00 euro (50 %) 

 
Het doel van het project Westhoekverhalen is het ontwikkelen van een ruim en vernieuwend 
aanbod aan toeristische producten binnen de verhaallijnen van de Westhoek, waarbij 
storytelling in al zijn facetten het instrument bij uitstek wordt. Kleinschaligheid en innovatie 
staan hierbij centraal. Daarbij zetten ze in op minder gekende locaties met sterke verhalen 
voor kleinere groepen. 

Kostprijs project: 49 045,00 euro 
Leader Westhoek: 24 522,50 euro (50 %) 

 
Met het project Boeren in de Moeren, vroeger en nu… een familiaal verhaal van 
melkveebedrijf naar kaasboerderij wil kaasmakerij De Moerenaar een gepersonaliseerd en 
goed uitgebalanceerd landbouw- en kaas educatief centrum uitbouwen waarmee men als 
toeristisch bezoekerscentrum leerzaam kan zijn voor groepen en individuele bezoekers. 
Scholen, verenigingen van alle leeftijden, particulieren en toeristen, kortom alle bezoekers 
krijgen de kans om de geschiedenis van de regio, de landbouw en andere aspecten te leren 
kennen. Ook het gerobotiseerde melken (120 melkkoeien) is een boeiende eyecatcher voor de 
bezoekers. Zo zie je dat het verhaal van vroeger én nu een boeiend geheel vormt. 

Kostprijs project: 49 500 euro 
Leader Westhoek: 24 750 euro (50 %) 

 
Ontwikkeling site d’ Hofstee is een inclusief project van het expertise- en 
ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking de 
Vleugels in Klerken. Ze willen op een laagdrempelige manier een ontmoetingsruimte creëren 
voor jong en oud zodat de site voor iedereen toegankelijk én aantrekkelijk wordt. Op die 
manier wordt gewerkt aan een inclusieverhaal waarbij zowel mensen met als zonder een 
beperking elkaars leefwereld beter leren kennen.  

Kostprijs project: 120 520,00 euro 
Leader Westhoek: 36 156,00 euro (30 %) 

 
Met het project Van Inspraak naar Samenwerking zoekt Stad Diksmuide alternatieve, 
innovatieve vormen van participatie en samenwerking tussen de lokale overheid en burgers. 
Samen ontwikkelen ze een impactkader zodat ze beter kunnen inschatten wat de gevolgen van 
bepaalde keuzes zijn. Dit traject wordt beschouwd als pilootproject waar ook andere lokale 
praktijken kunnen uit leren.  

Kostprijs project: 37 500,00 euro 
Leader Westhoek: 24 375,00 euro (65 %) 


