
Bijlage: goedgekeurde projecten 

Dossier Promotor kostprijs subsidie korte voorstelling 

Netwerk van groene ontmoetingsplekken 
in Zonnebeke Gemeente Zonnebeke 86.075,70 49.992,77 

inrichten van zes ontmoetingsplekjes op diverse plaatsen in 
Zonnebeke met een bankje, spelelementen  en verhalen 

Opwaarderen De Waterbek Gemeente Ardooie 130.500,00 49.994,95 inrichten van een groene plek aan de rand van de gemeente 

Plekje aan Wyckhuyze Gemeente Alveringem 76 923,07 50.000,00 
de tuin van het gemeentehuis wordt omgevormd tot groene 
ruimte met ruimte om te picknicken, te rusten en te spelen.  

Inrichting ontmoetingsplaatsen in het 
kanaalpark te Ingelmunster 

Gemeente 
Ingelmunster 181.430,32 50.000,00 

er worden twee ontmoetings- en belevingsplekken ingericht in 
de kanaalzone met speelruimte, een beweegbank  en extra 
wandelpaden.  

Vageweenbos Stad Izegem 90.000,00 49.995,00 

inrichting van het Vageweenbos met paden, extra 
ontmoetingsruimtes, spelaanleiding en zitelementen, dit alles 
omringd door streekeigen groen. 

Aanleg van een cultuurtuin met 
landschapstheater en aanleg van een 
zorgtuin, ingebed in het totaalproject 
inrichting van het dokter Egide 
Defeverpark en onmiddellijke omgeving Stad Gistel 219.850,00 49.905,95 

aanleg van een cultuurtuin aan de bibliotheek met een 
landschapstheater en een zorgtuin aan het dienstencentrum als 
ontmoetingsplaats voor het lokaal dienstencentrum en de 
buurt, als aanvulling op het dr. Egidepark 

Revival kasteelpark Zwevezele Gemeente Wingene 76.250,94 49.563,11 

optimaliseren van het kasteelpark door het vernieuwen van de 
ingangen, het voorzien van spelprikkels en een 
avonturenparcours, het plaatsen van infoborden over de 
geschiedenis van het park en het verhogen van de 
groenbeleving. 



Opwaardering van het Brennepark in 
Watou Stad Poperinge 76.923,08 50.000,00 

opwaarderen van de groene ruimte aan het bufferbekken door 
het vergroenen, het herstel van de paden, het plaatsen van 
picknick- en zitbanken en het inrichten van een speelzone. De 
verbinding tussen het dorp en de wijk wordt hiermee ook 
geoptimaliseerd. 

Opwaarderen trage wegen Ieper Stad Ieper 42.100,00 27.365,00 
herstel en opwaardering van het Bellewaerdebeekpad, het 
Dikkebusvijverpad en het waterstraatje. 

Aanleg natuur en recreatie “PERCEEL 
KREKELSTRAAT” Meulebeke Gemeente Meulebeke 157.475,21 49.998,38 

Inrichten van het gebied dat aansluit bij het sport- en 
recreatiecentrum Ter Borcht met een natuurlijke aanleg, het 
plaatsen van zitbanken en het creëren van natuurlijke 
speelelementen. 

Zedelgem herademt Gemeente Zedelgem 41.567,84 27.019,10 

het voorzien van 5 groene ontmoetingsplaatsen en 
fietspoolplaatsen in de kernen van Zedelgem, 7 rust- en 
picknickplaatsen langs de recreatieve routes en de 
sterretjesweide laten evolueren tot een koestertuin. 

Link de Westhoek! 
Regionaal Landschap 
Westhoek 75.000,00 48.750,00 

opwaarderen van trage wegen in Mesen, op het wandelnetwerk 
Heuvelland, de Dode Ijzerwandelroute en de aanleg van een 
wandelbrug over de Heidebeek in Vleteren.   

Ontwikkeling groensite Gentsemeersweg 
Pittem Gemeente Pittem 76.800,00 49.920,00 

het verder ontwikkelen van deze multifunctionele 
ontmoetingsruimte door de aanleg van een vlonderpad, het 
graven van een poel, het installeren van een ponton en 
picknickbanken en het planten van een fruitboomgaard. 

Wandelroute Ringslot 2,0 Stad Veurne 68.150,00 44.297,50 

de wandelroute rond Houtem een nieuwe boost geven door ze 
op te knappen, te beveiligen, een uitkijkplatform te voorzien en 
educatieve  borden en banken te plaatsen. 

Een nieuwe groen-blauwe 
ontmoetingsplek in centrum Westouter  Gemeente Heuvelland  124.666,30 49.866,52 

aan de rand van Westouter wordt een recreatieplek gemaakt 
met een avontuurlijke speelzone, een wandel- en fietsdoorsteek 
en extra natuur onder de vorm van fruitbomen, bloemrijk 
grasland enz… 



Buurtontmoetingsplek Bulskamp vzw WZC Sint-Anna 55.428,00 36.028,20 

de voortuin van het woonzorgcentrum wordt een 
ontmoetingsplaats voor het dorp met banken en veel 
beplanting. 

Herinrichting groene ontmoetingsplaats 
site Vercamer Gemeente Lendelede 123.456,84 49.987,67 

de omgeving van de site hoeve Vercaemer wordt aangepakt met 
rustpunten, paden een bloemenweide, de herwaardering van de 
poel,… 

Jeugdsite dorpshuis Woesten Gemeente Vleteren 90.953,05 49.999,98 
de omgevingsaanleg van het dorpshuis van Woesten: er worden 
speeltoestellen voorzien groenaanleg en zitbanken. 

Don Bosco Stad Torhout 281.325,00 49.991,45 
het Don Boscoplein wordt vergroend, de speelzone wordt 
vernieuwd en er wordt wat straatmeubilair geplaatst. 

Ontharden & vergroenen Lentedreef Stad Menen 71.314,05 46.354,16 
ontharden van een pleintje in Rekkem, groen voorzien, 
speeltoestellen en picknickbanken 

Beukelpad: ontmoetings-en speelruimte Gemeente Houthulst 61.282,73 39.833,77 
een ontmoetings- en speelruimte aan de wijk met groen, 
wandelpaden en speeltoestellen en een hondenweide 

Opwaardering tragen wegen/real missing 
links en creatie ontmoetingsplekken Gemeente Hooglede 78.057,26 49.995,68 

de verbindingen van verschillende trage wegen realiseren en 
een rustplek maken  

Groene ontmoetingsrumte Madonna 
Gemeente Langemark-
Poelkapelle 106.243,67 49.998,27 

een groene ontmoetingsplek maken in het centrum van 
Madonna met banken, spel en paden in de plaats van de oude 
pastorie 

Opwaardering speel-, sport- en 
ontmoetingsweefsel deelgemeente 
Eernegem Gemeente Ichtegem 94.871,04 27.949,01 

heraanleg van het speelplein, aanleg van een multimove 
wandelpad en plaatsen van zitbanken aan het sportcentrum van 
Eernegem 

  2.285.054,73 1.096.806,47   

 Reserveprojecten       

Opwaardering speel-, sport- en 
ontmoetingsweefsel deelgemeente 
Eernegem Gemeente Ichtegem 74.839,99 22.047,86 zie ook hierboven 



De warme zorgtuin van de Zorgcampus 
Langemark-Poelkapelle 

ocmw Langemark-
Poelkapelle 73.875,80 48.019,27 

de herinrichting van de binnentuin van het woonzorgcentrum 
tot warme zorgtuin met belevingsmogelijkheden en een 
rollatorpad met rustpunten - met een aansluiting naar de buurt  

Aanleg trage weg Ooigem - Bavikhove en 
groen (speel)rustpunt) Gemeente Wielsbeke 174.770,33 49.984,31 

aanleg van een trage weg van Ooigem naar Bavikhove en een 
groen speel/rustpunt 

De verbindende kracht van banken Domein Polderwind 14.520,00 9.438,00 
het voorzien van enkele rustbaken langs de Sint Pieterplas aan 
domein Polderwind 

Belevingsplekken Natuurgebied De 
Bramier (Lauwe) 

Intercommunale 
Leiedal 109.152,87 49.992,01 

het inrichten van een toegangspoort tevens verzamelpunt voor 
groepen voor de Bramier en het voorzien van een rustplekje om 
uit te kijken op het natuurgebied 

    447.158,99 179.481,45   

 

 

 


