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  Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021 

 
 Belangrijke informatie voor de invuller 

 

Waarvoor dient dit formulier? 
Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst 
geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project 
uitgaat, hoe je wil communiceren, … 
Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent.  
 
Zie ook: Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 

 

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier? 
Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste 
op 30 april 2021.  

 

 

1. Titel van het project 

 

Mach-H: met verenigde krachten voor een groene en warme buurt 

 

 

2. Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)? 

 
|De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-
Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-
Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.| 

 

 

     Inhoudelijke vragen  

wijk:  Macharius - Heirnis 

Voeg dit formulier als 
bijlage toe bij je project 
op www.wijkbudget.gent  

 
 
 
 
 
 

Wijkbudget Gent 
Inhoudelijke vragenlijst bij je 
project om je wijk (nog) beter te 
maken 
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3. Wat is de exacte locatie in de wijk?  

|Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, … Verschillende locaties binnen de     
wijk zijn ook mogelijk. 

Macharius-Heirnis (volledige wijk) 

 

 

4. Geef een uitgebreide beschrijving van het project 
|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project. 

Het Mach-H project is een project dat ontstaan is uit vele ideeën – het integreert 
immers veel verschillende wijkbudgetvoorstellen. We zijn ervan overtuigd dat het 
uitwerken van de voorstellen van onze wijk een betere en aangenamere plek zal 
maken. Op dit moment zijn al zo’n meer dan 25 buurtbewoners actief betrokken bij het 
project; we willen graag nog veel meer mensen betrekken zodra we de uitvoering 
aanvatten. Het samen uitvoeren van dit project zal niet alleen de wijk een betere 
plaats maken, het kan de bewoners ook dichter bij elkaar brengen. 
 
Zowel in de Heirnis (met de actieve groep in en om de Zalmstraat) als in Macharius 
(met de Buren van de Abdij) was er een groep die probeerde om zoveel mogelijk 
ideeën samen te brengen en op elkaar af te stellen. Toen die twee dynamieken elkaar 
vonden, werd Mach-H geboren - een gelukkige geboorte die veel energie gaf. We 
contacteerden de meeste initiatiefnemers en brachten diegenen die wilden 
meewerken bij elkaar. We maakten zes wandelingen met verschillende coronaproof-
groepen, soms in het gezelschap van experten, om nog beter de diverse ideeën in kaart 
te brengen en te laten wortelen in de wijk. Onze wijkregisseur, Josefien Maes, stond 
ons met raad en daad bij, en onderzocht – na ruggenspraak met de stadsdiensten – 
welke ideeën het best haalbaar waren of het best pasten in het wijkbudget, en welke 
niet. Daar hielden we soms rekening mee maar soms ook niet. Zo ontstond stilaan een 
beter zicht op hoe een gezamenlijk wijkproject er zou kunnen uitzien. In de aanloop 
naar het indienen van deze aanvraag werkten we samen met de betrokken bewoners 
aan deze tekst.  
 
Ons project omvat 3 grote luiken: groen + water, infrastructuur en activiteiten. 
 

1. Groene oase in de stad: pluk de wijk  
We vatten het wijkbudget aan om onze wijk om te toveren tot een groene oase.  
We streven, op langere termijn, naar een diepgaande vergroening, waarbij het aan te 
planten groen zoveel als mogelijk biodivers en eetbaar is.  
 
We zijn ervan overtuigd dat een grondige vergroening van de wijk, de verhitting, 
waaronder de stad tegenwoordig steeds meer lijdt als gevolg van de 
klimaatopwarming, voor een groot deel kan temperen. Om een echt verschil te maken 
is er evenwel veel groen (biomassa) en ontharding (ook goed voor waterinfiltratie) 
nodig. Het wijkbudget faciliteert een eerste aanzet hiertoe. Immers, kleinschalige 
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implementatie in enkele voorbeeldstraten en -pleinen, kan zinvol zijn om op bredere 
schaal draagvlak te creëren.  
 
Een mooi neveneffect van het creëren van een groene oase is dat het tegelijk ook 
vlinders en bijen zal aantrekken.  
 
Een eerste actie willen we ondernemen door het aanplanten van groenslingers. Her en 
der in meerdere straten zullen we buurtbewoners warm maken om hun gevel op te 
fleuren met een prachtige groenslinger. Het fleurt niet alleen de gevel op, het verbindt 
ook je woning met je overbuur. 
 
Maar we zien het ook grootser: zie het al voor je: je wandelt het Rommelwaterpark uit 
onder een magnifieke groentunnel, die je als het ware spontaan naar het Astridpark 
trekt.  
We willen graag de in-/uitgang van het Rommelwaterpark verbinden met de in-
/uitgang van het Astridpark ter hoogte van de Ossenstraat. Het plan is om daar een 
‘groenbrug’ aan te leggen, met een brede groenslinger van hoppe die de Ossenstraat 
oversteekt. Een eventuele ontharding van het doodlopende straatje naar het 
Astridpark en veel gevelgroen zou het plaatje compleet maken (zie verder). Het met 
elkaar verbinden van beide parken is ecologisch gezien een pluspunt. We zullen op 
zoek gaan in de wijk waar er draagvlak is om meer te vergroenen. 
 
In samenwerking met Dekenij Dampoort en het GMF willen we de Dampoortstraat een 
metamorfose bezorgen, als het even kan de groenste winkelstraat van Gent. Het 
binnenrijden van de stad mag niet langer grijs en grauw zijn, maar groen, fleurig, fris en 
levendig! De Oostpoort van Gent zal elke stadsbezoeker een adembenemend gevoel 
geven.  We planten graag een of meerdere bomen in de straat. Een actief groenfront 
zal de buurtbewoners enthousiasmeren om hun gevel te bekleden met een prachtige 
klimplant, zowel eetbare als niet-eetbare. Een aantal groenslingers en bloembakken 
vervolledigen het geheel. De Dampoortstraat dient zo als voorbeeldstraat, maar ons 
streefdoel is en blijft om de gehele wijk (van de Achtervisserij tot de ring, van de 
Kasteellaan tot de Dampoortstraat) aan te moedigen massaal veel groenslingers en 
geveltuinen te installeren, grote en kleine bloembakken te vullen met zowel kruiden, 
bloemen, planten, met andere woorden heel verscheiden en biodivers. Voor minder 
gaan we niet! We maken hierbij graag gebruik van de expertise van het GMF en de vele 
handige klussers mét groene vingers, die onze wijk ongetwijfeld rijk. De stad Gent, in 
samenwerking met het GMF, gaf hier ook reeds een mooie aanzet toe door  
gelijkaardige ideeën, reeds te implementeren in 3 vissenstraten in de Heirnis. De 
dynamiek die door dit project ontstaan is, getuigt tevens dat groenaanleg mensen 
verbindt. 
 
Onze wijk kent ook een aantal parken. Deze zijn ongetwijfeld al mooie groene 
(ontmoetings)plekken in de wijk, maar ook hier willen we net dat ietsje meer. Er zijn te 
weinig schaduwrijke plekken in de parken. We willen daarom gaan voor het 
aanplanten van meer (en hogere) bomen, bijvoorbeeld enkele zilverlindes in het 
Lousbergpark. Deze bomen worden vrij groot, wat ervoor zorgt dat ze meer 
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schaduwruimte creëren. Bovendien vragen ze weinig onderhoud. Ook in de andere 
parken en straten zullen we onderzoeken welke bomen aangeplant kunnen worden.  
 
We willen eveneens een bloemenweide aanleggen, zodat ook de bijtjes en de vlinders 
opnieuw aangetrokken worden tot onze stad. 
 
De aanleg van het vele groen, vraagt natuurlijk ook om onderhoud en meer water. 
Aangezien het water steeds schaarser wordt, plannen we her en der in de wijk een 
aanleg van meerdere waterreservoirs. In onze wijk zijn er voldoende plaatsen waar we 
van grote daken het water kunnen opvangen. 
 
Het Spaans Gewas is intussen al een vaste aanwezigheid op het Spaanskasteelplein en 
een mooi voorbeeld dat waterreservoirs bijzonder nuttig zijn. Het was dan ook een van 
de eerste plaatsen in onze stad waar water van een groot dak (Machariuskerk) werd 
opgevangen. Dat, samen met het enthousiasme van de deelnemers, heeft toegelaten 
deze meer dan 50 minituintjes van een diverse groep mensen, ondanks droge en hete 
zomers, groen en geurend te houden. We dromen er tevens van om deze plaats ook te 
ontharden en zullen de praktische haalbaarheid hiervan onderzoeken in de 
uitvoerende fase. 
 
Een composthut en materiaalhok mogen ook zeker niet ontbreken. Een materiaalhok 
zou perfect in een afzonderlijk deeltje van de mooie Machariuskerk kunnen zonder de 
rest van de kerk te moeten betreden.  
 
Om de vergroening van de wijk ook op langere termijn mee uit te tekenen en om 
samen te oogsten (honing en peren, maar weldra mogelijks hoppe voor onze 
microbrouwerij in de Forelstraat), om meer mensen bij de groendynamiek te 
betrekken, willen we in de wijk graag een groengroep of een werkgroep SNEL 
(stadsnatuur en landbouw) ontkiemen uit ons project Mach-H. Die zal bestaan uit een 
netwerk van iedereen die nu al met SNEL bezig is in de wijk, maar ook uit bewoners die 
nog geen uitlaatklep vonden voor hun groenige neigingen. 
 
We zien heil in een constructieve samenwerking tussen de burgerse groengroep en de 
groendienst van de stad Gent. Deze samenwerking zou de participatie van de burgers 
bij de inrichting/vergroening van onze wijk op een meer permanente leest schoeien – 
het zou toelaten de vergroening in de toekomst participatief uit te tekenen. Zaken 
zoals ontharding kunnen uiteraard alleen met de groendienst en andere diensten van 
de stad gebeuren. Zo’n geregeld overleg tussen de groengroep van de wijk en de 
stadsdiensten zou de mogelijkheid scheppen om zo’n dingen bespreekbaar en beter 
uitvoerbaar te maken.  

Een eerste oefening van zo’n overleg kan het Astridpark zijn, waar de groendienst al 
plannen heeft ontwikkeld. Wij willen daar graag vanuit Mach-H bij betrokken worden 
vanuit onze ideeën: diversiteit (cultureel en biologisch), eetbaar, het water van de 
vijver op niveau houden, mogelijkheid van een voedselbos onderzoeken. Als 
voormalige historische lusthof moet het Astridpark vooral een charmante hof worden 
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voor de buurtbewoners die daar niet over beschikken en voor ouderen die er in een 
knusse en gezellige omgeving rustig kunnen zitten, een boekje lezen of genieten van de 
kleurenpracht van bloemen. 

Concrete samenvatting: activiteiten + streefdoel binnen het luik groen + water: 
- Aanplanten van groenslingers: 30  
- Aanleg groenbrug: 1 (omvat meerdere groenslingers + gevelgroen) 
- Aanleg geveltuinen met eetbare en niet eetbare klimplanten: 300 
- Planten van diverse bomen op diverse plaatsen: o.a zilverlinde, fruitbomen, 

etc.: 60 
- Grote bloembakken met zowel kruiden, bloemen, planten: 50 
- Kleine bloembakken met zowel kruiden, bloemen, planten: 100 
- Aanleg bloemenweide: 1  
- Plaatsen van waterreservoirs: 8 
- Ontharding: op diverse nader te bepalen plaatsen, in samenspraak met de 

Groendienst van de Stad Gent 
- Composthut maken: 4 
- Materiaalhok creëren: 1 

 
 

2. Tref je wijk = bewoners verbinden = de buurt versterken 
We vatten het wijkbudget eveneens aan om sociale contacten te faciliteren door 
middel van een nieuwe buurtinfrastructuur. Uit het wijk-DNA blijkt immers dat er toch 
heel wat alleenstaanden zijn in onze wijk. Ongetwijfeld zal een deel van deze bewoners 
ook te kampen hebben met eenzaamheid. Mensen hoeven niet eenzaam te zijn in onze 
wijk en de onderstaande voorstellen van buurtinfrastructuur scheppen bijkomende 
“beddingen” om meer mensen samen te brengen. 
 
Straten mogen niet langer gezien worden als ruimte die enkel geldt om je met de 
wagen van plek A naar plek B te verplaatsen, om dan nog eens, bij aankomst, dat 
voertuig steevast een standplaats te willen geven voor de deur. Een andere invulling 
van enkele parkeerplaatsen is wenselijk en zelfs noodzakelijk. 
 
Anno 2021 zien we zoveel meer potentieel in de straten. We maken er sociale 
ontmoetingsplaatsen van.  
 
We willen in meerdere straten vaste pick-nickbanken plaatsen en loungeplekken 
creëren. Plaatsen waar mensen de plek krijgen om een gezellige babbel te slaan. Van 
tijd tot tijd een aperitiefmoment met de buren van de straat... hoe zalig is dat niet.  
 
Ook prachtige gevelbanken kunnen het sociale leven in de straat aanwakkeren. 
Bovendien ogen ze ook mooi tegen de gevel van je woning. Zie je jezelf al zitten op je 
gevelbankje in een oase van groen? Een glaasje wijn en een boekje en je waant je 
direct in een zuiderse atmosfeer. We zullen de bewoners van de wijk warm maken om 
zoveel mogelijk gevelbanken te plaatsen. Ook hiervoor zullen we op zoek gaan naar de 
vele handige Harry’s die onze wijk telt. 



  

 Inhoudelijke vragenlijst Wijkbudget Gent – p.6 van 20 

 
Aangezien er in de parken meer schaduwplekken gecreëerd zullen worden door het 
aanplanten van extra bomen, zullen ook deze plaatsen veel vaker gebruikt worden 
voor gezellige samenkomsten. Meer accommodatie in de parken is dan ook een must. 
Hier en daar een petanquebaan, een pingpongtafel en enkele hangmatten zullen alleen 
maar meer verbindend werken. We engageren ons met het wijkbudget om dit te 
realiseren. 
 
En we willen zelfs nog een stapje verder gaan. We bouwen ook nog een of meerdere 
kiosken, die door bewoners en mogelijks in samenwerking met de buurtwerking van de 
stad, uitgebaat zullen worden. Zowel het bouwen van de kiosk, als het nadien uitbaten,  
zal ongetwijfeld voor duurzame contacten en ongetwijfeld heel wat leutige avonden!  
 
In de Zalmstraat is er ook een school, het Klaverblad, die toch een aantal 
opportuniteiten ziet in het wijkbudget. Het is je misschien al opgevallen, of misschien 
ook niet, maar naast/voor de school, bevindt er zich een ‘tuintje’ achter de Sint-
Antoniuskerk. Met het wijkbudget zouden we heel graag van deze plek een buitenklas 
willen maken en tegelijk ook een zit-en loungeplek voor zowel de buurt als de 
leerkrachten van de school. Even weg van een bende joelende kinderen en op het 
gemak kunnen genieten van hun lunch, wijzen ze zeker niet af. Het creëert ook extra 
ruimte voor bv. een poppenspeler die op gezette tijdstippen de kinderen de magie van 
het poppenspel bijbrengt! We zullen met de Kerkfabriek bekijken of zij deze ideeën 
genegen zijn en ze een samenwerking haalbaar zien. De ruimte kan evengoed gebruikt 
worden door de mensen die op zondag naar de kerk gaan en nadien graag nog eens op 
hun gemak napraten. 
 
Door ruimte te creëren voor ontmoeting, creëren we tegelijk ook speelruimte voor de 
kinderen. Immers, wanneer (volwassen) buren elkaar ontmoeten op straat en in de 
parken, spelen ook de kinderen vaker buiten met elkaar.  
 
Om deze reden vinden we het eveneens van groot belang dat de buurt verkeersveiliger 
wordt. We plannen een deel van de grote bloem-, kruiden- en plantenbakken (voorzien 
van reflectoren) te gebruiken als chicanes in enkele straten. Dit werkt 
verkeersremmend en fleurt de straten tegelijk op met extra groen.  
 
Tegelijk willen we de automobilist er duidelijk attent op maken dat er kan gespeeld 
worden in de wijk. We willen dat duidelijk maken met spandoeken. We ontwerpen 
graag 10 ludieke, doch duidelijke en esthetisch verantwoorde spandoeken. Hiervoor 
kunnen we een wedstrijd lanceren binnen de wijk om iets leuk te ontwerpen en de 
spandoeken vervolgens ook samen te maken. Een aantal extra regenboog-zebrapaden 
ter hoogte van de scholen en parken in de wijk, lijkt ons eveneens een belangrijk 
element om de wijk veiliger te maken.  
 
We willen hier evenwel, samen met het Turk Cultureel Centrum, benadrukken dat de 
wijk absoluut nood heeft aan een jongerenaanbod. Tevens staan we er mee achter dat 
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bijkomende infrastructuur best op bestaande verharde ondergrond wordt geplaatst en 
dus niet mag gepaard gaan met bijkomende verharding.  
 
Concrete samenvatting: activiteiten + streefdoel binnen het luik infrastructuur: 

- Plaatsen van permanente pick-nickbanken : 30 
- Maken en plaatsen van loungezetels: 20 
- Installatie gevelbanken: 100 
- Petanquebaan aanleggen: 2 
- Pingpongtafel plaatsen: 1 
- Hangmatten plaatsen: 3 
- Kiosk opbouwen en onderhouden: 2 
- Krijtbord voor buitenklas plaatsen: 1 
- Aanleg van chicanes: meerdere straten 
- Creëren van spandoeken: 10 

 
3. Samen delen, samen werken, samen spelen 

Onze wijk kent ook heel wat creatieve geesten alsook doeners, handige Harry’s en 
‘recyclers’. We willen met het wijkbudget dan ook investeren in activiteiten die daarop 
inspelen.  
 
De maakplaats en gereedschapsbib.  
Aanvankelijk wilden we een hub rond duurzaamheid en hergebruik van materialen 
ontwikkelen in de wijk, met gereedschapsbib, maakatelier en ontmoetingsplaats. We 
dachten daarvoor aan de Machariuskerk. Dat ligt moeilijk omdat de bestemming ervan 
onduidelijk is. Het idee kan echter perfect aansluiten bij vzw Pastory, die met De 
Klusserette exact hetzelfde idee tot leven brengt juist over de Kasteellaan, naast de 
Hubo. Zij hebben daar een gereedschapsbib, klusatelier en plek om ook een 
maakplaats rond textiel te voorzien. Voorlopig werken zij enkel voor de wijk Dampoort-
Sint-Amandsberg, maar we zagen een perfecte match tussen hun werking en onze wijk 
Macharius-Heirnis en De Klusserette staat daarvoor open. Tenslotte ligt onze wijk 
dankzij de nieuwe ondertunneling van de spoorlijn vlakbij de site van De Klusserette.  
 
Om dit mogelijk te maken, is er nood aan een uitbreiding van gereedschap voor de 
gereedschapsbib en aanwerving van nieuwe vrijwilligers.  
 
Naast de gereedschapsbib, waar iedereen van de wijk Macharius-Heirnis terecht zal 
kunnen om materiaal te ontlenen, zullen we ook workshops op locatie in de wijk 
organiseren rond herstellen, upcyclen etc.  
Als laatste willen we graag een maakplaats rond textiel, waar bewoners terecht 
kunnen voor workshops enerzijds, en zelfstandig gebruik (onder begeleiding) van de 
toestellen anderzijds.  
 
We denken hierbij aan zeefdrukken, snijplotten en kledij bedrukken met flex- en 
flocfolie, en aan borduren met de borduurmachine. Deze toestellen zullen een vaste 
plek krijgen in De Klusserette, maar kunnen ook verplaatst worden in de wijk, indien 
gewenst. Om de verplaatsing mogelijk te maken, willen we investeren in een fietskar. 
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We willen graag een netwerk of een werkkern van mensen zien ontstaan die werkt 
rond duurzaam gebruik van materialen in de wijk. We ontvingen signalen van vzw 
Catapa dat hij ons daarin wil bijstaan. Een tijdelijke bewustmakingsactie rond het 
gebrek aan duurzaamheid van de kledingsector zou hierbij aansluiten.  
 
De Coyendansparade doen herleven. 
We willen ons inspannen om de Coyendansparade van weleer een nieuw leven te 
geven en zoeken daartoe enthousiaste medewerkers. We willen er minstens één reus 
laten in meelopen, maar voorts willen we vooral dat de buurtbewoners de parade een 
heel eigen vorm geven. Als dat lukt, kan de parade het jaarlijkse buurtfeest kleur geven 
en dat is welgekomen nu er wordt gedacht over een nieuwe invulling van het 
buurtfeest. Nu de Beloften met zijn buurtoverstijgende uitstraling niet langer deel 
uitmaken van de Coyendans zou een creatieve invulling van de Coyendansparade die 
rol kunnen overnemen. In dat geval zou de parade maandenlang de creativiteit in de 
wijk aanvuren.  
 
Poppen in de buurt 
Naast de Coyendans, kan ook het poppenspel breed geïntegreerd worden in de wijk. 
Hoe fijn en verbindend zou het niet zijn om, bij tijd en stond, een korte poppenkastact 
op te voeren in de straten , op pleintjes en in de parken. Ook ouders en kinderen 
kunnen warm gemaakt worden om zelf aan de slag te gaan met de poppen.  
Of wat denk je van een verrijdbare poppenkast, die ingezet kan worden bij inhuldiging 
van bv. gevelbankjes, een straat vol geveltuintjes? 
 
De Machariuskerk 
Mach-H vindt het wenselijk dat de Machariuskerk dienstig kan zijn voor de buurt: als 
infrastructuur om er dingen op te bergen (o.a tuinmateriaal, Spaans Gewas,…) en om 
er bepaalde buurtgerichte activiteiten te laten doorgaan, die elders moeilijk een plaats 
kunnen vinden. De kerk kan immers door veel diverse actoren gebruikt worden, ook 
door de buurt. Met de mix van bevolkingsgroepen en leeftijden kan deze ruimte voor 
erg verschillende activiteiten ingezet worden, ook voor kinderen en jongeren.  
 
Geitjes in de wijk 
Een kleine jongen kwam met het fantastische idee om ook wat meer leven in de 
‘brouwerwijk’ te brengen. Jawel, met het wijkbudget zullen we enkele geitjes 
aankopen. Een interessante plaats hiervoor is het parkje achter het LDC de Horizon - 
we zullen onderzoeken of dit kan, en zo niet, waar het dan elders zou kunnen. Jong en 
oud kan verenigd worden in het onderhouden en verzorgen van de geitjes. Het samen 
bouwen aan een mooie stal en een stevige omheining zal opnieuw de wijkbewoners 
dichter bij elkaar brengen. 
Verder moet er in feite een groep geschapen worden die de zorg voor de dieren 
opneemt. Het feit dat je een groep mensen nodigt hebt om voor de diertjes te zorgen, 
brengt ons ook een realistische kijk bij op het houden van dieren in een stedelijke 
omgeving en de verantwoordelijkheden die dat inhoudt. 
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De hondenweide 
Ook de trouwe viervoeter mogen we natuurlijk niet vergeten. We zijn ervan overtuigd 
dat er ergens in onze wijk toch wel een ruim voldoende groot terrein te vinden moet 
zijn om een hondenweide aan te leggen.  
 
Concrete samenvatting: activiteiten + streefdoel binnen het luik activiteiten: 

- Realiseren van een maakplaats + benodigheden 
- Het creëren van poppen en een reus ifv meerdere buurtgerichte activiteiten + 

jaarlijks terugkerende coyendansparade 
- Mogelijke plaatsen voor activiteiten:  

Buren van de Abdij 
De Kazematten 
De Machariuskerk 
Straten, pleinen, parken 

- Aankoop geitjes + accommodatie: 4 geitjes, 1 stal + omheining 
- Aanleg hondenweide 

 

 

 

5. Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met 
een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij 
je project op www.wijkbudget.gent.  

 

Najaar 2021 Uitwerking organisatiestructuur  en voorbereiding communicatieplan 

- Zoektocht naar partners met wie we het Mach-H plan kunnen uitvoeren. Ook 
voor de verschillende deelprojecten. 

- Voorbereiding communicatiemateriaal. We maken fotocollages en mockups… 
een beeld zegt soms veel meer dan woorden. 

- In samenspraak met de groep vrijwilligers van het Mach-H project zoeken we 
een praktische en financiële structuur. 

- We verbreden de ‘kerngroep’ die nu hoofdzakelijk uit Lies Van De Gehuchte, 
John Vandaele en Henk Mol bestaat en ontwikkelen een manier van werken die 
efficiënt en bevredigend is voor alle betrokkenen.  

 

Voorjaar 2022 Communicatie en voorbereiding realisatie 

- Intensieve communicatie, via drukwerk en social media, naar de wijkbewoners 
toe, met het doel een nog breder draagvlak te creëren voor het Mach-H 
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project. We verfijnen  met zoveel mogelijk mensen verder de invulling van het 
wijkbudgetplan.  

- In deze periode trekken we ook de wijk in om van straat tot straat de mensen 
warm te maken om mee te doen met bv het creëren van de geveltuinen en 
gevelbankjes. We werken hiervoor samen met de ons bekende ‘sleutelfiguren’ 
in deze straten. 

- We vormen in deze periode ook bewonersgroepen die zich met meer specifieke 
delen van het plan, ook op langere termijn, willen bezig houden… zoals bv het 
tuintje in de zalmstraat, het maken van poppen en reuzen, de 
Coyendansparade, de inrichting van de maakplaats, communicatie rond 
gereedschapsbib opnemen + werving van vrijwilligers voor de gereedschapsbib, 
etc. 

Zomer en najaar 2022 Realisatie 

- We maken een gedetailleerd plan waarop alle groenaanleg en infrastructuur 
die we gerealiseerd willen zien op aangegeven wordt. 

- Door middel van workshops en een aantal ‘warmmaak’ activiteiten geven we 
een startschot voor een heropleving van een breed gedragen Coyenansparade 
die in september 2022 zal plaatsvinden. 

- We kopen, na intensieve prijsvergelijkingen, het materiaal voor de realisatie 
van het plan aan en voeren uit: 

- Aanleg van de geveltuinen en plaatsing van de gevelbanken. 
- Aanleg petanquebaan, pingpongtafel en inrichting hondenweide (aan 

het Coyendanspark). 
- Plaatsing en aanleg van de kiosken in het Lousbergpark en het Sint-

Baafsdorp. 
- Plaatsen van picknickbanken en loungezetels. 
- Aanleg bloembakken, kruidenbakken, etc. + plaatsing op verschillende 

plaatsen in de wijk. 
- Aanleg tuin Zalmstraat → buitenklas, zit-en loungehoek. 
- Plaatsen van waterreservoirs. 
- Etc. 

 

 

 

 

6. Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)? 
Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk? 
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DNA van de wijk: 

Meer groen:  
In de wijk zijn er reeds een aantal parken, waar reeds vrij veel groen aanwezig is. 
Desondanks merkten we de voorbije jaren steeds frequenter dat hitte een groot 
probleem is binnen de stad. Door het creëren van extra groen, zowel in de vorm van 
bloem-, kruiden-, en plantenbakken, alsook het planten van extra bomen waar 
mogelijk, het aanleggen van heel wat extra geveltuinen + groenslingers hopen we de 
hitte in de toekomst wat te kunnen weren uit de stad. Meer groen zorgt eveneens voor 
meer zuurstof in de wijk.  
Dit alles komt elke bewoner van de wijk ten goede. 
 
Hoge parkeerdruk:  
Gezien de parkeerdruk zijn we er ons van bewust dat we ons project zullen moeten 
realiseren met een minimaal verlies aan parkeergelegenheid. Tegelijk willen we ook 
benadrukken dat een straat en wijk meer is dan een plaats waar je met je wagen kan 
doorrijden en parkeren. De tijd van ‘koning auto’ is voor steeds meer buurtbewoners 
verleden tijd. Toch willen we er zeker rekening mee houden dat nog heel wat mensen 
een eigen wagen hebben en deze dus graag ook ergens willen parkeren. Om deze 
reden lijkt het ons noodzakelijk om te werken met ‘voorbeeldstraten’. Het plaatsen van 
permanente pick-nickbanken en loungezetels willen we realiseren in een aantal 
straten, die zich hiertoe lenen. Het lijkt ons al bijzonder, indien we een 5-tal straten 
zouden vinden in de wijk, waarin we onze droom kunnen realiseren op vlak van nieuwe 
buurtinfrastructuur. 
 
Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen:  
Zoals reeds vermeld in vraag 4 creëer je automatisch meer speelruimte voor kinderen, 
indien je in straten infrastructuur voorziet die sociale contacten faciliteren én indien de 
wijk tegelijk verkeersveilig genoeg is. De straat is van iedereen en is bovendien gratis 
en dus bijzonder laagdrempelig. Een kind heeft vaak niet veel meer nodig dan ruimte 
om te spelen, want dat ontbreekt vaak in een stad. Het spel maken de kinderen wel 
zelf!  
We zijn er ons bewust van dat hieraan ook nood is in de wijk en staan derhalve ook 
achter de plannen van het TCC, en willen met hen samenwerken waar mogelijk.  
Veel alleenstaanden: 
Zowel het ‘groen’ element, het ‘sociale’ element van ons project als de activiteiten, 
zullen ervoor zorgen dat mensen, indien ze dit wensen, zeker niet eenzaam hoeven te 
zijn. Eigenlijk is ons project heel eenvoudig: ‘creëren van’: ruimte, zuurstof, sociale 
contacten, samenwerken, sociale cohesie. Wie weet zorgt dat er in de toekomst wel 
voor dat er heel wat minder alleenstaanden zijn. ;-) 
 
Gestegen woonprijzen vs. ondermaatse woonkwaliteit van de panden:  
Of we met een wijkbudget iets zullen kunnen veranderen aan de stijging van de 
woonprijzen, vrezen we dat het antwoord hierop negatief is. Dit ligt buiten onze 
capaciteiten. Wat, ons inziens, wel mogelijk is, is dat wijken waar het aangenaam 
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wonen is, een positieve aantrekkingskracht hebben. Een gevolg daarvan is dat mensen 
ook eerder geneigd gaan zijn om hun wijk en dus ook hun woning mooi gaan willen 
houden, met als gevolg dat veel woningen worden gerenoveerd. 
 
Inwoners in precaire omstandigheden: 
De ervaring leert ons dat, wanneer mensen elkaar beter kennen, ze ook beter voor 
elkaar gaan zorgen. De anonimiteit verdwijnt wanneer er meer buiten geleefd wordt 
en er ontstaat een vorm van sociale controle en positieve zorg, waardoor je veel 
vlugger als buren detecteert of iemand in precaire omstandigheden leeft. Spontaan 
ontstaan er allerlei initiatieven  om die mensen te helpen. Op de duur kent iedereen, 
iedereen, ook al neemt niet iedereen daarom noodzakelijk in dezelfde mate deel aan 
het sociale gebeuren. Er wordt eigenlijk op een heel spontane manier een groot 
netwerk opgebouwd, eerst per straat en nadien per uitbreiding, in de volledige wijk.  
 
Een uitleensysteem kan er dan ook weer voor zorgen dat mensen die in precaire 
omstandigheden leven, toegang krijgen tot toestellen die ze misschien wel nodig 
hebben, maar nooit zelf zouden kunnen kopen of huren. 
 

 

 

7. Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een 
kwetsbare positie? 

 

Het project is bestemd voor alle inwoners van de wijk Macharius-Heirnis: zowel klein 
als groot is welkom in de straten en parken, en op de pleinen. 
 

 

Vergroening maakt wijken frisser voor iedereen. Toch hebben klein behuisde gezinnen 
of fysiek kwetsbare mensen het meest last van hittegolven. Zij hebben daarom ook het 
meest nood aan vergroening. Dat geldt eveneens voor het scheppen van betere en 
bijkomende infrastructuur in de publieke ruimte: ook die is vooral interessant voor 
mensen met kleine privéruimtes.  
We willen de vergroening vooral ook realiseren in verkeersintensieve en 
dichtbebouwde delen van de wijk.  
We willen in onze manier van werken zo open mogelijk zijn ten einde zoveel mogelijk 
mensen te betrekken, en deelprojecten realiseren die kwetsbare mensen zelf 
voorstellen.  
 

 

Er zijn ongetwijfeld mensen in de wijk die eerder verborgen leven in een kwetsbare 
situatie. Zoals reeds vermeld, leert de ervaring ons dat, indien er een mogelijkheid is 
tot buitenleven door middel van pick-nickbanken, gevelbanken en leuke 
ontmoetingsplekken in de parken te creëren, de buren elkaar leren kennen, ook al 
neem je niet noodzakelijk actief deel aan het buiten zitten. Wanneer je elkaar leert 
kennen, ontdek je sneller of iemand in precaire omstandigheden leeft. In een wijk als 
Macharius-Heirnis, wordt er dan al snel onderzocht hoe iemand geholpen kan worden. 
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Ons project is bovendien ook heel laagdrempelig: het creëren van  
sociale ontmoetingsruimte in een groen kader. Dit is ook heel aantrekkelijk  
voor kinderen, zowel kinderen die in een ‘normale standaard’ leven als kinderen in  
een kwetsbare positie. Het contact leggen met de ouders gebeurt dikwijls spontaan  
via de kinderen. We bieden met andere woorden iets gratis en heel laagdrempelig  
aan en van daaruit kunnen er heel mooie dingen ontstaan. 
  

 

8. Co-creatie, het ‘samen stad maken’, staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je 
wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet. 

 

Mach-H is in feite co-creatie op zich: we willen het wijkbudget aangrijpen om met 
zoveel mogelijk mensen samen onze wijk leefbaarder, gezelliger en aangenamer te 
maken. Door het samen te doen willen we buurtbewoners meer verbinden.  
 
Deze co-creatie is al begonnen: er zijn contacten gelegd tussen enerzijds Heirnis en 
anderzijds Macharius. De groep van Heirnis en de groep van Macharius hebben zich 
reeds verenigd in het uitdenken van een project voor de hele wijk.  
 
Bovendien proberen we zoveel mogelijk individueel ingediende voorstellen op te 
nemen in ons gezamenlijk projectvoorstel. We zijn daarom in communicatie gegaan 
met de mede-indieners van andere projecten. Ondanks de beperkingen die corona ons 
oplegt, is het ons toch al gelukt een groep van een 75-tal mensen samen te brengen. 
We organiseerden zowel e-meetings, maar ook een aantal wijkwandelingen, om te zien 
wat er allemaal nodig is in de wijk. 
 
We hebben het wijkbudget aangegrepen om samenwerking te bevorderen bij het 
schrijven van een gezamenlijk voorstel, maar we willen dit ook graag doen bij de 
uitvoering van het gezamenlijke voorstel. We willen zoveel mogelijk contacten leggen 
met alle inwoners van de wijk om hen ook enthousiast te maken over onze plannen. Bij 
de uitvoering van het project is het de bedoeling dat we met een hele grote groep 
bewoners in overleg gaan om na te gaan wat we waar gaan doorvoeren. Het is zeker 
de bedoeling om samen op te bouwen en het vele extra groen in de wijk samen te 
beheren.   
 
Na uitvoering van het project, willen we graag doorgaan op het elan van het project. 
Het groenluik moet aanleiding geven tot een groengroep of een groene groep die het 
groen, samen en in overleg met de groendienst onderhoudt, en waar mogelijk ook 
oogst. De groengroep zou in de komende jaren de verdere vergroening van de wijk 
uittekenen in overleg met de groendienst en andere stedelijke diensten.  
 
Een wederopstanding van de ter ziele gegane Coyendansparade zou in lengte van jaren 
een verrijking kunnen worden voor het buurtfeest.  
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Ook voor infrastructuur willen we graag groepen die de nieuwe infrastructuur, voor 
zover nodig en mogelijk, samen beheren.  
We willen door alle betrokkenen (en nog-niet-betrokkenen) van tijd tot tijd samen te  
brengen, al of niet op feestelijke wijze, het gevoel scheppen en onderstrepen dat we 
allemaal samen onze wijk beter maken.  
Die vele contacten zorgen hopelijk voor het ontstaan van nieuwe vriendschappen. 
Misschien leidt dat dan weer tot nieuwe initiatieven: een boodschappendienst voor 
mensen die minder mobiel zijn, … 
 

 

 

9. Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en 
de Stad? 

 

Communicatie voor het project 
 
Toen er een oproep kwam van het wijkbudget bedacht Lies Van De Gehuchte, bewoner 
van Heirnis, oorspronkelijk om iets te bedenken voor het Heirnis-deel van de wijk. 
Aangezien haar zoon naar school gaat in de wijk en ze eveneens al jaren trekker was 
van de Leefstraat in de Zalmstraat, slaagde ze er in om een groep bewoners van het 
Heirnisgedeelte warm te maken om te brainstormen om een idee in te dienen in het 
kader van het wijkbudget. Op de valreep konden we 1 keer fysiek samenkomen in de 
Louisazaal van het buurtcentrum. Een 10-tal personen was daar aanwezig waardoor er 
een idee ontstond. Ook de wijkregisseur, Josefien Maes, was aanwezig en liet weten 
dat er een gelijkaardige groep bezig was met het brainstormen over een idee in het 
Machariusgedeelte.  
 
Inderdaad was het zo dat de Buren van de Abdij via hun eigen kanalen en via Hoplr, 
eveneens, net voor de tweede lockdown dat onmogelijk zou gaan maken, een fysieke 
ontmoeting organiseerden in de refter van de Sint-Baafsabdij. Daar waren zo’n dertig 
aanwezigen die voorstellen lanceerden: die werden genoteerd en kort besproken. Zo 
ontstond bij de Buren van de Abdij het idee om zelf geen eigen voorstellen te doen, 
maar veeleer te proberen om de voorstellen en ideeën van anderen samen te brengen.  
 
Via mail werden de eerste contacten gelegd tussen Lies,Henk en John.  
 
Omwille van Corona lukte het niet meer om fysiek samen te komen, dus planden we 
eerst enkele e-meetingen om te toetsen of er een mogelijkheid was tot samenwerken. 
De klik was er en de ideeën bleken ook heel gelijkwaardig te zijn. We stelden tevens 
vast dat we een zelfde visie hadden op het samenbrengen van ideeën. Na een 
wandelvergadering besloten we om Heirnis en Macharius met elkaar te verenigen en 
een gezamenlijk project in te dienen dat op de hele wijk sloeg.  
 
We dienden wel elk afzonderlijk een idee in, het ene omschreven als een droombeeld 
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van de wijk, het andere iets meer zakelijk, maar inhoudelijk eigenlijk hetzelfde idee. 
Nadat we het idee ingediend hadden, creëerden we een e-mailadres waarin we de 
groep van Heirnis en Macharius verenigden en van waaruit al de verdere 
communicatie werd gestuurd. 
Er vonden een aantal e-meetings plaats met de hele groep, waarin we voornamelijk 
ons idee nogmaals voorstelden, het plan van aanpak en waarin we peilden naar de 
interessevelden van de mensen. Omdat we een vrij alomvattend plan hadden 
ingediend, leek het ons praktisch iets meer behapbaar om ons idee in deze fase op te 
spiltsen in verschillende thema’s: 1) groen, 2) infrastructuur, 3) activiteiten en 4) water. 
 
Nadat iedereen had laten weten in welk thema ze voornamelijk geïnteresseerd waren, 
overlegden we in de subgroepjes hoe we ons idee verder zouden concretiseren. We 
planden met de thema’s groen en infrastructuur ook een wijkwandeling. Alweer 
omwille van corona dienden we de groep op te splitsen in groepjes van 4 om het 
coronaveilig te houden – voor sommige ervan vroegen we er externe experten bij. 
Van alle wandelingen, e-meetings  en overleg werden ook telkens verslagen 
opgemaakt en doorgestuurd naar de groep zodat iedereen steeds goed op de hoogte 
bleef van de evolutie van het project en ook steeds aanvullingen kon doen. 
 
De trekkers, John, Henk en Lies, overlegden tegelijk ook met de wijkregisseur. We 
wilden van haar voornamelijk vernemen wat er mogelijk en haalbaar was in het kader 
van het wijkbudget.  
 
Vervolgens schreven ze een eerste versie van het voorstel uit dat ze voorlegden aan de 
hele groep betrokkenen. Aanpassingen werden gemaakt in functie van de gemaakte 
opmerkingen.  
 
Aangezien een deel van de oorspronkelijke ideeën rond het water uiteindelijk een 
andere koers gingen varen, beslisten we om de thema’s groen en water samen te 
voegen. 
 
Tijdens het project 
 
In een volgende fase zal er ook beroep gedaan worden op de grote groep om rond te 
gaan in de ganse wijk om onze ideeën kenbaar te maken aan alle wijkbewoners en te 
peilen naar hun reacties. We denken dan eerder aan een rondgang per straat en een of 
meerdere promofilmpjes. We rekenen er ook op dat er zoiets als mond-aan-mond-
reclame zal spelen.  
 
Via de stad Gent zouden we ook een beroep kunnen doen op de Gentinfo-borden, de 
maandelijkse wijkfolder ‘uit in je buurt’ om ons project kenbaar te maken en te 
vermelden waar de mensen meer info kunnen vinden over ons project. We denken ook 
aan een (evoluerende) kaart van de wijk – online en fysiek - met de verschillende 
deelprojecten.  
 
We zullen ook blijvend communiceren via mail naar de groep medewerkers en 
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betrokkenen. Gedurende het project werd deze groep ook steeds groter. Zo werkte het 
in de aanloop naar het project ook al: ofwel hoorde men via via van het project en 
werd er gevraagd om bewoners toe te voegen aan de mailinglist, ofwel werden we via 
de wijkregisseur in contact gebracht met andere buurtbewoners die individueel een 
project hadden ingediend, maar dit nu graag via ‘de groep’ wilden realiseren en verder 
uitwerken. 
 
In de volgende fases zal er ook blijvend overleg zijn met de wijkregisseur en de 
groendienst. Mogelijk zal er ook een beroep gedaan worden op de Dienst Mobiliteit 
(afhankelijk van wat er gerealiseerd kan worden). Ook Ivago zal mogelijks 
gecontacteerd worden om eventueel hier en daar een extra vuilnisbak te plaatsen. 
 
Bij de uitvoering van het project zal er voornamelijk fysiek werk aan de winkel zijn. Het 
vullen van de vele bloembakken, het aanleggen van geveltuintjes en gevelbanken in de 
ganse wijk, het plaatsen van pick-nickbanken, loungezetels, aanplanten van bomen, 
aanleggen van petanquebanen, etc. vragen allemaal veel mankracht en fysieke arbeid. 
Over de evolutie van het project zal er steeds verder gecommuniceerd worden via 
mail, en via de kanalen van stad Gent. Mogelijks kan er ook een artikel verschijnen in 
de krant.  
 
Post-corona gaan we ervan uit dat we met alle betrokkenen fysiek kunnen 
samenkomen en na realisatie van een aantal belangrijke deelaspecten eens een feest 
kunnen organiseren om het gevoel van ‘samen de wijk maken’ feestelijk te vieren.  
 
Na het project 
 
We hopen dat na 2 jaar de al vermelde groengroep zal blijven voortbestaan, evenals  
de beheersgroepen van de infrastructuur, de Coyendansparade en eventuele  
andere nieuwe activiteiten. Daarover kunnen we blijven communiceren aan  
de bredere groep zodat iedereen op de hoogte blijft van hoe ‘onze’ realisaties 
het stellen en wat ze op gang hebben gebracht. 

 

10. Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project? 

 

Dat we mensen onvoldoende zouden betrekken en het met een te kleine groep 
proberen te doen.  
 
Dat we dingen beloven die we niet kunnen waarmaken.  
 
Een andere uitdaging is dat we er moeten over waken dat het budget ‘eerlijk’ verdeeld 
wordt, over de verschillende elementen. Dat kan door uitgebreid overleg. We moeten 
heel openlijk wikken en wegen waar we hoeveel willen aan besteden. Dit zou mogelijks 
kunnen zorgen voor onvrede bij diegenen die graag iets gewild hadden, maar waarvoor 
er misschien toch onvoldoende draagvlak is.  
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Ook het beheer van de middelen moet transparant verlopen: voor alle uitgaven 
moeten bewijzen worden bijgehouden. Dat is des te meer zo omdat veel mensen 
betrokken zjin.  
 
Bij sommige wijkbewoners zal er sowieso weerstand zijn ten aanzien van het project. 
We zullen de bezorgdheden van deze groep moeten in kaart brengen en zoeken naar 
aanvaardbare oplossingen.  
 
Het wijkbudget is iets waar behoorlijk wat tijd in kruipt en dat toch wel heel  
wat energie vraagt. Sommige bewoners zullen het niet zien zitten om tijd en energie  
te steken in het project en zullen daarom mogelijks afhaken. Dat is een probleem  
want het is niet haalbaar om het hele project uit te voeren indien er te weinig  
mensen meehelpen. 

 

 

 

11. Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren?  Geef meer uitleg bij de 
voorziene kosten en eventuele inkomsten.  Laad ook het financieel overzicht op met de 
gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een 
standaardformulier voor (zie https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan). 

 

Het totale kostplaatje om het Mach-H project te realiseren beramen we op 157.840 
EUR.We generen zelf geen inkomsten uit het project. Het budget van 157.840 EUR is 
nodig indien we al onze streefdoelen willen bereiken. Zowel op vlak van groen, water 
als op vlak van infrastructuur werken we telkens met aantallen als ‘na te streven 
doelen’ (zie vraag 4), bijvoorbeeld streven we ernaar om 300 geveltuinen in de wijk 
aan te leggen, 60 bomen te planten, 100 gevelbanken, 8 waterreservoirs, etc. Het 
Mach-H-project heeft ernaar gestreefd om zoveel als mogelijk projecten reeds te  
verenigen.  
 
De gekozen aantallen komen, ons inziens, verhoudingsgewijs ook overeen met de 
hoeveelheid oorspronkelijke ideeën/aanvragen. Er worden met andere woorden vrij 
veel zaken gevraagd in het kader van het vergroenen van de wijk (ook al is dat niet de 
duurste post: groen = 33.805 EUR + water: 3780 EUR). Er bleek immers een heel grote 
vraag vanuit de hele wijk om onze wijk serieus te vergroenen.  
 
Ook op vlak van infrstructuur wordt er eveneens heel wat gevraagd. Dat is dan ook de 
grootste post (49.495 EUR) Enerzijds lijken, de ons  voorgestelde hoeveelheden, 
noodzakelijk om een zichtbaar effect te bekomen op sociaal vlak, anderzijds is er ook 
een werkelijke nood aan meer sociale ruimte en het stimuleren van sociale contacten. 
Dat blijkt ook duidelijk tot uiting te komen in het DNA van de wijk. Onze wijk kent 



  

 Inhoudelijke vragenlijst Wijkbudget Gent – p.18 van 20 

opvallend veel alleenstaanden. Het creëren van mogelijkheid tot laagdrempelige 
sociale contacten is dan ook nodig en gewenst in onze wijk.  
 
Zowel met het onderhouden (en soms oogsten) van al het aangelegde groen, als door 
middel van ons luik activiteiten willen we ook inzetten op duurzame contacten.  
De jaarlijks terugkerende Coyendansparade is daar een mooi voorbeeld van.  
Het maandenlang werken aan bv. het maken van een reus die meeloopt in de  
Coyendansparade zal ervoor zorgen dat mensen vaak samenkomen en ook  
zullen samenwerken.  
De post activiteiten is dan ook een grote hap uit het gevraagde budget (45.260 EUR) 
maar ook dit lijkt ons zeker het geld waard.  
 
Via ons project geloven we tevens dat er een positieve dynamiek zal ontstaan in onze  
wijk, waaruit nog heel wat spontane nevenactiviteiten zullen voortvloeien. Deze zullen  
op hun beurt zorgen voor nog meer sociale cohesie.  
 
Samenvattend kunnen we besluiten dat de gedane investeringen geen directe 
financiële opbrengst hebben, maar wel een sociaal en ecologisch rendement 
genereren, dat zich niet makkelijk laat becijferen maar wel waardevol is. Het is het 
soort investeringen dat subsidies vereist.  

 

 
 

 

12. Van wie gaat het project uit?  

  ☐ individu | Ga naar vraag 15 

  
☒ bewonersgroep | Ga naar vraag 13 
☐ feitelijke vereniging | Ga naar vraag 13 
☐ samenwerkingsverband | Ga naar vraag 13 

  ☐ vzw  | Ga naar vraag 14 

  
 

☐ andere    
| Ga naar vraag  13 of 14 (indien van toepassing)  

 

13. Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband 
in. 

 Informatie over de aanvrager 

naam groep/vereniging:  Mach-H 

straat en nummer/bus:  Coyendanspark 1 
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14. Vul de gegevens van je vzw in. 

| Indien van toepassing 

ǀ Voorbeeld: 0123.456.789 

 

15. Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het 
project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent )? 

 

16. Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van 
de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke 
vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden 
gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan 
beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het 
project.  

 

 

 

 

17. Vul de onderstaande verklaring in. 
 
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 
 Datum:  

 _31_/05_/_2021_ 

postcode en gemeente:  9000 Gent 

naam organisatie:  / 

website:   

adres zetel:  / 

ondernemingsnummer:   

voornaam contactpersoon:  Lies  

achternaam contactpersoon:   Van De Gehuchte 

 Ondertekening  
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Met respect voor je privacy 
De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen 
hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming. 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent. 
We delen je persoonsgegevens niet met derden.  
We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier.  
Je rechten 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen. 
Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent.  
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook 
het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie. 
 


