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• Wijk Debbautshoek = veel kleine woningen zonder tuin, 

veel armoede, weinig speel-, ontmoetings- en 

ontspanningmogelijkheden in openbare ruimte

• Bestuur wou openbare ruimte in de wijk herinrichten.

• Samenwerking met SAAMO om participatieproces uit te 

voeren en herinrichting te coördineren.

• Met projectsubsidies van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid en VVSG 

Herinrichting openbare ruimte in de wijk 
Debbautshoek in Zelzate



Herinrichting openbare ruimte in de wijk 
Debbautshoek in Zelzate

https://youtu.be/VJitkrdo068



Herinrichting 

centrale plein +    

4 onderbenutte 

snippers groen

Aan de slag met de methodiek 
‘plein vol gezondheid’



Hoe kunnen we van dit plein/deze plek een gezond 

plein/een gezonde plek maken?

➢ Gezonde pleinen zetten aan tot bewegen

➢ Gezonde pleinen dragen bij tot de geestelijke 

gezondheid

➢ Gezonde pleinen leiden tot gezonde keuzes

➢ Gezonde pleinen zijn plaatsen met gezonde 

lucht

Aan de slag met de methodiek 
‘plein vol gezondheid’



• Oprichtingen van een stuurgroep met woon- en 
welzijnspartners die actief zijn in de buurt + 
gemeentediensten + schepenen van wonen en welzijn

• Overleggen met verschillende gemeentediensten

• Participatieproces buurtbewoners: 

➢ Uitbouw van buurthuis Nest

➢ Aanspreekbaar en aanwezig zijn in de wijk 

➢ Betrekken van de verschillende groepen in de wijk 
(jongeren, kinderen, ouderen, handelaars,…) bij het 
ontwerp via verschillende methodieken

➢ Permanente communicatie aan de buurtbewoners 
over het proces via verschillende kanalen

➢ Buurtgevoel versterken (o.a. via activiteiten, uitdelen 
van totebag,…)

Ontwerpfase: buurtbewoners en 
partners betrekken



Oprichting van buurthuis Nest

• Koffie op woensdagmiddag

• Geregeld activiteiten

• Zitmomenten van verschillende 

welzijnsorganisaties (CAW, 

Compaan, Drugpunt,…)



• Deurbabbels, deurportretten en straatspiekbriefjes

• Droombomen 

• Activiteiten op de plekken/pleinen

• Stempanelen en stembrieven

• Babbels met handelaars en handelaarsoverleg

Methodieken om de buurtbewoners te 
betrekken



Methodiek: deurbabbels, deurportretten en burenspiekbriefjes





Methodiek: ideeën verzamelen in droombomen











Methodiek: stempanelen en 

stembiljetten om ontwerp-

ideeën af te toetsen





• Na goedkeuring door het College van Burgemeester en 

Schepenen

• Eerste uitvoeringen in zomer 2021

• focus op mobiele veranderingen (banken, 

picknicktafels, verplaatsbare fitnesstoestellen,…

• Organiseren van activiteiten (bv. sportmiddag, bomen 

klimmen, soep met babbeltjes,…) om eerste 

veranderingen te evalueren en rest van de plannen af 

te toetsen

• Na zomer 2021, vervolg van de uitvoeringen

Uitvoeringsfase









Betrekken van…

• Gemeentediensten (groendienst, technische dienst, 

jeugddienst en dienst omgeving)

• Buurtbewoners

• Kinderen en jongeren uit de buurt

• psychiatrische instelling

• Lokale bolderclub

Uitvoeringsfase

















• Via flyers bij de omwonenden

• Via communicatiepanelen op elk plein

• Lokale pers

• Sociale media

• Door aanwezigheid in de wijk

Doorheen de verschillende fases: 
communiceren met de buurtbewoners 
over het proces en het resultaat











Hanne Couckuyt en Annelien Colson
opbouwwerkers ‘wonen’

E hanne.couckuyt@saamo.be -

annelien.colson@saamo.be

M 0491 344 133 - 0491 344 131

SAAMO Oost-Vlaanderen



Nog wat sfeerbeelden van de 

heringerichte pleinen…




















