
De kracht van een buurt inzetten

06 december 2018 - Mechelen



Hallo!

• Dit is een doe-sessie
• De beschikbare tijd gebruiken we om te doen wat we alleen hier en nu 

samen kunnen doen:
o De buurt ontdekken waar we ons bevinden
o De mensen uit de buurt ontmoeten
o Co-creatie van ons beeld over de buurt

• Er is veel naslagwerk beschikbaar:
o Over de buurt
o Over de buurtscan
o Er zal een verslag van de sessie komen
o De slides van deze sessie kan je later raadplegen en delen
o Neem gerust foto’s met je smartphone

(maar vraag wel toestemming aan andere deelnemers als je ze herkenbaar vastlegt ;-) 
)

o En... later maken we een rapport van deze oefening voor deze buurt

• Ben je er klaar voor? Lees alvast het kaartje dat je bij het binnenkomen kreeg.



Wat kunnen we doen op 50 minuten?
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Vicinia?

Vicinia zoekt naar wat buurten sterker maakt.

Vicinia heeft verschillende 
samenwerkingsverbanden, 
onder andere met de werf 

‘Buurtinitiatieven’ van Slim Wonen 
en Leven (Vlaamse Overheid)

Als vzw kan Vicinia rekenen op de 
actieve steun van BNP Paribas 
Fortis, bpost, Koning 
Boudewijnstichting, Matexi en 
Partena Promeris.

Atlas van 
buurtinitiatieven

NL – FR – DE
Buurtscan Vicinia labsKennisplatform
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De buurtscan

1. De buurtlens: vastleggen hoe je naar een 
buurt kijkt

2. Het gebied afbakenen

3. Gegevens verzamelen

4. Sterktes in kaart brengen

5. Sterktes koppelen aan noden

6. Acties en prioriteiten bepalen

7. Acties afbeelden op de buurtlens

8. Inspiratie zoeken op de atlas van 
buurtinitiatieven

Gebruik je eigen 
volgorde; laat 

stappen weg of voeg 
er zelf toe. Ga er 

vooral mee aan de 
slag.



De buurtscan

1. De buurtlens: vastleggen hoe je naar een 
buurt kijkt

2. Het gebied afbakenen

3. Gegevens verzamelen

4. Sterktes in kaart brengen

5. Sterktes koppelen aan noden

6. Acties en prioriteiten bepalen

7. Acties afbeelden op de buurtlens

8. Inspiratie zoeken op de atlas van 
buurtinitiatieven

Geschatte 
doorlooptijd: 

1 maand

Geschatte werktijd: 
1 week

Deze sessie: 
40 minuten



H
et

 in
st

ru
m

e
n

t:
 d

e
 b

u
u

rt
le

n
s

Leefbaarheid
De ruimtelijke organisatie van 
het publieke domein verhoogt 

de kwaliteit van een aantal 
functies: veiligheid, 

gezondheid, sociaal contact, 
etc.

Ontwerp
De ruimtelijke 

organisatie 
stimuleert 

verbondenheid.

Woonkwaliteit
De kwaliteit van de 

private ruimte wordt 
gewaarborgd.

Capaciteit
van 

buurten

Talenten
De talenten van buren 

worden ingezet om mekaar 
te helpen.

Relaties
Goede relaties tussen 

buren. Openheid voor alle 
gebruikers van de buurt.

Identificatie
Buren voelen dat ze deel 
uitmaken van de buurt en 
dat de buurt een deel is 

van wie ze zijn.

.
Coördinatie

Buren, lokale verenigingen, 
publieke, en private 

dienstverleners werken 
goed samen.

Aanbod
Het aanbod van dagelijkse 

voorzieningen(*) is vlot 
toegankelijk

Inspraak
Buren van alle leeftijden 
hebben inspraak bij de 

organisatie van diensten en 
ondersteuning.

Haalbaarheid
De buurt beantwoordt 

aan de sociaal-
economische

verwachtingen van de 
bewoners.Nabijheid

De buurt is voor 
iedereen mobiel 

toegankelijk.

Ontvankelijkheid
Buren en nieuwkomers voelen 

zich thuis in de buurt.



Een poging om de buurt te begrijpen

• Een momentopname van de buurt

• Verschillende invalshoeken over elkaar leggen:
o Bewoners die invloed zullen ondervinden van de 

resultaten

o Gebruikers en passanten die invloed zullen 
ondervinden van de resultaten;

o Mensen die beslissingen kunnen nemen over de buurt;

o Deelnemers die over extra kennis beschikken 
(bijvoorbeeld wanneer je specifiek werkt rond zorg of ecologie, 
etc.).



“Het is de buurt die het best weet wat er nodig is”

Sterktes in kaart 
brengen gebeurt in 
dialoog

Zonder dat we het merken 
speelt er zich een proces van 
zingeving af: verschillende 
meningen komen samen in 
één verhaal. 

Dat verhaal kan “ons” 
verhaal worden van zodra 
een groep beslist om ernaar 
te handelen.

Vergeet ‘objectief’. 
Streef naar multi-subjectief



En wij, hier, nu, vandaag?

• Zet je in de 
schoenen van het 
personage.

• Ga vervolgens met 
ons mee op 
wandel.

• Geef daarna een 
score op elk van 
deze dimensies.



Gabriël Desmet is een geboren en getogen 
Mechelaar. Na meer dan 50 jaar huwelijk is 
hij nog steeds gelukkig getrouwd met zijn 
vrouw Maria. Gabriël werkte in de 
behangerswinkel van zijn vader. Maria had 
eerst een job als kapster maar is daarmee 
gestopt om te helpen in de winkel. De 
twee gepensioneerden wonen boven de –
ondertussen gesloten – winkel in een 
rijhuis in de Adegemstraat. Ze hebben 
twee kinderen en zes kleinkinderen die 
regelmatig op bezoek komen. Op zaterdag 
gaan ze naar de markt maar daarnaast 
komen niet zo vaak uit hun huis. Gabriël is 
namelijk niet meer zo mobiel en wandelen 
doorheen de Heihoek is niet zo makkelijk 
wegens het drukke verkeer. Gabriël leest 
verschillende kranten en volgt het nieuws 
en vooral het sportnieuws op de televisie. 
Maria zorgt dagelijks voor vers bereide 
maaltijden en leest af en toe een boek. 
Zolang het kan, wil Maria nog zoveel 
mogelijk zelf doen. Gabriël en Maria 
komen niet in Den Deigem. Enkele van hun 
vrienden wel. 
Ze voelen zich thuis in de buurt en hebben 
een goede relatie met hun buren, die 
voornamelijk een niet-Belgische 
achtergrond hebben.

GABRIËL DESMET
Koppel

Klein netwerk Groot netwerk

Paul Vanhaver (30) is finance manager bij 
een consessiehouder van een automerk in 
het Antwerpse havengebied. Céline Dubois 
(27) is als verpleegkundige werkzaam voor 
het Wit-Gele Kruis in Merksem. Ooit willen 
ze kinderen, maar dat is nu nog niet aan de 
orde. Ze zijn net ingetrokken in een nieuw 
appartement in Merksem.
En… ze zijn pas getrouwd! 
Hun huwelijk vieren ze in Mechelen. Het 
feest gaat door in het Martin’s Patershof
Hotel. Deze tot hotel omgebouwde kerk 
trekt heel wat exclusieve toeristen naar de 
wijk. Naar het schijnt trouwde de Belgische 
popster Stromae er ook in 2015. Het 
koppel en hun gasten maken er kennis met 
streekbieren en proeven er van de lokale 
gastronomie. 

In het trouwweekend bezoeken ze ook het 
centrum van Mechelen, met 
bezienswaardigheden als de Sint-
Romboutstoren, de gezellige vismarkt aan 
de Dijle en ze krijgen een rondleiding in de 
gerenoveerde Lamot gebouwen. 
Buiten deze bezienswaardigheden komen 
de bezoekers enkel in de wijk om zich naar 
het hotel te begeven.

CELINE & PAUL
Koppel

Klein netwerk Groot netwerk

De familie Hossein bestaat uit Ahmad, 
Nazmyah, Nevyn (10), Mohamed (8) en 
Neyrouz (5). Ze wonen nog niet lang in 
België en zijn hun draai nog aan het 
zoeken. 

Ahmad is op zoek naar werk maar dit is 
niet gemakkelijk als je nog geen 
Nederlands spreekt. Nochtans was Ahmad
in hun thuisland als bouwkundig ingenieur 
werkzaam in een industrieel bouwbedrijf. 
Nazmyah zorgt voor de kinderen en het 
huishouden, ze kan heerlijk koken. Ze leert 
Nederlands en is voorlopig de enige 
kostwinner voor het gezin via de 
organisatie In-Z. Dit is een onderneming in 
de lokale diensteneconomie die actief is in 
de zorg en huishoudelijke hulp. Met een 
onregelmatig uurrooster gaat ze poetsen 
in verschillende gebouwen en 
privéwoningen. 

Het gezin wil graag zo snel mogelijk gestart 
geraken met hun nieuwe leven maar vindt 
het moeilijk om hieraan te beginnen in een 
buurt waar ze niemand kennen. Ook de 
zoektocht naar een school voor de 
kinderen is moeilijker dan gedacht.

FAMILIE AHMADI
Gezin met 3 kinderen

Klein netwerk Groot netwerk

Geert Meelans (43) en Anneke Peeters (42) 
hebben het in Mechelen naar hun zin. Tien 
jaar geleden hebben ze een huis met een 
geklasseerde gevel gekocht en helemaal 
opgeknapt. Het huis heeft een fantastische 
ligging langs de Dijle. Met de recente 
toeristische heropleving van de buurt rond 
het Lamotgebouw, wordt de omgeving 
alleen maar mooier.
Geert is als accountmanager voor een 
software bedrijf vaak in het buitenland en 
de job van Anneke is ook erg veeleisend. 
Het farmaceutisch bedrijf waar ze werkt is 
niet bij de deur. Hun ‘kids’ Jasper (15) en 
Evelyne (13) lopen school in het 
Scheppersinstituut aan de andere kant van 
de Dijle. Jasper speelt hockey bij het 
Mechelse KMTHC, waar Geert zich 
ondertussen vrijwillig als hulptrainer heeft 
gemeld. Evelyne is een talentvolle 
hoboïste en wordt vaak gevraagd om in te 
springen voor concerten van orkesten in 
de buurt van het Mechelse. De weinige 
vrije tijd die Geert en Anneke hebben 
brengen ze door met hun kinderen… vaak 
als chauffeur van en naar wedstrijden en 
concerten.

FAMILIE MEELANS
Gezin met 2 kinderen

Klein netwerk Groot netwerk
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Welkom in
De Heihoek



Zo ben je waarschijnlijk gekomen

Welkom in 
De Heihoek



Statistische sectoren

• Adegemstraat 
(12025A921) 

1. Doorgangsweg 
Adegemstraat 

2. Straatjes tussen de 
Dijle en de 
Adegemstraat

3. Lamotsite

4. Volkse buurt rond 
de Karmelietentuin

• Comet – Koningin 
Astridlaan (12015A952)

We 
bevinden 

ons hier

Comet Koningin Astridlaan

4

32

1



Demografische gegevens

• 3134 inwoners 

• 133,9 inwoners/hectare 

o Na Pennepoel meest dichtbevolkte buurt in Mechelen

• Bevolkingsstructuur

o 18,5% minderjarigen (0-17 jaar)

o 63% actieve bevolking (18-64 jaar)

o 18,5% ouderen (65+)

• Inwoners niet-Belgische afkomst > 30%



Infrastructuur

• Huisvesting

– Vooral appartementen

• Economie

– Veluwestraat: buurtwinkel met halal-slager

– Adegemstraat: kapper, apotheker, de Match, koffiebar..

• Mobiliteit

– Deel autoluw gebied

– Weinig parkeerplaatsen

– Tekort aan fietspaden

– Actiegroep Adegemstraat Anders



• Groen & natuur

– Karmelietentuin 

– Pluktuin

Probleem: zwerfvuil

• Dienstverlening

– Den Deigem

• Verenigingen

– Buurtcomité De Heihoek

– De Keeting

– De Lage Drempel

– Vormingplus

– Jeugdvereniging J@M vzw met afdeling El Kantra



Initiatieven op de atlas (Adegemstraat)

• Ecologische moestuin
• Burgerinitiatief
• Samenwerking met 

Velt

• Repair café
• Gemeenschapsmunt



Initiatieven op de atlas (Adegemstraat)

• Evenementenweek aan de 
Dijle

• Proeven van lokale 
producten, aandacht voor 
ecologie en fairtrade

• Winterbar – Op de 
plek van de SON

• Kennismaking met 
project op de 
voormalige SON-site



Initiatieven op de atlas (Mechelen)

• verbinden van 
tuinen om veilige 
omgeving te 
creëren voor egels

• Open atelier voor 
wetenschap, 
techniek en 
ambachten





Den Deigem

We zijn een wijkdienstencentrum, maar voorlopig bereiken we 
vooral de ouderen.

Dat geeft dan weer een stempel waar je moeilijk van af geraakt.

Den Deigem



“Het hangt hier in de lucht”

De Pluktuin



“Stromae heeft hier zijn 
trouwfeest gegeven” 

Martin's Patershof
Hotel



“Was daarvoor jaren een kankerplek”
“Op tien jaar tijd is Mechelen enorm veranderd”

“Was vroeger het Chicago aan de Dijle”

De gemeenschapwacht





“Naar aanleiding van klachten werden 
verbodsborden gemaakt en die zijn eindeloos 

lang.”
“De stad heeft hier veel van geleerd: in nieuwe 
tuinen zien we minder beton…en vooral minder 

verbodstekens. 

Karmelietentuin



Kromme Elleboogstraat



Mosselschelpstraatje



Verborgen tuin van Indaver



#opdeplekvandeSON



“Heihoek is een van de moeilijkste buurten om afval 
op te halen. De straten zijn vaak smal en de wagens 
staan regelmatig foutief geparkeerd.” (Ivarem)



“Zelfs met onze kleinste vrachtwagen, speciaal voor 
stedelijke centra, is het niet evident werken. Andere 
inrichting van openbaar domein, parkeerplaatsen … 
zouden een verbetering kunnen zijn.”    (Ivarem)



De Dijle





“Het Somerseffect beperkt zich tot de Lamot. Toch is 
De Lamot een opwaardering geweest voor de wijk, 

laatste 10 jaar."



Mobiliteit



Groen in de straat



Kunst in de buurt



Kunst in de buurt



POPUP BOUTIQUE
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Blinde vlekken

• We hebben deze scan samengesteld aan de hand 
van 4 bezoeken en een pak opzoekwerk. 

• Uiteraard zijn er nog wat blinde vlekken waar we te 
weinig tijd hebben voor gemaakt. 

• Enkele voorbeelden:
o Mensen met een migratie achtergrond die ingeburgderd 

zijn en werk hebben

o Mensen die overdag werken

o Kinderen

o …



Dankje!

• Nizar Amraoui – Buurtopbouwwerker
• Belinda Brams – Buurtopbouwwerker
• Ingrid Denteneer – Coördinator LDC Den Deigem
• Sabine Fraussen – woont in deze buurt
• Jan Geeroms – Indaver
• Marijke Herinckx – Ivarem
• Stijn Servaes – groot geworden in deze buurt
• Rita Vanderwegen – actieve buurtbewoner en trekker van buurtcomité 

Heihoek
• Leo Van Kerckhoven – actieve buurtbewoner
• Sofie Verschueren – Vormingsplus
• Mijnheer en mevrouw Willemé – Wonen in deze buurt al van voor de oorlog
• Alle mensen die we hebben aangesproken tijdens onze wandelingen door de 

buurt… voorbijgangers, bewoners, stadswacht, handelaars.



www.vicinia.be

info@vicinia.be

@viciniabe


