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Inleiding
Dit document is het uitgebreide verslag van de workshop ‘De kracht van een buurt
inzetten’. Deze workshop vond plaats in het kader van de Woondag georganiseerd
door VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) in samenwerking met
Slim Wonen en Leven (Vlaamse Overheid) op 6 december 2018 in Mechelen.
Tijdens deze workshop werd de buurtscan voorgesteld
aan de hand van de buurt waar we ons op dat ogenblik
samen met de deelnemers in bevonden: de Heihoek buurt
in Mechelen.
De deelnemers konden kort experimenteren met de
buurtlens en in discussie gaan om de buurt te scoren. Op
die manier realiseerden we een eerste zogenaamde
‘Proof of Concept’ van de buurtscan.
De buurtscan was reeds langer online beschikbaar in twee talen
(Nederlands en Frans). Het is een hulpmiddel dat in verschillende
omstandigheden en voor verschillende doeleinden kan gebruikt
worden.
Aan de hand van 8 stappen kan je de capaciteit en sterktes van
een buurt in kaart brengen. Vervolgens stelt het stappenplan je in
staat om acties en prioriteiten te definiëren en om op zoek te gaan
naar andere Belgische buurten om van te leren.
Om een goed beeld te geven van de Heihoek buurt werden er eerst kwantitatieve
gegevens over de buurt verzameld. De kwantitatieve gegevens kwamen
voornamelijk van online bronnen zoals ‘Mechelen Mapt’ en ‘Onderzoek
aandachtsbuurten Mechelen’.
De kwalitatieve gegevens werden verzameld gedurende vijf verschillende bezoeken
aan de buurt en gesprekken met buurtbewoners, buurtopbouwwerkers,
gemeenschapswacht, gesprekken met voorbijgangers, bewoners, stadswacht en
handelaars.
Wanneer alle gegevens gepresenteerd werden aan de deelnemers, vroegen we om
zich in te leven in een zogenaamde ‘persona’ (een ouder koppel uit de buurt, een pas
gehuwd koppel dat hun bruidsfeest viert in de buurt, een recent ingeweken gezin uit
het Midden-Oosten en een welgesteld jong Belgisch gezin) om vanuit dat perspectief
een score te geven aan de buurt.
Aan de deelnemers werd gevraagd om zich per groep van persona rond de buurtlens
te verzamelen. Door in groep te overleggen moest elke groep de buurt een score
geven op elke dimensie. Wanneer dit gebeurd was, werd de vergelijking gemaakt
tussen de verschillende scores en was er nog wat tijd voor reacties uit het publiek.
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Het is belangrijk om te vermelden dat we tijdens deze sessie de buurtscan niet
volledig hebben gescoord en ook de volgende stappen werden niet volbracht tijdens
de sessie. Daarenboven was ook de verzameling van gegevens beperkt tot 5
bezoeken. Daarom spreken we uitdrukkelijk van een ‘Proof of Concept’: net
voldoende gegevens en deelnemers om de werking toe te lichten en te testen.
Toch trachten we op het einde van het document een aantal voorstellen te doen met
betrekking tot het natraject.
Mechelen, december 2018
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Deel 1: De buurtlens en de buurtscan
De buurtscan heeft als doel om de sterktes van een buurt in kaart te brengen. Je kan
buurten beoordelen die goed ingeburgerd zijn, veranderingen ondergaan of nog
worden gepland. Het stappenplan stelt je in staat om acties en prioriteiten te
definiëren en om op zoek te gaan naar andere Belgische buurten om van te leren.
Met onderstaand stappenplan kan men buurten van verschillende grootte evalueren.
Dit kunnen stedelijke of landelijke buurten zijn; bestaande buurten of buurten die nog
worden gepland. Na verloop van tijd kan er bekeken worden of er verbeteringen zijn
aangebracht. Dit zal helpen om prioriteiten en acties voor de buurt vast te stellen.

	
  
De 8 stappen in een notendop:
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
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1. De buurtlens: vastleggen hoe je naar een buurt kijkt
In een eerste stap maken we kennis met
de buurtlens. De buurtlens is een manier
om de sterktes van een buurt te
beoordelen.
De sterktes van een buurt kan je
samenvatten als de capaciteit van haar
mensen,
ruimtes,
activiteiten
en
toegangen.
Aan de hand van verschillende vragen
overlopen we de dimensies.
Hieronder volgt een korte toelichting van
elke dimensie. De uitgebreide versie is te
vinden in het doe-boek op de website van
Vicinia.

Mensen
Vooreerst kijken we naar de betrokkenheid die ontstaat vanuit het besef dat je
als groep een verschil maakt waartoe je als individu niet in staat bent. De
capaciteit van mensen wordt opgesplitst in drie dimensies: ‘Identificatie’, ‘Relaties’ en
‘Talenten’.
•
•
•

De dimensie ‘Identificatie’ peilt naar de mate waarin buren voelen dat ze
deel uitmaken van de buurt en dat de buurt een deel is van wie ze zijn.
Bij ‘Relaties’ wordt er gekeken naar de kwaliteit van de relaties tussen buren
en naar de openheid van alle gebruikers van de buurt.
De dimensie ‘Talenten’ bekijkt of de talenten van de buren ingezet worden
om elkaar te helpen.

In het doe-boek worden voor elk van deze dimensies voorbeelden gegeven van
concrete vragen die helpen om de score te bepalen van de buurt op deze dimensies.

Toegangen
Dit deel gaat over de fysieke, mentale en sociaaleconomische bereikbaarheid
van een buurt, zowel van binnenuit als buitenaf. De capaciteit van verbindingen
en toegangen wordt opnieuw opgesplitst in drie dimensies: ‘Ontvankelijkheid’,
‘Haalbaarheid’ en ‘Nabijheid’.
•

‘Ontvankelijkheid’ brengt in kaart of buren en nieuwkomers zich thuis voelen
in de buurt. Hierbij wordt er gelet op diversiteit in achtergrond, leeftijd,
5
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•

•

geslacht, etnische afkomst, geloof of levensbeschouwing, seksuele
geaardheid of beperking.
Bij ‘Haalbaarheid’ wordt er gekeken of de buurt beantwoordt aan de sociaaleconomische verwachtingen van de bewoners. Hier ligt de focus op het feit of
het aanbod van activiteiten en diensten binnen de buurt voor iedereen
toegankelijk is.
De dimensie ‘Nabijheid’ gaat na in welke mate de buurt voor iedereen mobiel
toegankelijk is. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan aangename en veilige
wandel- en fietsroutes, een kwaliteitsvolle openbaar vervoerdienst en
verkeer- en parkeervoorzieningen.

Ook voor dit deel kunnen er online heel wat voorbeeldvragen teruggevonden worden.

Activiteiten
Hier gaat het over het levenslang kunnen wonen en participeren in de buurt.
Deze dimensie wordt onderverdeeld in: ‘Coördinatie’, ‘Inspraak’ en ‘Aanbod’.
•

•

•

‘Coördinatie’ gaat over de samenwerking tussen buren, lokale verenigingen
en publieke en private dienstverleners. Een bloeiende lokale economie kan
werkkansen bieden en helpen bij het creëren van levendige buurten waar
mensen tijd willen doorbrengen.
Bij ‘Inspraak’ wordt er nagegaan of buren van alle leeftijden inspraak hebben
bij de organisatie van diensten en ondersteuning. De opvattingen van
mensen over hun omgevingen moeten worden gehoord. Er wordt gekeken of
mensen een stem hebben bij het nemen van beslissingen en het gevoel
hebben in staat te zijn veranderingen aan te brengen.
‘Aanbod’ wijst op de toegankelijkheid van het aanbod van dagelijkse
voorzieningen. Goede plaatsen stimuleren kinderen en volwassenen om deel
te nemen aan recreatieve en sportieve activiteiten. Deze kunnen de kwaliteit
van het leven en de gezondheid verbeteren.

In het doe-boek wordt een overzicht gegeven van de concrete voorzieningen.

Ruimtes
Bij het laatste deel van de buurtlens gaat het over hoe de ruimtelijke organisatie
het welbevinden van de buurt stimuleert. De onderliggende dimensies zijn
‘Leefbaarheid’, ‘Woonkwaliteit’ en ‘Ontwerp’.
•

•

Onder ‘Leefbaarheid’ valt de ruimtelijke organisatie van het publieke domein
en meer bepaald wordt er gefocust op de kwaliteit van functies zoals
veiligheid, gezondheid en sociaal contact.
‘Woonkwaliteit’ schenkt aandacht aan de manieren waarop de kwaliteit van
de private ruimte wordt gewaarborgd. Er wordt nagegaan of er een gezonde
6
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•

mix is van kwaliteitshuizen voor gezinnen en mensen van verschillende
leeftijden en inkomens.
Bij ‘Ontwerp’ wordt er gekeken naar de mate waarin de ruimtelijke
organisatie verbondenheid stimuleert. Gebouwen, monumenten, groen,
uitzichten en een natuurlijk landschap kunnen allemaal helpen om een
aantrekkelijke, bijzonder buurt te creëren waar mensen graag vertoeven.

Ook voor deze dimensies zijn er concrete vragen geformuleerd in het doe-boek.
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2. De buurt afbakenen
Van zodra je het gebied afgebakend hebt kan je aan de slag gaan. Er bestaat geen
eenduidige definitie van buurt, dus de afbakening hangt steeds af van de
deelnemers. Er zijn verschillende manier om buurten op te delen. Volgende
kenmerken worden vaak gebruikt om een buurt af te bakenen:
•
•
•
•
•
•

Geografische grenzen
Bevolkingsdensiteit
Etnische of culturele kenmerken van de bewoners;
Psychologische eenheid tussen mensen en het gevoel dat ze bij elkaar horen;
Landschapselementen die een grens vormen
Geconcentreerd gebruik van winkel-, vrijetijds- en schoolvoorzieningen in een
gebied.
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3. Gegevens verzamelen
Gegevens verzamelen over een buurt doe je niet alleen op papier. In deze stap gaan
we na wat er nodig is om een volledig beeld van de buurt te krijgen. Hiervoor kunnen
de vragen gebruikt worden uit het doe-boek om de verschillende dimensies te
bevragen.
De meerwaarde van de buurtscan ligt in de optie om de scores van verschillende
groepen te vergelijken:
•
•
•
•

Bewoners die invloed zullen ondervinden van de resultaten
Gebruikers en passanten die invloed zullen ondervinden van de resultaten;
Mensen die beslissingen kunnen nemen over de buurt;
Deelnemers die over extra kennis beschikken (bijvoorbeeld wanneer je
specifiek werkt rond zorg of ecologie, etc.).

Hiervoor is het dus aangewezen om mensen van verschillende leeftijden en sociale
achtergronden te bevragen en aandacht te geven aan de beleving van verschillende
bewoners, gebruikers en passanten.
Wandel samen met deze mensen langsheen verschillende plaatsen die zij belangrijk
vinden. Een verhaal komt vaak beter tot zijn recht op de plaats zelf.
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4. Sterktes in kaart brengen
De opgetekende verhalen en verzamelde gegevens krijgen pas betekenis wanneer
ze gekoppeld worden aan sterktes en zogenaamde ‘assets’.
Een goede manier om de sterktes van een buurt in kaart te brengen is de ABCD
methode. ABCD staat voor 'Asset based Community Development'. De ABCDmethode kent een opbouw in vijf stappen. De eerste drie stappen zijn deze:
1. De eerste stap is het in kaart brengen van aanwezige capaciteiten en
vaardigheden in de buurt (‘mapping assets’) aan de hand van een
uitgebreide vragenlijst (‘Community Asset Check List’). Deze inventarisatie
richt zich op de talenten en mogelijkheden van bewoners, van hun informele
netwerken en de welwillendheid van lokale actoren en de fysieke kwaliteiten
in de buurt.
2. De tweede stap is het bouwen aan relaties tussen de bronnen in een buurt:
het in contact brengen van individuen met anderen, met organisaties en met
actoren.
3. De derde stap omvat het activeren van een buurt rond economische
ontwikkelingen en een communicatienetwerk.
Deze eerste drie stappen maken duidelijk dat het in kaart brengen van de krachten
het omgekeerde is van behoeften in kaart brengen die zich uitsluitend richten op de
tekortkomingen van een buurt.
Daarom is het belangrijk om de volgende vragen in de juiste volgorde te stellen:
•
•
•

Wat kunnen bewoners alleen doen?
Wat kunnen burgers doen door samen te werken met anderen en lokale
verenigingen?
Wat kunnen bewoners doen met hulp van externe instanties?
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5. Sterktes koppelen aan noden
Het is pas in deze fase dat we de noden van de buurt bekijken. We gaan na in welke
mate de opgelijste sterktes en activa vandaag al beantwoorden aan de noden die er
zijn.
Het belangrijkste van deze stap is om te ontdekken welke verbindingen er lokaal
kunnen gemaakt worden om problemen aan te pakken.
Hier komen de laatste twee stappen van de ABCD methode uit het vorige onderdeel
aan bod:
4. De vierde stap richt zich op het samenbrengen van de buurt rond een visie
en een plan, gericht op de lange termijn en op het oplossen van concrete
problemen.
5. De vijfde stap is het op zoek gaan naar steun van buiten. Hier probeert de
buurt externe middelen vrij te maken ter ondersteuning van de lokaal
aangestuurde ontwikkelingen, in aanvulling op de basis van eigen bronnen.
De buurtlens is een goed hulpmiddel om buurten samen te brengen rond een visie
en een plan, omdat het ontworpen is als een consensus-instrument. Deelnemers
verzamelen zich rond het instrument en worden aangespoord om een
gemeenschappelijke score te geven aan elke dimensie.
In de discussies komen assumpties naar boven en zoeken de deelnemers naar
argumenten om een bepaalde score te geven. Op die manier ontstaat een gedeeld
verhaal over elke dimensie van de buurt.
Zonder dat we het merken speelt er zich een proces van zingeving af: verschillende
meningen komen samen in één verhaal. De groep al halfweg in de zoektocht naar
oplossingen want het verhaal kan “ons” verhaal worden van zodra een groep beslist
om ernaar te handelen.
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6. Acties en prioriteiten bepalen
In dit onderdeel vestigen we de aandacht op het maken van keuzes.

Start - Stop – Verander
Om de acties tastbaar te maken en ons toe te laten om de prioriteiten juist te zetten
helpt het vaak om je af te vragen welke dingen we best starten, stoppen of op een
andere manier aanpakken in vergelijking met vandaag. Vervolgens kan je over al
deze categorieën heen bepalen wat er eerst wordt aangepakt.

Kwetsbaarheidstoets
Het volstaat niet om louter noden aan sterktes te koppelen en aan de slag te gaan
met combinaties die het meest voor de hand liggen. Het is nuttig om de praktijk die je
wil toetsen eens door de bril van anderen te bekijken en je af te vragen of er geen
mensen mee worden uitgesloten.

Raadpleeg het doe-boek voor meer details.
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7. Acties afbeelden op de buurtlens
In een voorlaatste stap visualiseren we de capaciteiten en ook de ambities op de
buurtlens.
Het gemaakte diagram komt tot stand door de gedeelde meningen van iedereen in
de groep aan bod te laten komen. Het moet in één oogopslag de gebieden laten zien
waar een buurt goed presteert en waar ruimte is voor verbetering.
Als je een plaats als goed hebt beoordeeld, wordt de vorm van het diagram groter en
reikt tot aan de rand van de cirkel (zoals weergegeven in het voorbeeld voor
'Talenten'). Als een plaats slecht werkt, is de vorm kleiner en blijft deze in de richting
van het midden van het diagram (zoals getoond in het voorbeeld voor 'Nabijheid').
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8. Inspiratie zoeken op de atlas van buurtinitiatieven
Van zodra de deelnemers één of meer dimensies hebben gekozen om aan te
werken, kunnen ze inspiratie opdoen in de atlas van Vicinia. De atlas van
buurtinitiatieven brengt buurtinitiatieven in kaart over heel België. Nabijheid, lokale
participatie en publiek belang zijn belangrijke voorwaarden voor initiatieven om
zich aan te melden. De initiatieven spelen zich af op buurtniveau en worden geheel
of gedeeltelijk door burgers getrokken.
Via de zoekhulp kan je zoeken op locatie, type, doelen (dit zijn de dimensies) of vrije
tekst.
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Deel 2: Heihoek in kaart gebracht
Aangezien de workshop plaatvond in de Lamot-site werd er gekozen om de
buurtscan te illustreren aan de hand van de buurt waarin deze site gelokaliseerd is,
namelijk de Heihoek. Deze buurt valt samen met statistische sectoren Adegemstraat
12025A921 en Koningin Astridlaan – Binnenstad 12015A952.
Binnen de Adegemstraat kunnen er enkele deelbuurten onderscheiden worden;
1. De doorgangsweg Adegemstraat met een mix van woningen en winkels
2. De straatjes tussen de Dijle en de Adegemstraat
3. De Lamotsite met het congres- en erfgoedcentrum en de
nieuwbouwappartementen
4. De volkse buurt rond de Karmelietentuin
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Kwantitatieve gegevens
Demografische factoren
De Heihoek telt 3134 inwoners. De bevolkingsdichtheid van deze buurt bedraagt
133,9 inwoners per hectare. Dit maakt de Heihoek de dichtst bevolkte buurt na
Pennepoel. De bevolking telt evenveel minderjarigen als ouderen (18,5%). Het
merendeel van de bevolking bestaat uit actieven (63%). Het percentage
vreemdelingen in deze buurt is hoger dan het gemiddeld percentage vreemdelingen
in Mechelen en bedraagt iets meer dan 30 procent.
Ongeveer 30% van de kinderen leeft in een eenoudergezin. Na Pennepoel en
Arsenaal heeft Heihoek het grootste aandeel kinderen dat het Nederlands niet als
thuistaal heeft. 57% van de inkomens ligt onder het mediaan inkomen van Mechelen.
Dit is iets meer dan gemiddeld in de zes wijken van Mechelen. 29% van de inkomens
ligt onder de armoedegrens. 24 huishoudens verspreid over de buurt hebben recht
op een leefloon, met een kleine concentratie in de Lange Penninckstraat. Het groot
aantal vreemdelingen en maatschappelijk kwetsbaren maakt het moeilijk om
iedereen te bereiken.

Omschrijving van de buurt
Huisvesting
Het woningsbestand in de Heihoek is vrij gevarieerd. In de Adegemstraat vind je een
mix van appartementen en woningen, recent en oud, in verschillende bouwstijlen. Er
zijn ook enkele nieuwbouwprojecten en renovaties aan de gang.
De buurt ten zuiden van de Adegemstraat bestaat hoofdzakelijk uit kleine
vooroorlogse arbeidswoningen. In de Langhestraat en de Spiegelstraat vind je ook
appartementen en zijn er twee sociale appartementsblokken met in totaal 49
appartementen.
De Adegemstraat telt veel leegstaande gebouwen. Meer verspreid over de buurt zijn
er een tiental onbewoonbare en een tiental verwaarloosde woningen.

Een buurt in vernieuwing
Na een periode van leegstand en verwaarlozing is de buurt in vernieuwing.
Nieuwbouwprojecten zoals Lamot en Patershof trekken veel nieuwe bewoners aan
en de buurt wordt drukker en denser. Het is een cultureel en socio-economisch
gemengde buurt geworden.
Maar het sociaal contact tussen deze verschillende groepen is zwak, wat soms tot
frustraties en spanningen leidt. Bemiddeling en wederzijds respect tussen
buurtbewoners en tieners is een belangrijk aandachtspunt in de buurt.
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Economie
Er is een buurtwinkel met halal-slager in de Veluwestraat. In de Adegemstraat is er
onder andere een kapper, apotheker, de Match (supermarkt) en een koffiebar. Het
aanbod in de straat is sinds lange tijd verminderd. Vele winkelpanden werden
omgevormd tot woonruimte. Op wandelafstand is er een groot aanbod aan
winkelgelegenheid.

Mobiliteit
In de buurt is er een deel autoluw gebied. Er zijn weinig parkeerplaatsen voorzien. Er
is wel een openbare, betalende parking aan de Lamot. Verder is er een gratis
shuttleservice van de randparkings naar het centrum. Stad Mechelen wil deze
service in de toekomst uitbreiden met een fiets- en boottaxi.
Er zijn weinig fietspaden. Actiegroep AdegemstraatAnders is een burgercollectief
dat deze problemen in de kijker plaatst en probeert om in overleg met het
stadsbestuur oplossingen te creëren.

Groen en Natuur
De Karmelietentuin is een publiek buurtpark dat geopend werd in mei 2018 als
tegemoetkoming aan het ontbreken van publiek groen in deze buurt. De
respondenten uit een onderzoek van Samenlevingsopbouw in 2012 beschrijven de
Karmelietentuin als een gemiste kans. Na een repressieve aanpak is er nood aan
een constructief verhaal om een echte ontmoetingsplek (en speelplek) te creëren in
het hart van de buurt.
De Pluktuin is een stukje groen in de Langhestraat waar buren kunnen
samentuinen. Deze tuin kwam er op initiatief van enkele lokale inwoners die iets
wilden doen tegen de vuilnisstorting op deze plaats. Zij plaatsten er 4 bloembakken
en dit zorgde voor een kettingreactie bij de andere buurtbewoners die er ook planten
en bloemen plaatsten waardoor het vuilnis storten stopte. Zo ontstond er een
collectieve tuin, volledig uit initiatief van de buren.

Dienstverlening
Den Deigem is het lokale dienstencentrum dat deel uitmaakt van het grotere
zorgbedrijf Rivierenland en verschillende diensten voorziet. Dagelijks wordt hier een
driegangenmenu aangeboden. Een maaltijd kost 6 euro. Mensen met een verhoogde
tegemoetkoming betalen 4 euro. Tijdens de weekends kunnen er maaltijden worden
afgehaald. Iedere week is er een pedicure aanwezig. Daarnaast kan je regelmatig je
bloeddruk laten meten of medisch advies krijgen.
Ook is er de mogelijkheid om een bad of een douche te nemen en kan er
gebruikgemaakt worden van een wasmachine en droogkast. Voor mensen die hulp
nodig hebben bij het boodschappen doen is er een vervoerdienst. Die is elke eerste
en derde maandag van de maand beschikbaar om 13u. Je wordt thuis of in Den
Deigem opgepikt en naar de supermarkt gebracht. Deze dienst is beschikbaar voor
Mechelaars die onvoldoende mobiel zijn en kost 2 euro.
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Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals computerlessen,
wandelingen en aperitiefconcerten. Mensen uit de buurt kunnen altijd suggesties
doen voor activiteiten.

Verenigingen
Buurtcomité De Heihoek voorziet tal van activiteiten voor een divers publiek.
Voorbeelden hiervan zijn een lichtjesstoet, Sinte-Mette zingen (gericht op jonge
gezinnen), filmavond in openlucht (gericht op volwassen publiek), het jaarlijks
wijkfeest (voor iedereen), stimuleren van Burendag, Potje Buur en ook heel wat
kleine spontane initiatieven.
De Keeting is een vereniging voor armoedebestrijding. Mensen kunnen hier terecht
voor kledij, een kop koffie, de krant, voor warme maaltijden en broodmaaltijden. Er is
een wasmachine en douche ter beschikking. Verder kan men hier bellen en het
internet gebruiken. Daarnaast worden er ook vormingen georganiseerd. De
medewerkers staan steeds klaar voor een gezellige babbel en bieden een luisterend
oor.
De Lage Drempel is een vzw die geografisch net buiten de buurt ligt en ook gericht
is op armoedebestrijding. Hier worden vrijwel dezelfde diensten aangeboden.
Vormingplus regio Mechelen realiseert vorming en projecten voor volwassenen in
de regio Mechelen. Zo bieden ze volwassenen de mogelijkheid om zich in hun vrije
tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale vaardigheden te vergroten.
Er is een gevarieerd en boeiend aanbod in Mechelen en in de twaalf andere
gemeenten in de regio.
J@M vzw organiseert activiteiten in de vrije tijd jongeren vanaf 16 jaar die
maatschappelijk minder kansen krijgen om zich te ontplooien. Deze jongeren zijn
waardevolle individuen die ondersteuning verdienen om een volwaardige plaats in de
samenleving op te kunnen nemen.
De afdeling El Kantra behartigt specifiek de kinderwerking (huiswerkbegeleiding en
recreatieve begeleiding) voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
Naast instuif kan er deelgenomen worden aan recreatieve activiteiten, projecten,
uitstappen en examenbegeleiding.
Educatieve en recreatieve activiteiten in de vrije tijd van de kinderen en tieners
zorgen voor een motiverende basis op weg naar maatschappelijke participatie en
betrokkenheid. Hier zien we dat er voor de leeftijdscategorie die net tussen de 12 en
16 jaar valt nog geen aanbod bestaat.

Sociale leefbaarheid
Samenleven met andere bewoners
De nieuwbouwprojecten Lamot en Patershof hebben gegoede mensen in de buurt
gebracht. Er is weinig sociale hechting tussen deze bewoners en de rest van de
buurt. Zij hebben de meeste klachten over straatlawaai en zwerfvuil en melden dit
ook aan de wijkmanager of wijkagent.
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Uit een onderzoek van Samenlevingsopbouw uit 2012 blijkt dat de meeste bewoners
een goede relatie hebben met hun buren. Die beperkt zich echter vaak tot elkaar
groeten. Volgens sommige bewoners zijn er regelmatig kleine conflicten. Deze
omvatten stroeve communicatie en soms gebrek aan respect voor elkaar.
Appreciatie van de buurt
Het negatieve imago van arme en allochtone buurt is de laatste jaren sterk verbeterd.
De meeste bewoners van het onderzoek in 2012 vinden de Heihoek een kleine,
gezellige en aangename buurt. Alles ligt op wandelafstand en het is er rustig.
Bewoners zijn minder tevreden over het gebrek aan speelruimte en
ontmoetingsplekken in de buurt. Ook het gebrek aan parkeerplaatsen vinden vele
bewoners een nadeel.
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Initiatieven in deze buurt gepubliceerd op de atlas
Enkele lokale initiatieven hebben zich aangemeld op de atlas van buurtinitiatieven en
zo komen we meer te weten over wat er leeft in de buurt. Elk initiatief op de atlas
duidt zijn doelstellingen aan op de buurtlens, zodat je weet op welke gebieden ze
werkzaam zijn.

De tuin van Zorro
	
  
De tuin van Zorro is een ecologische
moestuin, opgestart in mei 2016 op een
voormalige industriële site in het centrum
van Mechelen. Deze site werd voor een
periode van twee jaar vrijgegeven.
Omwille van het tijdelijk karakter van het
project en de gedeeltelijk vervuilde
bodem worden er groenten, fruit en
kruiden gekweekt in zelfgemaakte
geotextiel-zakken.

De tuin verhuisde in november 2017 van
een vervuilde bouwsite naar een nieuw
perceel waar in volle grond en in bakken kan worden getuinierd. De kruiden- en
theetuin is zeker een bezoek waard! Een twintigtal buren zetten zich in om samen te
werken in de moestuin. Elke zaterdagnamiddag komen ze samen om groenten en
kruiden te kweken.

Gemeenschapsmunt De Keeting
	
  
Met dit transversaal project wil De Keeting
de gemeenschapsmunt inzetten als een
werkinstrument om armoede tegen te
gaan door maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen te laten participeren in de
lokale economie. Daarnaast is het een
middel om een samenwerking op te
starten
tussen
verschillende
sociaaleconomische actoren. Speciale
aandacht wordt ook geschonken aan
sensibilisering over de ecologische
transitie, een initiatief als het Repair Café
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illustreert mooi wat dit betekent voor het milieu.

Mits opleiding, raadgeving en opvolging zullen kwetsbare personen uit een sociaal
isolement geraken, verantwoordelijkheden opnemen en waardering krijgen voor hun
inzet.
Naast het effect op de individuele ontplooiing van mensen versterkt de munt het
netwerk van de deelnemende organisaties, ondernemers en burgers (repair café,
weggeefwinkel, lokale middenstand, …) . De ruilrelaties ten gevolge van deze munt
resulteren in efficiëntiewinsten en versterken de structurele band tussen organisaties
omdat ze voorbij de verkokering van organisaties werken.

M-Flow
M~Flow! is een evenementenweek op en
rond de Mechelse Dijle en Haverwerf.
Van 7 tem 16 september zal jong en oud,
(niet)Mechelaar, kortom: iedereen kunnen
proeven van lokale producten, een meer
ecologische en fair trade manier van
leven en bak-ken sfeer & gezelligheid!
Het evenement steunt op 4 pijlers
1. Warme Verbinding tussen mensen;
samenkomen, ont-moeten, contacten
leggen...
2. Lokale producten en handelaars
3. Fair Trade
4. Ecologie

Winterbar – Op de plek van de SON
	
  
Een aantal enthousiaste Mechelaars
gaan de locatie van de voormalige
scoutswinkel Son in de Adegemstraat
nieuw leven inblazen.
Begin 2020 moet de transformatie naar
een biotoop vol creativiteit en
duurzaamheid, met onder andere een
horecazaak, fairbnb en stadsakker,
afgerond zijn. Nog voor de officiële
opening kan je er al terecht voor
verschillende activiteiten
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Sinte-Mette Lichtjesstoet
Het is al enkele jaren traditie dat het
Buurtcomité
Heihoek
een
Lichtjesstoet
organiseert ter ere van Sint-Maarten (of Sinte
Mette), de avond van 10 november. In de
Karmelietentuin verzamelden zaterdagavond
een vijftigtal deelnemers met lantaarns en
andere lichtgevende objecten.
Aan bepaalde huizen werd halt gehouden om
het Mechels Sinte-Mette lied te zingen, en
werd er snoep uitgedeeld aan de zangertjes.
Als afsluiter werd er nog uitgebreid nagepraat
bij een warme tas soep of chocomel op De
Plek van de SON in de Adegemstraat.

Hallo Heihoek
	
  
Hallo Heihoek is een gratis buurtfeest in
en rond de Karmelietentuin in Mechelen.
Elk jaar begin mei vindt een nieuwe
editie plaats. Op zaterdag 5 mei 2018
bruiste het centrum van Mechelen van
energie, want dan kon je de hele dag in
stadswijk Heihoek terecht voor de
negende editie van het wijkfeest Hallo
Heihoek.
Van ’s ochtends 9 tot ’s namiddags 5
uur kan je genieten van verschillende
activiteiten, en dat (bijna) allemaal
gratis!
Zowel liefhebbers van de rommelmarkt als van de wereldkeuken kunnen er hun hart
ophalen. Kom proeven van de verschillende smaken uit de Heihoek. Als je al eens
op een avond door de wijk wandelt, kan je de meest exotische geuren uit de
verschillende keukens al ruiken. Nu krijg je de kans er ook van te eten. Wijkbewoners
afkomstig uit alle windrichtingen maken de favoriete hapjes klaar uit hun lokale
keuken.
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CoderDojo Den Deigem
	
  
De CoderDojo is een gratis bijeenkomst
voor jongeren van 7 tot 18 jaar om in
clubverband te leren programmeren. Dojo’s
worden volledig opgezet door vrijwilligers.

In Wijk- en dienstencentrum Den Deigem
worden enkele keren per jaar CoderDojo's
georganiseerd.
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Kwalitatieve Gegevens
In onderstaand deel komen de observaties en gesprekken van de verschillende
bezoeken aan de Heihoek aan bod, per dimensie van de buurtlens. De talloze
gesprekken en verschillende wandelingen met bewoners doorheen de buurt
vertelden ons vaak meer dan de gegevens die we eerder hadden ingekeken.

Mensen (identificatie, relaties, talenten)
Lokaal dienstencentrum Den Deigem ervaart moeilijkheden om iedereen te bereiken.
Dit centrum wordt nu vooral gezien als centrum voor senioren en men wil graag van
dit imago af geraken. Men heeft al verschillende pogingen ondernomen maar men is
er nog niet in geslaagd om nieuwe mensen aan te trekken. Het is moeilijk om te
ontdekken wat er leeft in de buurt. Er zouden meer veldwerkers moeten zijn die
persoonlijk bij de buurtbewoners kunnen langsgaan.
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Men kijkt vaak naar het voorbeeld van De Schijf waar meerdere diensten onder
hetzelfde dak aangeboden worden (zoals jeugdwerking, sociaal huis…) waardoor er
meer mensen bereikt worden. De infrastructuur van Den Deigem is hier helaas niet
voor geschikt. In de buurt rond Den Deigem is er een grote kloof tussen arme en rijke
inwoners. Den Deigem probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn zodat iedereen hier
terecht kan.
De rijkere inwoners blijken vaak heel onverdraagzaam te zijn. Er wordt bijvoorbeeld
geklaagd over het geluid van petanqueballen die tegen elkaar botsen wanneer er
petanque wordt gespeeld in de Karmelietentuin.
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Verbindingen en toegangen (ontvankelijkheid, haalbaarheid,
nabijheid)
De situatie met betrekking tot mobiliteit in de Heihoek is vrij problematisch. Er heerst
een groot tekort aan parkeerplaatsen en er is heel druk verkeer in de Adegemstraat.
Er zijn ook amper fietspaden.
Ivarem, de plaatselijke vuilnisdienst, ondervindt moeilijkheden om het vuilnis op te
halen.
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Bovenstaande quote komt van iemand die opgroeide in de Adegemstraat. De grote
verkeersdrukte en het feit dat zijn vrouw zich ’s avonds niet veilig voelde in de buurt
zorgden ervoor dat hij besloot om weg te trekken uit de stad.
Naast de quote op de foto zien we een voorbeeld van particulier autodelen, dat
opgang maakt in de buurt. Sommige inwoners gaan op eigen initiatief op zoek naar
oplossingen voor het parkeerprobleem.
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Inwoners die hier al decennia lang wonen zijn getuige geweest van de teloorgang
van de Adegemstraat als commercieel centrum. Vandaag geeft de straat vooral een
grauwe indruk met de vele lege winkelpanden en de auto’s die er snel doorrijden. Het
is een verbindingsweg om de stad uit te geraken.
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Het feit dat de Adegemstraat zo’n drukke passage heeft, is dan weer gunstig voor
nichewinkels. In december 2018 opende de pop-up boutique ‘Von Winckelmann en
Sunkissed Flowers’. Hier worden clean cosmetics en bloemen verkocht en worden er
ook workshops aangeboden.
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Activiteiten (coördinatie, inspraak, aanbod)
Buurtcomité Heihoek is heel actief en voorziet tal van activiteiten met als
belangrijkste activiteit het jaarlijkse wijkfeest. Er is een goede samenwerking met de
buurtopbouwwerkers en Stad Mechelen. Al is het werkdomein erg groot om te
dragen op de schouders van de enkele vrijwilligers.
Die vrijwilligers zijn vaak opnieuw de ‘usual suspects’; met andere woorden: de
initiatiefnemers die je vaak ook op andere plekken in de buurt ziet opduiken.

	
  
#Opdeplekvandeson is een recent project van lokale bewoners dat iets wil doen met
de leegstaande scoutswinkel in de Adegemstraat. Voorlopig organiseert men daar
een winterbar, later zou het de bedoeling zijn om hier een soort groene
ruimte/ecologische markt op poten te zetten.
De vorige eigenaars van de SON zijn blij dat er iets leuks met de leegstaande ruimte
zal gebeuren, want de plek is wel gekend bij menig Mechelaar, maar heeft niet altijd
een positieve bijklank. Er werd soms naar deze scoutswinkel verwezen als ‘de
rommelwinkel’. De ligging in de Adegemstraat zou hierin een rol spelen.
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In de loop der jaren ervaarden de lokale bewoners een sterke vermindering in de
economische activiteit. Een ouder koppel is hier in de jaren ’80 komen wonen met
het idee dat ze hier goed zaten voor de rest van hun leven dankzij de vele winkels in
de buurt. Maar dit blijkt niet langer zo te zijn. Er zijn heel wat handelszaken
verdwenen en er komen er geen in de plaats.
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Ruimtes (leefbaarheid, woonkwaliteit, ontwerp)
De meeste inwoners ervaren een tekort aan groen. De Pluktuin is een burgerinitiatief
dat hier een oplossing wil voor bieden. Deze tuin kwam op een spontane manier tot
stand op initiatief van inwoners die zo actief eigenaarschap hebben genomen van
een braakliggende ruimte.
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De Karmelietentuin werd gerealiseerd als een groene, open plek voor iedereen om te
verpozen en te recreëren. In de praktijk blijkt er echter heel veel
onverdraagzaamheid te zijn, vooral tegenover jongeren.
Daarnaast is er een lange lijst met zaken die verboden zijn in de tuin, wat het minder
uitnodigend maakt om hier te vertoeven. Het gebruik van beton maakt deze plek ook
minder aantrekkelijk. Toch wordt het openstellen van de tuin door inwoners als een
pluspunt ervaren ten opzichte van vroeger.

	
  

34

www.vicinia.be

In de buurt Heihoek slingert er vaak zwerfvuil rond. De vuilnisophaling verloopt
moeilijk door de smalle straten. Het is niet zo evident om een oplossing te vinden
voor dit probleem.
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Onder het bewind van burgemeester Somers werd er enorm ingezet op vernieuwing
van de Lamot-site en dit heeft een effect gehad op de rest van de buurt.
Een inwoner vertelde dat toen haar kinderen jong waren, eind jaren ’90, de Heihoek
een verloederde buurt was, waar het ‘s avonds onveilig was.
Er is een grote Marokkaanse gemeenschap die vrij gesloten is. Marokkanen worden
door de Belgische bewoners als ingeburgerde Belgen gezien.
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De laatste vijf jaar zijn er heel wat hippe winkels gekomen in de buurt maar “Het
Somers-effect beperkt zich tot de Lamot”. Al hoort men even vaak dat de renovatie
van de Lamot-site de Heihoek toch enigszins meegetrokken heeft. De Lamot is een
opwaardering geweest voor de wijk.
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Naast de Lamotsite is er in de ogen van de inwoners een andere plek die ze vaak fier
naar voor schuiven als de hunne. Het Martin’s Paterhof Hotel blijkt een trots te zijn
voor de buurtbewoners.
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Deel 3: Verslag workshop VVSG Woondag
Het doel van de workshop bestond erin om mensen
te laten kennismaken met de buurtlens. Om dit
concreet te maken werd er een minimale versie van
de buurtscan uitgevoerd op basis van een korte
presentatie van de kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens van de Heihoek.

Aan de deelnemers vroegen we om zich in te leven
in een personage. De personages hadden een heel
verschillende achtergrond om een breed beeld te
krijgen van de buurt. Een ander referentiekader zal
immers voor een andere score zorgen.

Bewoners, passanten of toeristen, mensen met beslissingsrecht over de buurt of
mensen met een bepaalde expertise (bijvoorbeeld in zorg of ecologie) geven een
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andere interpretatie aan dezelfde realiteit. Wie je bent en hoe je leeft bepaalt je
ervaring van de buurt. Dit bleek ook uit de oefening.
Wanneer het de beurt was aan de deelnemers om recht te staan en zich te
verzamelen rond het doek, kwam de dialoog op gang. De scoring werd niet
volbracht, maar er werd net genoeg tijd besteed om het mechanisme te begrijpen en
vooral om te beseffen dat het om een consensus-instrument gaat.

Verschillende persona kijken op een andere manier naar de buurt, ook al vertrekken
ze van exact dezelfde gegevens. Het is erg waardevol om deze meningen naast
elkaar te leggen en na te gaan waar de verschillen en gelijkenissen zitten. Op deze
manier wordt er een beeld van de buurt gecreëerd dat kan helpen om de buurt te
begrijpen.
Het is de buurt zelf die weet wat er nodig is en door de dialoog aan te gaan met
elkaar kunnen deze noden naar boven komen. Wanneer een dimensie door
meerdere groepen een lage score krijgt, kan deze aangeduid worden als
werkdomein. Er kan dan inspiratie gehaald worden uit de buurtatlas om een
oplossing te bieden voor vastgestelde problemen.
Er wordt niet gestreefd naar objectiviteit maar naar multi-subjectiviteit.
Sommige deelnemers gaven aan dat het moeilijk was om zich in te leven in de
persona en dat het risico bestaat om te vervallen in clichés. Liefst van al werken we
met echte inwoners of doelgroepen uit de buurt. Het gebruik van deze persona was
dan ook een kunstgreep om de buurtscan in werking te zien.
Nota: we hebben dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat drie
belanghebbenden die we eerder hadden geïnterviewd zich hebben aangemeld
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om deel te nemen aan de workshop. Zij gingen in het interactieve gedeelte in
dialoog met de deelnemers om meer duiding te geven bij hun buurt.
De vraag ‘Hoe kom je in contact met de mensen achter de gesloten deuren?’ werd
ook gesteld. Het kan helpen om mensen op voorhand te informeren. Verschillende
deelnemers duiden aan dat er ludieke manieren zijn om mensen te bereiken. Hierbij
kwam het voorbeeld van een fotografieproject dat doorging enkele jaren terug
waarbij foto’s genomen werden van alle voordeuren in de buurt. Daarna werd er ook
soms aangebeld bij de bewoners en werd er een praatje gemaakt aan de deur. Dit
bewijst dat er niet altijd inmenging van de overheid of andere instanties hoeft te zijn,
burgers kunnen ook iets op zichzelf organiseren.
Een deelnemer vertelde dat haar gemeente opgedeeld is in vijf wijken met elk hun
eigen wijkplatform. Deze platformen zijn er om bruggen te bouwen tussen de burgers
en het gemeentebestuur. Binnen maar ook tussen wijken worden er activiteiten
georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is een wijkcompetitie waarbij verschillende
groepen tegen elkaar moeten strijden. “Op die manier krijg je mensen buiten die je
anders niet buiten krijgt. Ik zou het aanraden om dit in elke gemeente op te starten.
Het is een aangename bezigheid om je buurt samen te brengen.”
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Deel 4: Volgende stappen
Zoals hoger aangehaald was de buurtscan in de Heihoek slechts een
vereenvoudigde versie van de buurtscan. Enkele belangrijke bevolkingsgroepen
werden niet aangesproken. Er is geen persoonlijk contact geweest met mensen van
niet-Belgische afkomst.
Ook gezinnen met jonge kinderen of mensen die tijdens de week werken hebben hun
mening niet kunnen geven over de buurt. Wanneer een buurt gescand wordt is het
belangrijk om te kijken naar de samenstelling van de bevolking en ervoor te zorgen
dat elke groep vertegenwoordigd wordt.

De kracht van een doelgroep
De buurtscan kan ook gebruikt worden om de noden van één specifieke groep in
kaart te brengen en dan volstaat het om enkel mensen van deze groep aan te
spreken.
Voor een normale uitvoering van de buurtscan rekenen we op een doorlooptijd van
ongeveer een maand. Binnen deze maand rekenen we op 5 volledige dagen voor
het capteren van kwalitatieve gegevens door huisbezoeken, wandelingen en
vergaderingen.
De buurtscan is een consensus-instrument dat ervoor zorgt dat doelgroepen
eenzelfde taal hanteren en aan gemeenschappelijke interpretatie werken van hun
buurt. Dit verhaal begint pas echt te leven wanneer men met dezelfde groep besluit
om aan de slag te gaan en te werken aan één of meer dimensies. Zo wordt de
kracht van een doelgroep ingezet. Sociologen spreken in dit verband van ‘bonding
social capital’: acties die ervoor zorgen dat een groep zich verder hecht.

De kracht van een buurt
Wat betekent het dan om de kracht van een buurt in te zetten? Hiervoor brengen
we dialoog op gang tussen verschillende doelgroepen aan de hand van de buurtlens.
Afwijkende en gelijkende scores van een dimensie worden aan elkaar getoetst.
Opnieuw worden inzichten en assumpties gedeeld, maar deze keer tussen
doelgroepen.
Er ontstaat opnieuw een verhaal en de focus van acties kan verlegd worden omdat
er nieuwe samenwerkingen mogelijk zijn. Wat de verschillende groepen verbindt is
de buurt. Zo blijkt de fysieke plaats van de buurt de ruggengraat te zijn voor wat
sociologen ‘bridging social capital’ noemen: acties die ervoor zorgen dat
verschillende groepen met mekaar samenwerken.
Het is aangeraden om beide groepsprocessen te laten faciliteren door een externe
begeleider.
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Dankwoord
We wensen volgende mensen uitdrukkelijk te bedanken voor hun medewerking aan
deze Proof of Concept:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 – Vormingplus
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.
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