Thuis in de Stad-prijs 2012
Inschrijvingsformulier
Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be
U krijgt een ontvangstmelding

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs 2012, U kunt per stad één, twee of drie projecten
indienen. Gebruik voor ieder ingediend stadsproject een nieuw formulier.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Verstuur dit formulier voor 10 september 2012 om 17.00 uur online naar info@thuisindestad.be
Waar vindt u meer informatie?
U vindt meer informatie op onze website thuisindestad.be.
Gegevens van de stad die het project indient
1 Vul hieronder de naam in van de stad die het project indient en het bankrekeningnummer
BRUGGE

Gegevens van de contactpersoon van het project
2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon van het project.
voornaam en achternaam Maarten HILLEWAERT
functie stafmedewerker dienst STEDENBELEID
straat en nummer Blinde Ezelstraat 1
postnummer en gemeente 8000 BRUGGE
telefoon 050/44.86.02
faxnummer 050/44.80.80
e-mailadres maarten.hillewaert@brugge.be
Gegevens van het project
3 Vul hieronder de gegevens in van het project.
naam Hoeve Hangerijn
startdatum

dag 1

einddatum

dag

2

maand 1

2

jaar 2

maand

jaar

0

0

8
Project is lopende, geen
einddatum voorzien

naam van de partners Stad Brugge, provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap, Europa, welzijnsinstellingen Noord
West-Vlaanderen, voorzieningen voor personen met een beperking, zorgboerderijen in Vlaanderen
en Nederland, Raad voor Personen met een Handicap, buurtverenigingen, vrijwillige buurtbewoners
en scholen uit de buurt

naam van de coördinator Saskia DOBBELAERE
budget 2,3 mln

euro

Verwijderd: -
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4 Geef hieronder een korte beschrijving van het project.
Het project moet al gerealiseerd zijn of moet zo ver gevorderd zijn dat het op zijn waarde en effectiviteit beoordeeld kan worden
Het mag op 10 september 2012 niet meer dan twee jaar geleden gerealiseerd zijn.
Hoeve Hangerijn is een ontmoetings- en belevingshoeve aan de rand van een gebied van meer dan 40 hectare dat
oorspronkelijk voortbestemd was als woonuitbreidingsgebied, maar dat uiteindelijk behouden en verder uitgebouwd werd als
stedelijk natuurgebied, de Gemene Weidebeek in Assebroek.
Assebroek is een sterk verstedelijkte deelgemeente ten oosten van Brugge, waar nu al meer inwoners zijn dan in het
,,historische’’ ei van de stad. De vervallen en leegstaande hoeve die de toegang tot dit natuurgebied vormde, werd
gerestaureerd en met inspraak van alle betrokken doelgroepen omgetoverd tot een plek waar mensen met en zonder beperking
samen kunnen (be)leven, werken en zich ontspannen.
Hoeve Hangerijn wil in die zin ook symbool staan voor één van de uitgangspunten van stedelijkheid, namelijk: ,,de stad is van
iedereen’. In dit project gebeurt dit niet via grote teorieën, maar via dagdagelijkse praktijk-ervaringen die concreet ingrijpen in
het leven van elke dag. Vandaar ook de symbolische tekst van de gedenkplaat die bij de opening op 27 augustus jongstleden
onthuld werd: ,,Kom maar GEWOON zoals je bent…’’
Hoeve Hangerijn herstelt de toegang tot het natuurgebied in stedelijk gebied én vormt met het buurtcentrum en de
voorzieningen voor mensen met een beperking een unieke combinatie.

Activiteiten:

5.

-

Trajectactiviteiten: Structurele samenwerking tussen buurtbewoners en personen met een beperking in het samen beleven en
beheren van de hoeve en het natuurgebied

-

Verhuur: Polyvalente ruimte die kan gebruikt worden voor allerhande buurtactiviteiten, privé-gelegenheden, cursussen,… Moet
zo nieuwe levende plek in de buurt worden

-

Eigen activiteiten om er een echte levendige plek van te maken

-

Passage- en rustplaats, ontmoetingsplek

Beschrijf de rol van de stad in de realisatie van het ingediende project?
De stad nam de regierol op zich:
-

Initiatiefnemer

-

Coördinator tussen de verschillende partners

-

Regie om proces op gang te brengen, in goede banen te leiden en tot effectief resultaat te komen

6 Kruis hieronder de hoofdaspecten aan waarop het project betrekking heeft.
de huisvesting in de stad
X de stedelijke ruimte
de mobiliteit in de stad
X het leefmilieu in de stad
de plaatselijke economie
X de sociale cohesie in de stad
de cultuurbeleving in de stad
X het democratisch besturen van de stad
X andere, namelijk: INCLUSIE

7 Geef kort de karakteristieken weer, indien het project zich uitdrukkelijk richt tot een bepaalde buurt of
doelgroep.
1) de buurt: hoeve moet de ontmoetingsplek voor buurtbewoners worden. Dient als locatie voor activiteiten van het buurtcomité,
buurtcomité heeft er ook maatschappelijke zetel + Er wordt actief beroep gedaan op buurtbewoners om zich mee in te zetten op de
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hoeve en hoeveproducten worden aangeboden aan de buurt (proefproject community supported agriculture)(inschakelen in trend tot
stedelijke landbouw, kortere voedselketen…?)
2) personen met een handicap: hoeve wordt centrum waar personen met een handicap de natuur en hoeveleven kunnen ervaren èn in
contact komen met mensen uit de buurt, scholen,…
3) scholen uit de buurt: kunnen ook activiteiten aanbieden voor hun leerlingen op de hoeve

8 Wat zijn de beoogde effecten van het project?
Doelstelling van Hoeve Hangerijn:
-

Het aanbieden van een zinvolle en aangename dagbesteding in een sfeer van gezelligheid en openheid met zorg voor
mens, plant en dier

-

Het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten tussen voorzieningen voor mensen met een beperking,
buurtverenigingen en –scholen Praktisch in realiteit brengen van inclusie-idee

-

Het creëren van een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en –vrijwilligers.

-

Ontsluiten van het natuurgebied

-

Ontwikkelen van community supported agriculture in stedelijk gebied

9 In welke mate zijn de beoogde effecten van het project gerealiseerd?
Door proces van opstarten zijn al heel wat banden gesmeed en ontmoetingskansen gecreëerd (intense samenwerking instellingen, buurt,
scholen)
Hoeve heeft al heel centrale plek verworven in de ‘mental map’ van buurtbewoners (cf interesse openingsfeest)
Door verbouwing duidelijk nieuwe inkomplek voor natuurgebied geworden

10 Op welke manier werden diverse beleidsdomeinen in het project geïntegreerd?
Er werd van bij het begin een stuurgroep gevormd, waarin mensen van stad en provincie, maar ook vertegenwoordigers van de vanuit het
brede welzijnsveld, buurtverenigingen en –scholen zitting hadden. Daarnaast werden ook verschillende werkgroepen gevormd,
respectievelijk over het concreet invullen van het aangepast bouwprogramma, de inhoudelijke uitbouw van de werking en de financies,
waaronder ook de mogelijke Vlaamse en Europese subsidiemogelijkheden.
Integratie van
-

Natuur en leefmilieu

-

Welzijn

-

Buurtwerk

11 In welke mate is het project innoverend en draagt het bij tot stedelijkheid?
Het project is innoverend omdat het verschillende aspecten van stedelijkheid samenbrengt, het draagt bij tot stedelijkheid in die zin dat
het een tastbaar verhaal brengt dat toch ook perspectieven aanreikt voor een meer inclusieve werking in tal van instanties en
levensdomeinen
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12 Beschrijf waarom en op welke wijze dit project inspirerend kan zijn voor andere projecten?
De omzetting van woonuitbreidingsgebied naar stedelijk natuurgebied is een concreet voorbeeld voor andere Vlaamse centrumsteden. De
integratie van een ontmoetings- en belevingshoeve voor mensen met en zonder beperking in zo’n natuurproject haalt ook de welzijnszorg
zélf uit de soms erg verkokerde eigen omgeving en plaatst dit initiatief en deze doelgroep ook in het midden van de ,,gewone’’
samenleving. In de praktijk brengen van realiseren meer inclusieve samenleving
Openen van stedelijk groen en integreren in de buurt, eigen maken door buurtbewoners.
Voorbeeldproject van nieuwe stedelijke landbouw, korte voedselketen,…

13 Op welke wijze werd de bevolking betrokken bij de voorbereiding en de realisatie van het project?
Van bij de aanvang werden de buurt en de gespecialiseerde diensten uitgenodigd deel te nemen aan de verschillende werkgroepen, om de
zoveel maanden was er een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van die groepen telkens een overzicht gaven van de stand van zaken,
met open vragen en bedenkingen over de verdere evolutie(s). De buurt en de welzijnssector werden rechtstreeks betrokken bij de selectie
(en in de jury) van de algemeen coördinator en de hoevemedewerker. Er werd een hele verijwilligerswerking op poten gezet, en bij de
opening hielden een 300-tal mensen uit de buurt ook ter plekke een eigen buurtfeest, waardoor ook het ontmoetingskarakter voor de
buurt in de toekomst metterdaad en meteen bevestigd werd.

14 Wie waren de betrokken partners en wat was hun rol en aandeel in het project?
Geef aan of het om een horizontaal ( publiek – publiek; publiek – privé) of verticaal (federale, regionale, lokale overheden) partnerschap
gaat.
Zowel horizontaal als verticaal:
-

Horirzontaal: het gaat hier om een publiek-private samenwerking tussen de stad Brugge en heel wat private welzijnsinstanties,
waarbij de stad zorgt voor de infrastructuur en de coördinatie, maar de welzijnsinstanties zélf ook voor de nodige begeleiding
instaan. De buurt animeert de vrijwilligerswerking en maakt de inclusie ook in de praktijk waar.

-

Verticaal: het project was niet mogelijk zonder de inbreng van Europese en Vlaamse subisidies, zonder de inbeng van het
Vlaamse Stedenfonds en zonder het partnerschap met de stad en de provincie.

15 Hoe werd het project bekendgemaakt?
Het project werd op diverse manieren bekend gemaakt:
-

Mond aan mond: in de buurt en in de welzijnswereld

-

Via persconferenties: bij opstart project, start en afwerking nieuwbouw polyvalente zaal De Doening, opening

-

Via folders (voor buurt, scholen en verenigingsleven)

-

Via website van de stad, de provincie en Europees secretariaat

-

Via algemene stadspublicaties (zoals tweemaandelijks stadsmagzine Bruggespraak)

-

Via buurtkranten

-

Via buurtwebsite: www.brugsebuurten.be

-

Via regionale televisie: reportage in Focus-WTV

16 Vermeld hieronder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld
een onafhankelijke evaluatie van het project.
We kunnen tegen de presentatie voor de Thuis-in-de-stad-prijs een map meebrengen met diverse persartikels

17 Omschrijf hieronder waarvoor u de geldprijs eventueel zult gebruiken.
De geldprijs kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van spelkoffers of educatieve koffers die dan verder kunnen gebruikt
worden door mensen met een beperking in de traditionele instellingen die ook in Hoeve Hangerijn op bezoek (zullen) komen,
zodat een deelname aan activiteiten in Hoeve Hangerijn meteen ook een springplank wordt voor andere benaderingswijzen,
ook in de meer traditionele instellingen.

