Plein vol
gezondheid
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Tijdelijke inrichting als stapsteen
naar gezonde pleinen

Ken jij ook een plein
dat beter kan?
Een kerkplein dat alleen als parking gebruikt wordt, een verwaarloosd buurtpleintje,
een verloren hoek naast de supermarkt, schoolpoort?
De handleiding ‘Plein vol gezondheid’ wil lokale besturen, burgerverenigingen en iedereen die
met gezondheid bezig is aanzetten om onderbenutte pleinen herin te richten. Maar vaak is de
stap naar deﬁnitieve herinrichting groot. Tijdelijke inrichting kan dan een uitweg bieden. Want zo
kan het draagvlak voor een structurele herinrichting van het plein groeien
In deze handleiding bieden we je een overzicht van de verschillende stappen die we met
verschillende actoren moeten zetten. Je krijgt ook een checklist met de kenmerken van een
gezond plein. Die helpt je op weg om samen met bewoners te brainstormen. En daarnaast geven
we je praktijkvoorbeelden, want op sommige plekken in Vlaanderen gebeuren al ﬁjne en leerrijke
dingen met pleinen.
Laat je inspireren door de vele tips en voorbeelden. Zo tellen we binnenkort nog meer leuke en
gezonde pleinen in Vlaanderen en Brussel. Veel succes met jouw initiatieven!

De farandole dansen op het Heilig Hartplein in Gent (foto: Stad Gent)

2

Inhoudstafel
1

Gezond leven in een gezonde omgeving

5

2 Tijdelijke inrichting: de rol van de burgers
en het lokale bestuur

6

3 Participatie zonder post-its

15

4 Burgers denken mee: wat is een gezond plein?

19

5 Ontwerp en uitvoering

25

6 En daarna?
7 Tips voor burgers, lokale besturen en

26

gezondheidsprofessionals

31

Vlaams Instituut Gezond Leven, project ‘Gezonde Publieke Ruimte’
2018
Auteur: Mieke Nolf
Illustratie: Antonie van Loon (Infopunt Publieke Ruimte)
Partners stuurgroep: Nathalie Hoef (Agentschap Zorg en Gezondheid), Peter Vervoort (Departement Omgeving), Tom
Dhollander (Infopunt Publieke Ruimte), An Rekkers en Sylvie Van Damme (VRP), Veerle Cortebeeck (VVSG), Patricia Van
Pelt (Logo Antwerpen), Werner De Wael (Vlaams Instituut Gezond Leven), Ragnar Van Acker (Vlaams Instituut Gezond
Leven) , An Lebacq (Vlaams Instituut Gezond leven)
Met dank aan de werkgroepleden: Riet Steel (Samenlevingsopbouw Vlaanderen), David Nassen (Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid), Sam Hu�kens (Stad Turnhout), Dieter Cuypers (Agentschap voor Natuur en Bos), Diederik
Derijcke (Logo Leieland), Patricia Van Pelt (Logo Antwerpen), Katrijn Braeckman (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Kim Van
Den Berghe (Vlaams Instituut Gezond Leven)
Met dank aan de geïnterviewden: Mark Mattens (Gemeente Asse), Dries Gysels (Lab van Troje), Pascal Debruyne
(Driemasterpark Gent), Koen Wynants (De Verborgen Kloostertuin Antwerpen), Merijn Van den Eede (Stad Gent)

3

Deze handleiding is
bedoeld voor:
•
•
•

burgers en verenigingen
iedereen die werkt voor (of een politiek mandaat hee�t bij) een lokaal bestuur (ruimtelijke
planning, mobiliteit, jeugdbeleid, groenbeleid, sportbeleid, welzijn, gezondheid, …)
gezondheidsprofessionals verbonden aan Logo's (Lokaal GezondheidsOverleg),
wijkgezondheidscentra, lokale afdelingen ziekenfondsen, …

Leeswijzer:
We zorgen voor een handig instrument. Je vindt kopieën achteraan in de map.

Hoe doen anderen het?

Processen verlopen niet altijd gemakkelijk. We denken mee na.
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1 Gezond leven in een
gezonde omgeving
Als we gezond leven voelen we ons ﬁtter en kunnen we ziekte en zelfs vroegtijdige ster�te
voorkomen. Dat betekent dat we gezonde keuzes moeten maken. Onze leefomgeving speelt
daarin een belangrijke rol want die bepaalt mee of we gezond kunnen leven. Via onze omgeving,
dezelfde omgeving die wij helpen vormgeven, worden we dus aangemoedigd om die gezonde
keuzes te maken.
Deze vragen helpen je om de gezondheid van een leefomgeving in te schatten:
•
•
•
•
•
•
•

Is er een park in de buurt?
Kun je dat park gemakkelijk en veilig bereiken
(te voet, met de ﬁets of met het openbaar vervoer)?
Hoe is de luchtkwaliteit?
Is het stil in de omgeving?
Is er gemakkelijk toegang tot gezonde voeding?
Daagt de omgeving uit tot spelen en bewegen?
Kunnen we mensen aanzetten om speelplekken rookvrij te houden?

Een beleid dat bijdraagt aan gezonde publieke ruimte:
•

•
•
•
•

Richt publieke ruimte zo in dat ze aanzet tot actieve verplaatsing (maakt van lopen, trappen
en het openbaar vervoer de meest evidente vervoerskeuzes en zet bijvoorbeeld in op de
verdichting van kernen en het behoud van open ruimte);
richt publieke ruimte zo in dat ze aanzet tot actieve recreatie;
gebruikt de publieke ruimte als he�boom om het mentale welbevinden van de burgers te
verhogen;
zet in op de aanwezigheid van gezonde voeding op wijkniveau;
ontmoedigt roken in kindgerichte publieke ruimte.

De behoe�ten van kinderen, ouderen en groepen met een lage socio-economische status
verdienen bijzondere aandacht.

Tijdelijke inrichting Heilig Hartplein Gent (foto: Stad Gent)
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2 Tijdelijke inrichting:
de rol van de burgers
en het lokaal bestuur
Tijdelijke inrichting is een middel om te experimenteren en het potentieel van een plein te
verkennen. Bovendien kan tijdelijke inrichting het draagvlak voor de deﬁnitieve herinrichting
vergroten bij de burgers en het lokale bestuur. Burgers en lokale besturen bouwen samen de
(publieke) ruimte. En zo aan de stad van morgen. En gezondheid zou bij deze herinrichting
centraal moeten staan. Zo kan een plein hopelijk ook bijdragen aan de gezondheid van de burgers.
Als lokaal bestuur zal de eigen rol herbekeken moeten worden. De rol van het lokaal bestuur
kan bij initiatieven van tijdelijke invulling namelijk heel verschillend zijn. Is het lokaal bestuur
regisseur, actieve medeactor of facilitator? Is het lokaal bestuur de trekker of nemen burgers het
initiatief ? Contextfactoren – zoals de aanwezigheid van geëngageerde burgers of buurtwerk, de
doelstellingen die je nastree�t en je timing – bepalen voor welke opzet je kiest. Iedere opzet biedt
eigen kansen en hee�t eigen uitdagingen.

MEE
MEE
INSPRAAK NADENKEN BESLISSEN COCREATIE
De gemeente
richt een plein
tijdelijk in. Ze
vraagt naar de
behoe�ten van
de bewoners
en evalueert
de inrichting.
bv. Duvelpark
Asse

De gemeente
neemt het regieproces voor
de herinrichting op zich.
De verschillende bewonersgroepen
nemen deel
aan ontwerpworkshops.
bv. LaMA

Sterke rol overheid

De gemeente
en de bewonersgroepen
doorlopen het
proces van bij
de start, eventueel met een
intermediair.
bv. Heilig Hartplein Gent

Een intermediair stimuleert
de bewoners
om aan de
slag te gaan.
De gemeente
neemt een
faciliterende
rol aan.
bv. Leefstraten
Gent

ZELFBESTUUR
De bewoners nemen
het he�t in
handen. De
gemeente
neemt een
faciliterende
rol aan.
bv. Driemasterpark
De Verborgen
Kloostertuin
Antwerpen

Sterke rol burgers

Tijdelijke inrichting pleinen – continuüm tussen overheid en burgers als trekker (schema Gezond Leven, 2017)
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2.1 De gemeente of een partner als trekker –
beperkt participatieproces
De gemeente kan goede redenen hebben om zelf de trekkersrol op te nemen en een tijdelijke
inrichting te realiseren zonder de bewoners daarbij te betrekken. Dat kan gebeuren wanneer:
•
•
•

er binnen de meerderheid (en oppositie) een draagvlak is voor een experiment;
er zich een kans aandient (bv. een sponsor, de mogelijkheid om een ontwerper aan te
trekken, een evenement, nutswerken);
er een probleem is met een plein en de oplossing niet duidelijk is.

Het voordeel van die aanpak? Het verrassingse�fect. Je hebt vooraf geen compromissen moeten
sluiten en kunt dus gedurfd en verrassend uit de hoek komen. Het resultaat is een nieuw plein dat
bewoners een spiegel voorhoudt, hen versteld doet staan en hen de voordelen laat inzien.
Let op! Bij deze benadering moet je vooraf een goede analyse en evaluatie maken om de behoe�ten
van de verschillende bewonersgroepen duidelijk te stellen en de kansen die zich aandienen te
duiden. (zie Oefening 4.1: SWOT-analyse van een plein)

Parking aan gemeentehuis van Asse wordt Duvelpark (foto: Gemeente Asse)
De gemeente Asse verlegt de lat

Binnen de gemeente lee�t al een aantal jaren het idee om een visie uit te werken op verschillende
pleinen zoals het Gemeenteplein. Het doel? De verblijfsruimte ervan verhogen.
Het Gemeenteplein ligt aan een drukke gewestweg die de kern doorsnijdt. Er zijn al jaren plannen
voor een ringweg die het doorgaande verkeer moet weghalen uit de gemeente. Maar de aanleg
daarvan laat op zich wachten. Door de onduidelijkheid over de timing van de ringweg is het namelijk
niet evident om het plein structureel herin te richten.
Toch hee�t er zich een gelegenheid voorgedaan. De sponsor van de Hopduvelfeesten daagde architectstedenbouwkundige Maarten van de Voorde uit om een project uit te werken tijdens de feestperiode.
De Hopduvelfeesten zijn een belangrijk evenement in Asse. Een moment waarbij ambtenaren over de
diensten heen met elkaar samenwerken.
Maarten van de Voorde uit Asse is ruimtelijk planner bij het Nederlandse bureau West8. Hij zag
hoe bepalend de drukke wegen zijn voor de gemeente en hoe het Gemeenteplein als parking daar
exemplarisch voor was. Zijn idee om het plein tijdelijk autovrij te maken en groen in te richten vond
voldoende draagvlak bij het lokale bestuur.
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“We hebben niet participatief gewerkt. Het plein was van de ene dag op de andere groen ingericht.
Het was een verrassing voor de bewoners. In het begin maakte dat positieve en negatieve emoties los.
Maar na verloop van tijd ebden de negatieve emoties weg. Het plein liep vol mensen, de sfeer was goed
en er waren voldoende parkeeralternatieven.
De positieve ervaring hee�t een andere blik op het plein mogelijk gemaakt. Je moet mensen laten zien
wat je van plan bent, of het hen laten beleven. Ruimtelijk planners kijken naar plannen en kunnen
zich daar iets bij voorstellen. Dat is anders voor mensen die die achtergrond niet hebben. Beleving is
heel belangrijk om mensen duidelijk te maken wat er mogelijk is als je een plein herinricht.
Je kunt natuurlijk alleen zo drastisch te werk gaan omdat de opzet tijdelijk is. Voor een structurele
ingreep zou je een langer proces moeten opzetten. Dankzij deze short-cut mocht er ontwerpmatig
echt geëxperimenteerd worden. We hoefden het ontwerp niet aan te passen wegens tegenkanting.
In deze situatie bleek dat geen slechte zaak. Ook de mensen die in het begin bang waren, zoals
handelaars die zeker geen klanten wilden verliezen, ondervonden dat hun vrees onterecht was. Zo
konden we de lat in de geest van de mensen verleggen naar wat mogelijk is op het plein.” (Mark
Mattens, diensthoofd Ruimtelijke Ordening Asse)
Contact: dienst stedenbouw en ruimtelijke planning Gemeente Asse

Gemeente als trekker: voordelen en aandachtspunten
(schema Gezond Leven, 2017)

VOORDELEN

AANDACHTSPUNTEN

Snel
realiseerbaar

Kan weerstand
oproepen

Verrassingseffect

Politiek en
ambtelijk draagvlak
noodzakelijk

Spiegel
voorhouden

Goede analyse en
evaluatie nodig
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2.1 De bewoners claimen ruimte, de gemeente
ondersteunt
Soms ontstaat de verandering in het gebruik van publieke ruimte van onderuit. Wanneer de
bewoners een stuk braakliggend grond in de wijk claimen bijvoorbeeld. Ze organiseren zich, gaan
stapsgewijs aan de slag en vragen ondersteuning aan de gemeente.

Driemasterpark Gent (foto: R. Callewaert)
De bewoners van de wijk Wondelgem in Gent maken zelf hun park

Het Driemasterpark in Gent is een voorbeeld van de manier waarop de bewoners het gebruik van
publieke ruimte in hun buurt kunnen veranderen.
Een groep bewoners organiseerde zich rond een nabijgelegen stuk braakliggend terrein dat
eigendom was van de stad. Die had op korte termijn geen plannen om het terrein te ontwikkelen.
De bewoners vormden het om tot een collectief park met speelgroen en speeltoestellen, een
kippenren, moestuinbakken en een petanquebaan. De Stad Gent stelde zich daarbij ondersteunend
op. De jeugddienst en de groendienst werden bij de inrichting betrokken en leverden materiaal aan.
Bovendien doet de groendienst ook de grotere onderhoudswerken zoals het gras maaien, terwijl de
bewoners zelf instaan voor het dagelijkse onderhoud.
De bewoners zien het park als collectief goed en dragen er samen zorg voor. Jongeren mogen er zich
gerust komen ontspannen, maar worden aangesproken als ze de plek vuil achterlaten.
De bewoners hopen dat het tijdelijke gebruik van het park ervoor zorgt dat het gaat leven in de
harten van de buurtbewoners. En dat het daardoor evident wordt dat het blij�t.
Bewoner Pascal Debruyne: “Het klopt dat zo'n tijdelijke invulling geen garanties biedt op een
structurele herinrichting en bescherming als park. Maar we hebben wel een hele buurt die zijn
schouders mee onder het park gezet hee�t en waarvoor die plek heel dierbaar is. Dat schroef je
ook niet zo gemakkelijk terug.”
De bewoners nodigen politici uit op evenementen in het parkje om binnen het lokale bestuur de
betrokkenheid te doen groeien. Karakteristiek is dat dit initiatief niet vanuit grote doelstellingen
vertrokken is, maar vanuit een behoe�te van de bewoners. En toch draagt dit parkje bij tot een groter
verhaal.
Bewoner Pascal Debruyne: “Wij hebben nooit gewerkt vanuit begrippen zoals gezondheid of
duurzaamheid. Voor veel buren zeggen die woorden niet veel. Zij zijn eerder bezorgd over het gebrek
aan ruimte en sociale kwesties. Maar de speel- en ontmoetingskansen van het park, de moestuin en
de kippenren vertrekken vanuit hun behoe�ten. Het zorgt ervoor dat mensen gezonder en duurzamer
leven. Door het zelf te doen, krijg je ook een eigen dynamiek die misschien veel moeilijker te realiseren
is van bovenaf. Iedereen draagt samen zorg voor dit park.”
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De Verborgen Kloostertuin in Antwerpen-Noord (foto: Koen Wynants)
De Verborgen Kloostertuin in Antwerpen

De Verborgen Kloostertuin is een moestuinproject in de dichtbevolkte wijk Antwerpen-Noord. De
tuin ligt in een deel van de wijk met heel weinig groenvoorziening. Een aantal bezoekers gingen via
luchtfoto's op zoek naar verborgen groen in Antwerpen-Noord. Ze vonden achter sociale hoogbouw
een binnentuin waar bijzonder weinig gebeurde.
De eigendomsstructuur van de binnentuin was heel onduidelijk. Dus gingen de geëngageerde
bewoners bij verschillende instanties de toestemming vragen om er een moestuinproject te starten.
Ondertussen is een groep medetuinders – die de diversiteit van de wijk weerspiegelt – al vijf jaar
actief in de binnentuin.
De groep ziet duidelijk dat werken vanuit burgerinitiatief kansen biedt op gemeenschapsvorming.
Kansen die een overheid vaak niet, of niet alleen, kan waarmaken. Omgekeerd betekent de opkomst
van burgerinitiatieven niet dat de overheid geen rol meer te spelen hee�t.
Koen Wynants, bezieler van De Verborgen Kloostertuin: “Er komt zoveel bij kijken: van
administratieve procedures en de verantwoordelijkheid die je als burger draagt, over con�licten
en de moeilijkheden die kwetsbare bewoners ervaren en waar je zelf geen antwoord op weet,
tot groenten leren kweken. Er komt heel wat op de trekkers af. Een overheid kan daarin een
belangrijke ondersteunende rol opnemen. Het doel gaat verder dan groenten oogsten. Het gaat
over mensen een plaats geven om hun verhaal te doen, om samen te werken, om in contact te
komen met mensen met een andere achtergrond, enzovoort.”

De trekkers in deze voorbeelden beschikken over heel veel capaciteiten. Ze hebben de sociale
vaardigheden om met verschillende groepen in de wijk om te gaan, ze zijn goed in netwerken en
de juiste personen aanspreken, ze kunnen dossiers opmaken en omgaan met de pers. Capaciteiten
die niet iedereen hee�t.
Bottom-upinitiatieven staan en vallen dan ook vaak met de draagkracht van een aantal sterke
schouders. De trekkers moeten voeling hebben met wat er lee�t in de wijk. Anders dreigt alleen
een gesloten club bij hun initiatief betrokken te worden.
Dé uitdaging voor lokale besturen die bottom-upinitiatieven willen ondersteunen? Hun eigen rol
scherp krijgen. Deze vragen zijn daarbij belangrijk:
•
•
•

Welke investeringen in budget en tijd wil je als gemeente doen?
Hoe ga je het initiatief ondersteunen zonder het van de bewoners over te nemen?
Hoe kun je als gemeente het initiatief faciliteren zonder het politiek te recupereren? Dit
laatste kan immers weerstand oproepen bij de initiatiefnemers.
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Bottom-upbenadering: voordelen en aandachtspunten
(schema Gezond Leven, 2017)

VOORDELEN

AANDACHTSPUNTEN

Grote mate van
betrokkenheid en gedeelde
verantwoordelijkheid
voor het park

Wie draagt de
verantwoordelijkheid als
er iets ernstigs gebeurt?

Grote mate van
gemeenschapsgevoel

Voelt iedereen zich nog
welkom of alleen zij die
bij het clubje horen?

Sluit aan bij de behoeften
die bewoners ervaren

Vraagt veel van de trekkers

Draagvlak van onderuit
voor verandering

Hoe ondersteunen zonder
het over te nemen?
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2.3 Co-creatie: de gemeente en de burgers samen
Bij co-creatie gaan bewoners en overheid samen aan de slag binnen een bepaald kader. Cocreatie gebeurt vaak onder begeleiding van een ona�hankelijke intermediair en binnen een
experimentele context. Is het eindresultaat voor alle partijen bevredigend? Dan wordt de actie
structureel ingebed.
Het uitgangspunt is dat burgers en overheid partners kunnen zijn in nieuwe realisaties.
Dat betekent wel kunnen loslaten, niet alles willen controleren en leren uit het experiment.
Daarnaast is het belangrijk om binnen een co-creatieve opzet ervoor te zorgen dat er geen
groepen uitgesloten worden in het proces. Bovendien moeten de globale doelen van de gemeente
en die van de trekkers van het plein gelijklopen. Vanuit de opzet ‘Plein vol gezondheid’ betekent
dat dat iedere partner achter de doelstelling staat om een plein te maken dat meer bijdraagt tot
de gezondheid.

Laboratorium Mobiele Alternatieven, Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil kleine en middelgrote steden en gemeenten in Vlaanderen
overtuigen van de meerwaarde van participatief werken rond lokale mobiliteit. In samenwerking
met zijn leden ontwikkelde het daartoe het Laboratorium Mobiele Alternatieven (LaMA). Dat is
een �lexibele en laagdrempelige methodiek waarbij burgers meedenken met experts over lokale
mobiliteit. Burgers beschikken namelijk over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het
hoofd zien.
De focus ligt op één concrete zone in de stad of gemeente. Iedereen die er woont, werkt, of om een
andere reden vaak komt, zit samen rond de tafel om te dromen en experimenteren rond lokale
mobiliteit. Zo ontstaan nieuwe maatregelen die gegroeid zijn van onderuit en daardoor een groot
draagvlak kennen. LaMA werkt vaak rond straten, maar hee�t ook ervaring met het tijdelijk of
deels autovrij maken van pleinen. Zo werd op het Sint-Jorisplein in Tienen bijvoorbeeld met een
testopstelling gewerkt met een voetgangerszone, een ﬁetsstraat en een kiss-and-ride zone.
Meer info: http://www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org/

De Leefstraten van Lab van Troje, Gent

Leefstraten zijn tijdelijk heringerichte straten. Auto's worden enkele weken of maanden uit de straat
geweerd en de bewoners richten hun straat volgens de behoe�ten van de buurt in met voetbalgoals,
een picknicktafel of bloembakken en bankjes. De drijvende kracht achter de Leefstraten was tot 2017
het Lab van Troje: een tijdelijk netwerk van bewoners, experts en ambtenaren. Ze vonden elkaar
vanuit de vraag: Hoe kunnen we de stad helpen in de volgende stap richting een klimaatneutrale
stad? Daarbij stelden ze vast dat de huidige manier van werken vaak geen doorbraak biedt. Ze
vonden inspiratie om aan de slag te gaan in het transitiedenken. Lab van Troje gaat op zoek naar
voortrekkers, mensen die dwars op de gangbare manier van denken kunnen kijken om zo samen
de toekomst te verkennen. Wanneer de ideeën uit zo'n groep op een gegeven moment een kritische
massa bereiken, verandert het systeem en wordt het gedrag de nieuwe norm. Leefstraten vertrekken
vanuit het idee om straten niet meer te vullen met auto's, maar om ze terug te geven aan de mensen.
Het is belangrijk dat iedereen in de straat betrokken wordt en dat er voor ieder mobiliteitsprobleem
een oplossing gezocht wordt. Lab van Troje ondersteunde bewoners om dit proces met hun buren aan
te gaan. De organisatie werkte zeer nauw samen met de Stad Gent, die de ruimte gaf om te mogen
experimenteren en haar ambtenaren actief liet meedenken. Door vanuit het tijdelijke ‘Trojaanse’
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netwerk te opereren is ruimte voor experimenten mogelijk. De groep werd aangevuld door experts en
bedrijven die vrijwillig hun schouders mee onder het project zetten. Op die manier zijn verschillende
perspectieven en bijdragen gegarandeerd.
Lab van Troje speelde een intermediaire rol: het ondersteunt bewoners in het proces en vindt
gemakkelijk toegang tot het lokale bestuur. Zo rijden bewoners zich niet vast in administratieve
procedures (bv. bij vergunningen of brandveiligheid).
Dries Gysels van Lab van Troje: “Zo'n intermediair is echt nodig in de experimentele fase.
Het is comfortabel voor een lokaal bestuur dat het klachten niet rechtstreeks ontvangt.
Voor bewoners is het handig om ons als aanspreekpunt voor het lokale bestuur te gebruiken.
Na de experimentele fase is het de bedoeling dat ideeën structureel ingebed worden in het
stedelijk apparaat. Onze manier van werken hee�t kennis gegenereerd over de manier waarop
je als lokale overheid beweging kunt krijgen in thematieken die vast lijken te zitten.”
http://www.labvantroje.be/ www.leefstraat.be

Leefstraat in de Kozijntjesstraat in Gent (foto: Nick Deham)
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2.4 Oefening: maak de rollen duidelijk
1. Druk het onderstaande schema in het groot af en hang het op (bv. tijdens een werksessie of
op het bureau).
2. Vraag aan de verschillende actoren (lokaal bestuur, burgers, verenigingen, intermediair, …)
waar zij het initiatief zouden situeren.
3. Denkt iedereen hetzelfde?
4. Is de opzet van het initiatief duidelijk? Is het duidelijk welke rol de verschillende actoren
hebben?

MEE
MEE
INSPRAAK NADENKEN BESLISSEN COCREATIE

ZELFBESTUUR
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3 Participatie zonder
post-its
Het is belangrijk om zo veel mogelijk omwonenden – zoals ouders met kinderen, ouderen,
maatschappelijk kwetsbare groepen, handelaars en verenigingen – te betrekken in het proces
naar tijdelijke inrichting. Want door verschillende groepen te bereiken, krijg je inzicht in de
verschillende behoe�ten.
Een proces a�leggen met verschillende groepen is niet gemakkelijk. Iedere groep hee�t namelijk
zijn eigen perspectief en eigen belangen. Het is belangrijk hier zicht op te krijgen en ruimte vinden
om gerieven of ideeën te verwoorden. Deze dienen uiteraard meegenomen te worden binnen de
concrete acties.

3.1 Iedereen aan het woord laten
Je kunt die diverse groepen samenbrengen in de vorm van een werkgroep. Dat hee�t als voordeel
dat iedereen fysiek samen is en dus samen kan nadenken en discussiëren. Zo kan in de aanloop
naar de herinrichting al een gemeenschapsgevoel ontstaan, wat de slaagkansen op een levendig
plein verhoogt.
Het nadeel is dat je op die manier meestal maar een beperkt aantal groepen rond de tafel krijgt.
Dat zijn meestal de mondigste groepen en de mensen die tijd hebben om te vergaderen. Wie
je vaak niet bereikt als je zulke bijeenkomsten organiseert, zijn kinderen, jongeren, mensen die
overdag werken, jonge moeders, mensen in armoede en mensen met een migratieachtergrond .
En je wilt natuurlijk ook hun stem horen. De oplossing? Participatie zonder post-its.

3.2 Hoe pak je dat aan?
•

Participatie zonder post-its betekent dat je niet alleen inzet op de werkgroepvorm waarmee
je vaak dezelfde groepen bereikt, maar actief naar groepen toestapt met een aanpak die voor
hen het beste werkt. Dat kan door straatinterviews of door je aan te sluiten bij het bestaande
verenigingsleven (zoals de jeugdvereniging, de buurtwerking of de moskeewerking). Zo krijg
je echt alle stemmen in de buurt te horen.

•

Geef mensen tijd. Groepen hoeven bij de voorbereiding niet gemengd te zijn. Investeer wel
in verschillende groepen. Richt bijvoorbeeld ook een groepje op van jongeren of van mensen
met een migratieachtergrond. Als je iedereen vooraf betrekt, creëer je een goede sfeer op het
plein.

•

Mensen leren elkaar vaak veel beter kennen door samen dingen te doen. Zo kunnen twee
vrouwen met een verschillende achtergrond gemakkelijker contact leggen door samen de
verantwoordelijkheid over een moestuin te dragen. Of ontstaat er contact tussen ouderen en
jongeren omdat ze er samen moeten voor zorgen dat er voetbalgoals komen.
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De tijdelijke inrichting van het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg

Merijn Van den Eede, wijkregisseur in Sint-Amandsberg, legt met verschillende groepen bewoners
een participatietraject af over de tijdelijke inrichting van het Heilig Hartplein.
“Het werd me snel duidelijk dat ik niet moest werken met het concept van een workshop waarbij
mensen uitgenodigd worden in een zaaltje en via post-its hun ideeën kunnen lanceren. In zo'n concept
weet je al bij voorbaat welke groepen je bereikt en wat de ideeën zullen zijn. Wij zijn de straat opgegaan
om met de mensen uit de buurt te praten. We sloten ons ook aan bij bestaande bijeenkomsten,
bijvoorbeeld van een vrouwenpraatgroep of een jeugdwerking. Een goede terugkoppeling naar
iedereen vinden we belangrijk: welke ideeën hebben we meegenomen en wat hebben we geleerd uit
onze gesprekken met andere groepen? Het is bijzonder tijdsintensief om zo te werken, maar je moet
het doen. Anders bereik je eigenlijk heel weinig. Sleutelﬁguren kunnen een enorm belangrijke rol
spelen. Iemand die enthousiast is voor je verhaal, kan zijn achterban mobiliseren.”
“Ontmoeting in een vertrouwde omgeving is van belang. Tijdens onze proefopstelling gaan we een
wer�keet op het plein zetten. Zo ben je aanwezig, aanspreekbaar en kun je ook zelf actief met mensen
praten. Je moet goed luisteren naar de klachten van de mensen. Ook al druisen die heel hard in tegen
datgene wat je zelf geloo�t. Er is een groep mensen die het gevoel hebben dat hun leefomgeving
heel erg veranderd is, en dat ze nergens met hun verhaal terechtkunnen. Ook niet bij de stad.
Hun klacht is dan vaak een uiting van jarenlange opgehoopte frustratie. Door je tijd te nemen
om naar hen te luisteren en door vragen te stellen, komt er vaak een heel ander en genuanceerder
verhaal naar boven.”
”Het is belangrijk om oplossingen voor problemen te zoeken. Niet vanuit de insteek dat de stad wel
een oplossing zal aanreiken, maar wel vanuit de opzet om samen met andere actoren in de wijk
een oplossing te vinden. Onder de zin ‘we willen niet dat er parking verdwijnt’ liggen verschillende
noden en dus ook verschillende oplossingen. Een mogelijke oplossing van de parkeerproblematiek van
bewoners ligt in de overstap naar deelauto's, een mogelijke oplossing voor het parkeerprobleem voor
een horecazaak die 's avonds veel volk over de vloer krijgt is op zoek gaan naar een parking van een
supermarkt die 's avonds leeg staat.
Contact: wijkregisseur Sint-Amandsberg, Stad Gent

Door het autovrij maken van het Heilig Hartplein in Gent ontstond ruimte voor een boerenmarkt
(Foto: Stad Gent)
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3.3 Oefening:
wie is er aanwezig op de werkgroep?
1. Doe een namenrondje: noteer de namen, de lee�tijd, het beroep en de woonplaats van de
aanwezigen.
2. Licht kort toe waarom het belangrijk is dat de verschillende groepen betrokken zijn.
3. Vraag daarna aan de groep wie er niet is, wie we moeten aanspreken en via welke kanalen.

Werkgroep: wie was er aanwezig? Noteer naam, lee�tijd, beroep en woonplaats.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Welke groepen mis je?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Aanwezige lee�tijdsgroepen:Functies in de wijk (bewoners, bezoekers, handelaars, …)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Mensen met een bepaald perspectief: migratieachtergrond, mensen in armoede, personen
met een beperking, ouders, …
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Mensen met een bepaalde expertise (buurtwerkers, ontwerpers, ﬁetsers, artsen, …)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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3.4 Oefening: welke positie nemen de
aanwezigen in en wat hebben ze nodig?
Na de vergadering is het zinvol om eens met de trekkers na te gaan welke posities de verschillende
deelnemers innamen. Was er sprake van een hoge of lage betrokkenheid? Stelden ze zich positief
of negatief op tegenover een herinrichting? De kans is groot dat de aanwezigen vooral betrokken
en positief waren.
Maar denk eens na of je ook inwoners of andere actoren kent die minder betrokken zijn. Weet je
of zij zich positief of negatief opstellen? Wat is er nodig om ook hen mee te krijgen in het verhaal?

HOGE BETROKKENHEID

MEDESTANDER

TEGENSTANDER

POSITIEF

NEGATIEF

SYMPATHISANT

CRITICUS

LAGE BETROKKENHEID
Bron model: Bryson, J. “Strategic Planning for Public and Nonproﬁt Organizations (rev. edn)”, Jossey-Bass,
San Francisco, CA, 1995. Latest edition: “Strategic Planning for Public and Nonproﬁt Organizations:
A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement” (Bryson on Strategic Planning).
Wat hebben de verschillende groepen nodig om mee te zijn in het verhaal?

HOGE BETROKKENHEID ONDERSTEUNEN

MOTIVEREN

(Voelen de impact
van het project / de actie)

-

-

-

-

-

-

-

-

LAGE BETROKKENHEID

INFORMEREN

OVERTUIGEN

(Hebben impact op het slagen
van het project / de actie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4 Analyseren met de
bewoners: wat is een
gezond plein?
Pleinen die bijdragen tot de gezondheid zetten aan tot meer bewegen, versterken de geestelijke
gezondheid, leiden tot gezonde keuzes en zijn plaatsen met gezonde lucht.

Gezonde pleinen zetten aan tot bewegen
•
•
•
•

beweegprikkels zoals reliëf en klimelementen, speelwater, boomstammenparcours, …
ruimte voor sport en spel voor verschillende lee�tijdsgroepen (voetbal, pingpong, skaten,
petanque, …)
e�fen paden zonder loszittende klinkers, materialen die niet glad worden als het regent
veilig en comfortabel te voet of met de ﬁets te bereiken

Gezonde pleinen dragen bij tot de geestelijke gezondheid
Kwaliteitsvol ontwerp:
• interessante variatie in beleving, geen saaie steenvlaktes
• natuurbeleving: �luitende vogels, geurende bloemen, veel groen, ...
• esthetische beleving: aangenaam om te zien, te horen (geen geluidshinder), te voelen
(materiaalkeuze), te ruiken (geen uitlaatgassen)
Inclusief:
• iedereen is welkom, privatisering en sterk claimgedrag wordt teruggeschroefd
• aandacht voor diverse behoe�ten van verschillende groepen, bijvoorbeeld door de looproute
van ouderen niet te mixen met uitdagend reliëf voor skaters, voldoende schaduw voor
ouderen en jonge kinderen
• ingericht met participatie van verschillende groepen
Levendig:
• ruimte voor ontmoeting
• bankjes aan de randen: mensen kijken graag naar andere mensen
• doordachte relatie tussen plein en omliggende handel (elkaar versterken)
• activiteitenaanbod koppelen aan plein (yoga in de openlucht, petanquewedstrijd,
skateconcours)
Veilig:
• goede verlichting
• goed onderhouden, netjes, geen lelijke gra�ﬁti
• veilig bereikbaar

Gezonde pleinen leiden tot gezonde keuzes
•
•
•

drinkwaterkraantjes
moestuinbakken, fruitbomen, bessenstruiken
rookvrije speelplekken

Gezonde pleinen zijn plaatsen met gezonde lucht
• Er is weinig of geen verkeer op of langs de pleinen en er staan weinig of geen geparkeerde auto's.
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4.1 Oefening:
wat is voor jou een gezond plein?
1. Geef de deelnemers een tekening van een plein, sti�ten en kleurpotloden.
2. Laat ze tekenen, kleuren en schrijven.
Welke elementen dragen voor hen bij tot een gezond plein?
3. Leg de resultaten samen. Denkt iedereen hetzelfde?
4. Vul de resultaten aan met de lijst van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
5. Maak een collage van alle elementen waar consensus over is.
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4.2 Oefening:
SWOT-analyse van een plein
Via een aangepaste SWOT-analyse brengen we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van
een plein in kaart. Zo worden de uitdagingen voor het plein zichtbaar.

1. Breng de sterktes en de zwaktes van het plein in zijn huidige vorm
in kaart.
Huidig plein

Sterktes

Zwaktes

Op het plein staan bankjes en
bomen die veel schaduw geven.

Het plein staat vol geparkeerde
auto's en er is veel hondenpoep.

Willen we een gezond plein, dan moeten we de sterktes behouden of versterken en een oplossing
zoeken voor de zwaktes of het e�fect ervan temperen.
Dit leidt tot een DROOMBEELD.

2. Bepaal vanuit dit droombeeld en de effecten daarvan op de omgeving,
de bedreigingen en de kansen.
Bedreigingen zijn mogelijke negatieve e�fecten voor betrokken actoren waardoor die weigerachtig
kunnen staan tegenover de herinrichting van het plein.
Kansen zijn mogelijke positieve e�fecten voor betrokken actoren die maken dat zij de herinrichting
van het plein heel genegen zijn. De kans kan ook resulteren uit het droombeeld en dus
tegenwoordig niet haalbaar lijken.

Gezond plein

Bedreigingen

Kansen

Droombeeld

Op het plein is een handelszaak
waar veel klanten met de auto
komen.

De bakker op het plein zou
graag met een terras starten en
ontbijt aanbieden.
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3. Formuleer randvoorwaarden.
Het is belangrijk om vooraf te bedenken hoe je bedreigingen kunt opvangen. Door randvoorwaarden te benoemen voorkom je weerstand en klachten achteraf.
Kansen versterken gaat niet altijd vanzelf. Vaak zijn er daarbij ook randvoorwaarden die vervuld
moeten worden. De randvoorwaarden kunnen ook aansluiten bij het experimentele droombeeld.
Durf dus breder te kijken dan de huidige situatie!

Realistisch plein
Plan

Randvoorwaarde
De handelszaak moet voor
klanten bereikbaar blijven.

Randvoorwaarde
De bakker moet tijdig
toestemming krijgen voor een
terras.

Let op: de randvoorwaarden kunnen zo sterk gaan doorwegen dat het realistisch scenario te �lauw wordt.
Je kunt dit opvangen door als groep vooraf te bepalen hoeveel acties van het droombeeld je e�fectief
gerealiseerd wil zien in het realistisch scenario.

4. Neem acties en maak afspraken.
Om de randvoorwaarden te vervullen, moeten acties ondernomen worden.
Bijvoorbeeld: Onderzoeken welke parkeeralternatieven er in de buurt zijn, de vereniging van handelaars
(lokale afdeling UNIZO, lokale adviesraad economie, …) betrekken in functie van delen van private parking.
Het gemeentebestuur zorgt voor een tijdelijke vergunning voor het terras van de bakker.
Verschillende perspectieven
Verschillende groepen hebben uiteenlopende behoe�ten en gedragen zich soms ook anders. Dat
is een grote bedreiging die maakt dat samen een plein beleven niet zonder con�lict verloopt. Het
is daarom belangrijk om die bedreiging vooraf goed in te schatten en het ontwerp daarop af te
stemmen.
Bijvoorbeeld: Ouderen vinden de trapjes en hellingen heel onaangenaam. De jonge skaters daarentegen zijn
er dol op. Ouderen mijden skaters, uit angst om te vallen. De uitdaging bestaat er dan in om de behoe�ten van
de jongeren én de ouderen een plaats geven op het plein.
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Huidig plein

Sterktes

Randvoorwaarde

Gezond plein

Kansen

Bedreigingen en
conflicterende behoeften

Te doen

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Acties

Acties
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Wat als samen tot een gedragen analyse komen
niet gemakkelijk verloopt?
Zorg ervoor dat het gemeenschappelijk doel duidelijk en gedragen is.
Het gemeenschappelijk doel omschrijven aan het begin van het proces is een heel belangrijke
stap. Gezondheid is een doel dat veel mensen belangrijk vinden.
Is gezondheid te abstract? Maak je doel dan concreter. Spreek bijvoorbeeld over een gezond plein
voor kinderen en ouderen. Door die kwetsbare groepen speciﬁek te benoemen, ontstaat er een
grotere emotionele betrokkenheid.
Het is belangrijk om de sense of urgency te benoemen en expertise mee te geven. Maak duidelijk
waarom de situatie nu zo slecht is en wat eraan gedaan kan worden. Dat betekent ook een
standpunt innemen over de huidige situatie.

Ondersteun perspectiefwissels van verschillende groepen.
Respect hebben voor ieders perspectief, de verschillende perspectieven toelichten, en ruimte
geven is belangrijk om iedereen voldoende betrokken en constructief te houden.
‘Dat begrijp ik’ is een belangrijke zin. Door begrip te tonen voor een perspectief en het serieus te
nemen, kun je ook begrip vragen.

Benoem de problemen van een bepaalde groep als gedeelde problemen.
Problemen van een bepaalde groep zijn de problemen van de hele groep. Gedeelde problemen
zijn problemen waarvoor er samen naar een oplossing gezocht wordt. Dat zal mensen met
kritische vragen en angsten geruststellen en hen de boodschap geven dat ze met hun vragen bij
je terechtkunnen.

Stimuleer verandering.
Roept verandering weerstand op? Blijf dan de verandering als een gemeenschappelijk probleem
benoemen. Niets doen is geen optie, want dat is in het nadeel van iedereen. Ook de tijdelijkheid
van de ingreep kan een he�boom voor verandering zijn. Bij tijdelijke ingrepen win je altijd. Leidt
de ingreep niet tot het gewenste resultaat? Dan is dat geen groot probleem maar heb je toch iets
geleerd.

Werk als team.
Je tijd nemen om het vertrouwen van iedereen te winnen en perspectiefwissels mogelijk te maken
en tegelijkertijd genoeg vooruitgang boeken zodat mensen niet a�haken, is niet gemakkelijk.
Doe het daarom als team. Bereid samen bijeenkomsten voor en verdeel de rollen (gespreksleider,
observator, expert, …) om zo samen tot resultaten te komen.
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5 Ontwerp en uitvoering
Als je genoeg weet over de behoe�ten en de dromen van de verschillende bewonersgroepen,
kun je het gezonde plein ontwerpen. Betrek daarbij de verschillende stedelijke diensten (bv. de
groendienst, de jeugddienst, de mobiliteitsdienst, de dienst economie). Zij kunnen vanuit hun
eigen expertise zorgen dat er niets over het hoofd gezien wordt. Vergeet ook niet de brandweer en
politie te betrekken (bijvoorbeeld via het lokaal veiligheidsoverleg), zodat de hulpdiensten op elk
moment hun werk kunnen doen.
Bewoners kunnen een grote rol spelen in de uitvoering. Ze kunnen moestuinbakken en
picknicktafels plaatsen, voor groene elementen zorgen, een petanquebaan aanleggen, enzovoort.
Voor speel- en sportelementen die een zeker risico inhouden, zoals een klim- of skateparcours, is
het aangeraden om met professionele aanbieders samen te werken. Lokale besturen kunnen, via
hun diensten, dan weer voldoende middelen aanreiken om tot een degelijk plein te komen.

Het tijdelijke ontwerp van het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg versmalde de rijvakken voor het
doorgaande verkeer. Er werden ook een aantal parkeervakken opgeo�ferd. Voor iedere parkeerplaats
die verdween, werd een oplossing gezocht. De bewoners konden hun auto's parkeren op de parking
van een nabijgelegen supermarkt. Het bestaande groen werd versterkt, er werd een moestuin en een
petanquebaan aangelegd, er werd een kiosk gebouwd en er werden banken geplaatst. Het kantoor
van een aantal betrokken ambtenaren werd voor een aantal maanden naar het plein verhuisd, zodat
er vaak iemand aanwezig en aanspreekbaar was. Er werden activiteiten georganiseerd zoals een
rommelmarkt en een boerenmarkt. In september bracht de nieuwe situatie geen verkeersproblemen
met zich mee. De kinderen van de nabijgelegen school oefenden ﬁets- en rolschaatsvaardigheden op
het parcours.

Fietsparcours op het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg (Foto: Stad Gent)
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6 En daarna?
Het einde van de looptijd van de tijdelijke inrichting betekent niet dat je taak erop zit. Je wilt toch
dat het niet bij een eenmalige inrichting blij�t?

6.1 Evaluatie
De eerste stap is een grondige evaluatie. Hoe hebben de verschillende bewonersgroepen het plein
ervaren? Wat vonden ze positief ? Wat ervaarden ze als negatief ? Boden de randvoorwaarden
oplossingen voor problemen zoals parkeren en bereikbaarheid?
Die evaluatie zal duidelijk maken waar kansen liggen voor een structurele herinrichting en
welke aspecten weerstand oproepen. Welke vragen precies gesteld moeten worden, is deels
contexta�hankelijk. De onderstaande vragenlijst is een aanzet die verder verﬁjnd kan worden. De
vragenlijst is gebaseerd op de lijst die Lab Van Troje gebruikt bij de evaluatie van de Leefstraten
en is aangepast aan de opzet van ‘Plein vol gezondheid’. Het is belangrijk dat je het proﬁel kent
van de persoon die de enquête invult (bv. lee�tijd, achtergrond, …). Dat helpt je om antwoorden te
interpreteren en conclusies te trekken over de verschillende behoe�ten.
Als je de vragen mondeling stelt, krijg je de meeste informatie. Dat kan bijvoorbeeld ter plaatse
gebeuren op de laatste dag van de tijdelijke inrichting. Gebruik de evaluatielijst als houvast, maar
focus er niet te hard op. Het is in de eerste plaats belangrijk dat je een ﬁjn gesprek aangaat met de
bewoners. Zo kom je meer te weten dan wanneer jij je strikt aan de vragenlijst houdt.
Het is ook belangrijk dat de evaluatie 1) tussendoor gebeurt en 2) zowel kwalitatieve (gesprekken
en observaties) als kwantitatieve (metingen/cijfers) bevat. Op die manier kan je grondiger leren
wat goed of minder goed ging en de inrichting tijdig bijsturen indien nodig.
Merijn Van den Eede over het Heilig Hartplein:
“De proefopstelling hee�t veel reacties losgeweekt in de buurt. We hadden op vier momenten in de week
een vaste permanentie. Onze aanwezigheid op het plein gaf ons de kans om zelf vast te stellen hoe het plein
gebruikt werd, en om voortdurend in gesprek te gaan met de bewoners. Zo bouw je ook gemakkelijker een
vertrouwensband met hen op. Zij zetten vervolgens mee hun schouders onder het project door te helpen
om het plein te onderhouden en op te ruimen, en signalen op te vangen in de bredere buurt.
We hebben veel mensen aangesproken en gevraagd naar hun mening over en beleving van het plein. Doordat
we zichtbaar aanwezig waren, kwamen de mensen ons ook gericht opzoeken om hun mening te geven.
We hebben al die gesprekken bijgehouden in een dagboek, dat mee de basis vormt voor onze evaluatie
van het experiment. De korte lijn stelde ons ook in staat om de opstelling in de loop van de zes weken bij
te sturen.”
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6.2 Vragenlijst evaluatie
Ik ben een man / vrouw / jongen / meisje / andere.
Ik ben .................. jaar.
Mijn thuistaal is ........................................................................................................................................................................
Deel 1: ervaringen
Wat vond je van de herinrichting?
........................................................................................................................................................................................................

Wat vond je het meest geslaagd?
........................................................................................................................................................................................................

Wat vond je minder geslaagd?
........................................................................................................................................................................................................

Heb je tijd doorgebracht op het plein?
........................................................................................................................................................................................................

Ja. Hoe heb je dat ervaren? ............................................................................................................................................
Nee. Waarom niet? ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

In welke mate hee�t de herinrichting van het plein je gezondheid beïnvloed?
........................................................................................................................................................................................................

Ik heb meer gewandeld of geﬁetst. (Bv. op weg naar het plein)

12345

Ik heb meer bewogen, gesport of gespeeld. (Bv. pleinvoetbal, petanque, …)

12345

Ik heb meer andere mensen gezien.

12345

Ik ben meer buiten geweest.

12345

Ik vond op het plein een rustig plekje als ik dat nodig had.

12345

Ik vond op het plein een koele plek als ik die nodig had.

12345

Ik werd aangemoedigd om fruit en groenten te eten.

12345

Ik heb het waterfonteintje gebruikt.

12345

Was er voor jou iets anders in de wijk door de herinrichting van het plein?
De wijk werd er aantrekkelijker door. De herinrichting zorgde voor een positief imago. Ja / Nee
Er was minder verkeer in de wijk.

Ja / Nee

Er waren parkeerproblemen in de omliggende straten.

Ja / Nee

Ja. Omschrijf zo concreet mogelijk ..........................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Deel 2: betrokkenheid
Was je voldoende geïnformeerd tijdens de voorbereiding?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Heb je je mening kunnen geven?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Heb je het gevoel dat er rekening gehouden werd met je mening?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Wat onthoud je vooral uit de voorbereiding?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Deel 3: Eindconclusie
Wat is volgens jou het grootste succes van ‘Plein vol gezondheid’?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Wat is voor jou het grootste werkpunt?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Wil je graag dat zo'n tijdelijke inrichting nog gebeurt?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Wil je graag dat de inrichting niet tijdelijk is, maar blij�t?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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6.3 Communicatiestrategie
Het is belangrijk dat je communiceert over wat er gerealiseerd werd en over het resultaat van
de evaluatie. Jullie mogen namelijk trots zijn op proces dat jullie afgelegd hebben. Gebruik
verschillende communicatiekanalen zoals het gemeentelijk blad, de lokale pers en de sociale
media. Durf ook de zaken te benoemen die moeilijker waren. De mensen moeten weten dat je
ook die zaken serieus neemt.
De ﬁche ‘Hoe communiceren over je lokaal gezondheidsbeleid?’ die je vind op
www.gezondegemeente.be biedt concrete tips over interne en externe communicatie.

Heilig Hartplein in Gent (Foto: Stad Gent)

6.4 Stappen naar definitieve herinrichting
Het doel van de tijdelijke inrichting is de weg vrijmaken voor een deﬁnitieve herinrichting. Hoe
dat gebeurt is contexta�hankelijk. Een aantal algemene tips en aandachtspunten:
•

Een sterke positieve dynamiek in de tijdelijke opstelling is de belangrijkste stap naar
herinrichting. Zit de dynamiek goed? Dan kan de herinrichting niet uitblijven.

•

Maak foto's en ﬁlmpjes van de tijdelijke inrichting en laat mensen aan het woord. Verspreid een
‘gezond plein-‘krant om dat materiaal met buurtbewoners te delen. Een gezond droomplein
kan gemakkelijk visueel voorgesteld worden aan de hand van bijvoorbeeld tekeningen
en collages. Dat helpt om meer mensen warm te maken voor het idee van een deﬁnitieve
herinrichting.

•

Betrek meerdere bestuurders bij de tijdelijke inrichting. Geef hen ook een forum, op een
‘gezond plein’-feest bijvoorbeeld. Zo ontstaat er een breed draagvlak voor een deﬁnitieve
herinrichting.

•

Pleit ervoor om de deﬁnitieve herinrichting op te nemen in het bestuursakkoord en in de
meerjarenplanning.
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•

Nieuwe pleintjes realiseren in wijken die nog ontwikkeld moeten worden gebeurt via
de verkavelingsaanvraag. Dat biedt de gemeente de kans om met de ontwikkelaar te
onderhandelen over de realisatie van publieke ruimte op de site. Zo kun je als gemeente
gezonde wijkpleintjes realiseren zonder middelen op tafel te moeten leggen. Het is belangrijk
dat de gemeentelijke dienst heel goed op de hoogte is van de gezonde en ongezonde
kenmerken van pleinen.

•

Zoek aanvullende subsidies. Als gemeente kun je aanvullende subsidies aanvragen bij
andere overheden of aan projectoproepen deelnemen. De provincie Vlaams-Brabant gee�t
bijvoorbeeld een subsidie als je de publieke ruimte kindvriendelijker maakt. De projectoproep
‘Natuur in je Buurt’ van het Agentschap voor Natuur en Bos ondersteunt een Vlaamse
en tien provinciale laureaten om de publieke ruimte groener te maken. Ook het Vlaams
Stadsvernieuwingsfonds, de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester en de Europese
overheid* zijn interessante kanalen, al overstijgen die kanalen het niveau van het plein. Om
van hen ﬁnanciële steun te krijgen, moet de gezonde herinrichting van een publieke ruimte
passen binnen een grotere ruimtelijke opdracht.
* Op de website van Departement Omgeving vind je een subsidiewijzer voor Europese middelen
met betrekking tot ruimtelijk beleid.
Ook private actoren kunnen betrokken worden bij ‘Plein vol gezondheid’. Cera Foundation
ondersteunt projecten in de publieke ruimte zoals moestuinprojecten. Lab Van Troje
werkte voor de Leefstraten samen met partners, waaronder een projectontwikkelaar, een
supermarktketen, een tuincentrum en een sociaal secretariaat.
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7 Tips voor bewoners,
lokale besturen en
gezondheidsprofessionals
7.1 Tips voor bewoners
Als bewoner kun je samen met anderen heel wat in gang zetten in je gemeente. Een tijdelijke
inrichting realiseren maakt veel energie los. Soms hebben mensen niet veel zin om te vergaderen,
maar wel om de handen uit de mouwen te steken. Zet mensen in op domeinen waar ze goed
in zijn en maak van vergaderingen gezellige gebeurtenissen. Betrek lokale bestuurders in je
proces. Nodig politici uit op de feestelijke opening van het plein. Zo creëer je een draagvlak voor je
initiatief. Blijf het beleid opvolgen: wordt de herinrichting opgenomen in het bestuursakkoord en
de meerjarenplanning? Dat is essentieel om ook e�fectieve realisatie te bekomen.

7.2 Tips voor lokale besturen
Met bewoners werken betekent zelf ook de controle durven afgeven. Het is belangrijk dat
bewoners voldoende autonomie krijgen om zelf dingen te doen. Houd er wel rekening mee dat
bewoners het gewoon zijn om de gemeente in de rol van uitvoerder te zien. Geef hen dus de tijd,
de ruimte en de mogelijkheid om te wennen aan het feit dat de gemeente verwacht dat ze zelf
dingen realiseren. Na positieve evaluatie moet opgevolgd worden of deﬁnitieve herinrichting een
weg volgt in het bestuursakkoord en de meerjarenplanning.

7.3 Tips voor gezondheidsprofessionals
Gezondheid is een thema dat mensen belangrijk vinden. Toch is de relatie tussen gezondheid en
de inrichting van een plein niet voor iedereen duidelijk. Het is jouw taak om die relatie telkens
opnieuw duidelijk te maken en de urgentie daarvan voor de verschillende doelgroepen te duiden.

Gezonde Gemeente
‘Plein vol Gezondheid’ is een methodiek binnen de kadermethodiek Gezonde Gemeente.
Een Gezonde Gemeente werkt aan een duurzaam lokaal preventief gezondheidsbeleid en
zet daarom in op een mix van maatregelen: sensibiliseren, omgevingsmaatregelen, regel,
afspraken en wetgeving en zorg. De tijdelijke herinrichting van pleinen in je gemeente is een
omgevingsmaatregel die bijdraagt tot de sensibilisering van bewoners en beleidsmakers.
Met Gezonde Gemeente leer je om naast een concrete actie ook oog te hebben voor andere de
factoren voor een succesvol lokaal beleid. We denken hierbij aan lange termijnvisie, capaciteit,
, intersectorale samenwerking, communicatie, burgerparticipatie en je voorbeeldrol als lokaal
bestuur naar al je stakeholders toe. De Logo's coachen ondertussen al meer dan 275 Vlaamse en
Brusselse gemeenten.
Meer info op de website www.gezondegemeente.be.
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