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Oosterzele mag starten met het LEADER project ‘Beleef(de) plekjes!
Adopteer een nieuwe groene buurt’

Oosterzele is een landelijke gemeente aan de rand van de verstedelijking. Door de gunstige
ligging t.o.v. verschillende steden vestigen veel jonge gezinnen zich in Oosterzele. Het
gemeentebestuur wil vermijden dat Oosterzele een slaapgemeente wordt en wil nieuwe en oude
bewoners samenbrengen. Dat kan door ze samen zorg te laten dragen voor een groene
ontmoetingsplaats in hun buurt of deelgemeente. Ze kunnen als het ware een plekje adopteren!
Schepen Christ Meuleman: “We willen voor eind juni 2020 in iedere deelgemeente minstens een
participatietraject doorlopen en een buurt/wijkontmoetingsplaats realiseren waarbij de inwoners
een mooi plekje adopteren en mee helpen onderhouden.”
In maart 2017 werd op initiatief van schepen Christ Meuleman door de gemeente een
subsidiedossier bij de Provincie Oost-Vlaanderen ingediend. Het projectidee werd goedgekeurd
en mocht verder uitgewerkt worden tot een definitief subsidiedossier. In december 2017 kreeg
het bestuur groen licht om met het project Beleef(de) plekjes! Adopteer een nieuwe groene buurt
van start te gaan in 2018.
LEADER?
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Het is
een subsidieprogramma dat de bewoners inspireert om hun leefomgeving te helpen
ontwikkelen. 23 plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen kunnen vanaf 2018 rekenen op
LEADER-subsidies. Het gaat om tien projecten in de regio LEADER Meetjesland, zes in LEADER
Grensregio Waasland en zeven in regio LEADER Vlaamse Ardennen. De Provincie OostVlaanderen, Vlaanderen en Europa investeren daarmee in totaal 1 445 592 euro in het OostVlaamse platteland.
Volgende stappen in het project?
Eind januari startte het bestuur een procedure op voor het aanstellen van een externe partner
voor de begeleiding bij het participatieve traject binnen dit project. De externe partner begeleidt
het gemeentebestuur ook bij de verduurzaming van de vrijwilligerswerking. De aanstelling van
deze partner gebeurt voor eind februari. Vanaf dat ogenblik kan het gemeentebestuur de
verdere timing uitwerken met deze partner.

Daarnaast werd een stuurgroep opgericht die de vinger aan de pols zal houden van het project
en advies kan geven bij de invulling van een openbaar plekje groen.
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