
Achtergrond Dorpspunt Sint-Kruis-Winkel 

Website Ons Buurtpunt Dorpspunt Sint-Kruis-Winkel maakt het leven in het dorp eenvoudiger (live-

buurtpunten.pantheonsite.io) 

Website Stad Gent: Dorpspunt Sint-Kruis-Winkel - Openingsuren en adressen | Stad Gent 

FB Dorpspunt Sint-Kruis-Winkel | Facebook 

Nuttige informatie: 

Charter, Logo Dorpspunt Beveren aan de IJzer 

Provincie Oost-Vlaanderen draaiboek voor het opstarten van de Dorpspunt. 

Wat? 

Het is vooral een werkvorm om de leefbaarheid in specifieke woonkernen te verhogen. 

 

Sint-Kruis-Winkel: Twee locaties, twee organisaties 

Start met vallen en opstaan:  

Het aanvankelijke idee (zomer 2018) om met een dorpspunt te starten in Sint-Kruis-Winkel kwam van 

vzw Kompas. Ze hadden het verhaal van de Lovie (voorziening voor mensen met een beperking) 

gehoord. Hun drijfveer is een zinvolle dagbesteding uitbouwen (hebben die ervaring reeds succesvol 

uitgebouwd in de Pietersbar op het Sint-Pietersplein en Villa Ooievaar in Wondelgem) en contacten 

met het dorp leggen. Ze voegden daad bij het woord en openden in een oude directeurswoning in 

het dorp van Sint-Kruis-Winkel het X punt, een soep/koffiebar die twee keer in de week open was.  

Om allerlei redenen is dit opzet niet gelukt (technische problemen met de verwarming, 

personeelsproblemen,  onregelmatige openingstijden, te weinig klanten over de vloer, te weinig 

verbonden met de buurt…) 

https://live-buurtpunten.pantheonsite.io/cnt/artikel/dorpspunt-sint-kruis-winkel-sint-kruis-winkel-gent-141
https://live-buurtpunten.pantheonsite.io/cnt/artikel/dorpspunt-sint-kruis-winkel-sint-kruis-winkel-gent-141
https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/buurtpunt-sint-kruis-winkel
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057360163462


Ondertussen was het antennepunt van het lokaal dienstencentrum Wibier van het OCMW enkele 

huizen verderop gerestaureerd. Doelstelling van het ldc is om een werking uit te bouwen dichter bij 

de ouderen in een vrij afgelegen gebied met als resultaat dat ze langer kwalitatief thuis kunnen 

wonen. Dienstverlening en ontmoeting zijn belangrijk 

Voorstel om de bewoners van vzw Kompas zinvolle dagbesteding in het OCMW antennepunt te laten 

doen en voorstel vanuit het OCMW om het antennepunt aan een symbolische vergoeding ter 

beschikking te stellen aan Kompas worden afgewezen vanuit een wantrouwen gestoeld op 

ervaringen in de samenwerking in het verleden. 

2019:  De afspraak wordt gemaakt om met de uitbouw van het dorpspunt door te gaan, de 

communicatie onder het logo ‘Dorpspunt’ te voeren (Lovie, ook charter) en een 

samenwerkingsovereenkomst op te maken tussen de twee organisaties. 

De coördinator van site Moervaart vzw Kompas en de centrumleider van LDC Wibier nemen samen 

deel aan een lerend netwerk rond het oprichten van een dorpspunt. 

Daarna volgt een periode van personeelswissels bij de twee organisaties waardoor alles stil dreigt te 

vallen. 

Participatie van de inwoners 

De twee organisaties zijn sterk gestart vanuit hun eigen organisatielogica, hun eigen doelpubliek en 

hun eigen missie. Vanuit het OCMW zat men met een gerenoveerd gebouw dat moest ingevuld 

worden, vanuit vzw Kompas wou met een dagbesteding uitbouwen en had daarbij duidelijke 

voorbeelden voor ogen. Dit werkt niet. 

Om zicht te krijgen op de noden van de bewoners, werd er een bevraging georganiseerd. Deze kende 

volgende fasen: 

 Bewonersbevraging mei tot augustus 2019: bevraging werd gebust en kon ook online.  

 Verwerkte gegevens werden in november ’19 voorgesteld aan professionelen werkzaam in 

SKW en er werd gevraagd naar aanvullingen en ervaringen vanuit het werkveld. 

Voorstel volgende stap: 

 Debatcafé met bewoners, kans om bepaalde resultaten te verdiepen of verder te bevragen.  

5 maart 2020. Verdelen van een infokrant in de twee dorpen met de resultaten. 

 Verder zoeken naar de krachten in het dorp zelf en deze verder ontwikkelen. 

 Zuiver krijgen van de wensen van de bewoners. 

Corona, personeelswissels en wijkbudget houden kansen in. 

We zien dat, door het stilvallen van de gemeenschappelijke werking en de focus op de essentie van 

de eigen werking omwille van de pandemie, ook kansen inhoudt. 

Het wijkbudget doet appel op bewoners. Ze komen met een voorstel dat tegemoetkomt aan de 

geformuleerde noden van de dorpen. Ontmoeting-Uitwisseling-Mobiliteit en terugbrengen van 

dienstverlening staan centraal. Project - Wijkbudget Gent: tijd voor jouw plan voor de wijk 

(stad.gent) 

https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/wijkbudget
https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/wijkbudget


Voor de toekomst ligt de uitdaging voor ons om het concept ‘Dorpspunt’  in de Kanaaldorpen samen 

te herdenken met de organisaties en de projecten van de bewoners. 

Terugbrengen van de dienstverlening naar de Kanaaldorpen: 

Gerealiseerd: 

-Spreekuur burgerzaken wekelijks 

-Spreekuur Antennemedewerker LDC Wibier gericht naar zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in 

de ruime zin van het woord. 

-Politiepunt wekelijks 

-Spreekuur vanuit de parochie met mogelijkheid tot aankoop wereldwinkel producten. 

-Sociale kruidenier door Kans vzw een welzijnsschakel 

-Vanaf januari krijgen de Kanaaldorpen een vaste busverbinding om het uur naar Oostakker  

-Vanaf september start er DKO Beeldende kunst voor kinderen en volwassenen vanuit het stedelijk 

onderwijs 

Zoektocht: 

-bewoners zoeken naar de mogelijkheid om een postpunt of lockers naar het dorp te krijgen 

(wijkbudget Onder de toren) 

-vzw Kompas onderhandelt met Cosi car om hun auto en bus in een deelsysteem te steken 

-vzw Kompas zal zijn site verder ontwikkelen de komende jaren in overleg met de lokale partners en 

wil het spoor van de eerstelijnszorgsite verder verkennen 

-oprichten van een dorpsatelier (wijkbudget) 

-oprichten van een ontmoetingstuin (wijkbudget) 

-oprichten van een werkgroep rond verkeersveiligheid (wijkbudget) 

-mobiel containerpark (overleg met IVAGO) en daaraan gekoppeld een repaircafé 

 

 


