




Our Story
In 2015 kreeg OBRA|BAKEN vzw de ontwijde kerk 30 jaar in erfpacht. 

In co-creatie met de buurt, wilden we het gebouw omtoveren tot een multifunctioneel 
buurt’punt waar mensen elkaar ongedwongen konden ontmoeten. 

Begin 2018 zijn we in gesprek gegaan met stakeholders uit de buurt, lokale handelaren, 
verenigingen en enkele buren.

 Maart 2018 werden alle buurtbewoners en verenigingen uitgenodigd voor een kennismaking en
een brainstorm

Maandelijkse samenkomst met buren = de werkgroep

Een proefperiode om uit te proberen. Tearoom woensdagochtend en vrijdagmiddag, 
activiteiten zoals de start van de zomer, een buurtpicknick,… 

In de zomer van 2019 sluit de kerk voor renovatie en verbouwingswerken tot eind 2019.

 Op 8 juli 2020 openen we met de winkel, activiteiten, diensten en ontmoetingen

 2021: sfeerimpressie 

 In 2021 zijn we gestart met de verhuur van de vergaderzalen





Doel en middel
Doel

Centraal staan ontmoeting 

en co-creatie

Middel

Gebouw is de plaats waar 

mensen elkaar vinden



WHY: The GOALS 

 Versterkte sociale cohesie door samen te doen, samen te ondernemen, samen te 
co-creËren

 een meer inclusieve buurt via buurtplatform en voor iedereen toegankelijke 
activiteiten

 Toename van de lokale bedrijvigheid en lokale (deel-)economie

 De basisvoorzieningen (het Buurt’punt) vlot en veilig kunnen bereiken

 Bewuste en efficiënte consumptie van producten en materiaal (korte keten 
initiatief; samenwerking met lokale repaircafé; …)



HOW 
 Door ongedwongen, aanlokkelijk en uitnodigend te zijn. 

 In een co-creatie, samen doen 

 Gedeeld eigenaarschap 

 Verbinding tussen mensen met beperking en buren: naar buiten komen van het 

dagcentrum en in verbinding gaan met de buurt (inclusie) 

 Organisch laten ontstaan en ontwikkelen 

 Subsidie LEADER meetjesland 



WHAT
 Multifunctioneel buurt’punt waar mensen elkaar ongedwongen kunnen 

ontmoeten. 

 Broeiplek voor ideeën & ontmoetingen waar we samen kunnen ondernemen. ( 

een plantenasiel, mobiele bib, dansgroep,…) 

 Korte-keten winkel  (sociale tewerkstelling/inclusieve dagbesteding) 

 Bar (sociale tewerkstelling/inclusieve dagbesteding) 

 Tal van activiteiten voor en door cliënten en de buren 



DNA van ons buurt’punt

•Co-creëren: door samen te doen, te creëren stimuleren we actief burgerschap en participatie 

•Wijk in eigen bedding: afgesloten van de gemeentelijke kern door R4 langs de ene kant en het kanaal langs de andere kant

•Betekenis van de kerk in de wijk: emotionele verbinding met de locatie via doop, huwelijk, dood (rituelen) bij oud en jong

•Verbinding tussen jong en oud: verjonging van de wijk, tijdsgeest van co-creatie

•Verbinding tussen mensen met beperking en buren: naar buiten komen van het dagcentrum en in verbinding gaan met 

de buurt (inclusie) 

• betrokkenheid van verenigingen, school en gemeente(bestuur): ontmoeting voor okra, femma;  communicatie met 
gemeentebestuur , 

•Bottom-up werken verhoogd gedragenheid (kent een eigen tempo en spelregels)

•Mobiliteit: vlotte en veilige bereikbaarheid te voet, met de fiets, openbaar vervoer 

•De publieke ruimte: aanleg van ontkoppelingsgebied, vergroot de aantrekking van de wijk, verjonging



To Do’s
 Blijvend verder afstemmen met de buurtactoren 

 Werken met een gebruikersovereenkomst: wie doet wat 

wanneer en waarom

 Duurzaam krijgen van het korteketen-project, de verhuur van 

vergaderzalen en de bar

 Werken met een stuurgroep en werkgroepen

 Structuur die het buurtpunt zelf bedruipend maakt en houdt 



Sfeerbeeldjes van enkele 

van onze activiteiten 


