
Een oproep in het kader van het grensoverschrijdend Interreg V project Partons 2.0
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MAAK WERK VAN JE BUURT!
EEN PROJECTENOPROEP VOOR DORPEN EN BUURTEN IN DE WESTHOEK 

100.000 EURO STEUN VOOR 10 LOKALE (BURGER)INITIATIEVEN! 



Waarom deze projectenoproep?

Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke 
omgeving bijdraagt tot een betere levenskwa-
liteit. Toegankelijke diensten (zoals een bakker, 
buurtwinkels, kinderopvang, bibliotheek, café, 
culturele ontmoetingsplaatsen, telewerklokalen...) 
zijn daarbij heel belangrijk. Maar ook meer groen, 
een aantrekkelijke openbare ruimte, plaats om te 
spelen voor de kinderen, waardevol erfgoed… Al-
lemaal elementen die de omgeving opwaarderen 
en ervoor zorgen dat de bewoners in hun dorpen 
en steden blijven wonen. 

Thema oproep

We willen (burger)initiatieven stimuleren en 
ondersteunen die bijdragen aan een aangename 
woon- en leefomgeving. Het gaat vaak om klein-
schalige projecten. Enkele voorbeelden:

 ª een dorpsontmoetingspunt 
 ª buurt- of straatmeesters (een aanspreekpunt 
in een straat of buurt om mensen te helpen of 
door te verwijzen naar de geschikte dorpsge-
noot)

 ª een lokale boerenmarkt
 ª een groep chauffeurs/vrijwilligers die minder 
mobiele mensen vervoeren in de regio

 ª een virtuele dorpshub (online platform om veel 
mensen samen te brengen)

 ª een moestuin om samen te tuinieren
 ª een vrijetijdsaanbod voor mensen met een 
handicap

 ª experimenteren met een deelsysteem voor 
diensten en goederen

 ª versterken van de sociale cohesie in nabijheid 
van de grens

 ª …  

VRAAG JE JE OOK SOMS AF HOE JOUW 

DORP ERUIT ZAL ZIEN BINNEN 5 JAAR? 

Wil je zelf mee werken aan een gezellige, 

leefbare buurt met voldoende groen?

De Provincie West-Vlaanderen en Franse 

partners lanceren een grensoverschrijdende 

projectenoproep voor leefbare dorpen en 

buurten in de Westhoek en Noord-Frankrijk.
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Zowel in de Westhoek als Noord-Frankrijk 
komen we in aanraking met gelijkaardige 
uitdagingen. Vandaar dat diverse partners 
aan weerszijden van de grens een 
projectenoproep lanceren.



Participatie 

Centraal in deze projectenoproep staat de 
participatieve aanpak. Initiatieven die opgezet 
zijn samen met zoveel mogelijk verschillende 
mensen uit het dorp of de buurt, zullen veel meer 
beantwoorden aan de noden van die mensen. Ze 
zullen dus meer gebruikt worden en effectiever 
zijn. Bovendien nemen bewoners die betrokken 
worden bij de ontwikkeling van hun dorps-of 
leefomgeving, gemakkelijker verantwoordelijkheid 
op. Ze zullen helpen om initiatieven te 
ontwikkelen en te laten verder bestaan op lange 
termijn.

Wat bedoelen we met participatie?
Een participatieve aanpak kan op verschillende 
manieren vorm krijgen: 

 ª De mening van de (andere) bewoners wordt 
gevraagd en je houdt er rekening mee bij de 
uittekening van je project.

 ª (Mede-)bewoners beslissen samen / beslis-
sen mee over verschillende aspecten van het 
project.

 ª (Mede-)bewoners nemen zelf taken op en ge-
ven het project mee vorm in de praktijk.

 

Heb jij een goed idee om van jouw dorp of 
gemeente een nog betere plek te maken om 
te wonen, te leven en te werken? En wil je daar 
samen met andere bewoners werk van maken?

Deze oproep richt zich in het bijzonder naar 
inwoners van de Westhoek die zich hebben 
verenigd in bewonersplatforms, dorpsraden, 
verenigingen, buurthuizen… maar ook naar 
lokale handelaars en lokale besturen. Belangrijk 
is dat er wordt samengewerkt met de (andere) 
inwoners van het dorp, met verenigingen en 
andere betrokken partijen. Een gedragen project is 
immers een sterker project.

Ons aanbod

Financiële bijdrage van max. 10.000 EUR voor bv.
 ª Realiseren van enquêtes, haalbaarheidsstudies… 
 ª Ondersteuning door een participatie-expert
 ª Ondersteuning door een landschapsarchitect, 
planner, architect… 

 ª Aankoop van kleine materialen (tuinmateriaal, 
stoelen, tafels…) noodzakelijk voor het project

 ª Begeleiding inzake communicatie over het 
project

 ª Organisatie van een moment met inwoners, 
vrijwilligers…

 ª Organisatie van een evenement in jouw buurt 
 ª … 

Voor het verkrijgen van financiële steun moet je 
ons facturen voorleggen die door de Provincie 
West-Vlaanderen zullen worden betaald. 

Bovendien bieden wij alle geselecteerde projecten 
(zowel uit de Westhoek als Noord-Frankrijk) een 
specifiek begeleidingstraject aan in het kader 
van het Europese project Partons 2.0. Tijdens dit 
traject leer je alle projecten beter kennen en wissel 
je ervaringen, ideeën en uitdagingen uit. Zo willen 
we onze projecten verrijken, versterken en leren 
van elkaar. Als geselecteerd project wordt van 
jou verwacht dat je aan de sessies van dit traject 
deelneemt. We organiseren de sessies telkens ter 
plekke bij een project. 

Hou onderstaande data alvast vrij:
 ª 26/09/2019 • 10h-14h
 ª 7/11/2019 • 10h-14h
 ª 28/11/2019 • 18h-21h
 ª 19/12/2019 • 10h-14h
 ª 30/01/2020 • 18h-21h
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Selectiecriteria

 ª Mbt. Thema oproep: het project beantwoordt 
aan de doelstelling van deze oproep en speelt 
in op de noden van de inwoners van de regio;

 ª Mbt. Participatieve karakter: het project ver-
bindt zich ertoe inwoners van het dorp of buurt 
actief te betrekken (zie indienformulier);

 ª De aanvrager heeft zijn zetel/woonplaats in 
één van de 18 Westhoekgemeenten;

 ª De aanvrager is een inwonersvereniging, lokaal 
bestuur of lokale handelaar;

 ª Het aanvraagdossier wordt tijdig ingediend.

Timing 

Deadline indienen projectidee: 16 juni 2019
Selectie projecten: eind juni 2019
Start begeleiding: juli/augustus 2019

Partons 2.0

De projectenoproep kadert binnen het 
Interregproject Partons 2.0 dat staat voor 
participatieve ontwikkeling van de streek. De 
Provincie West-Vlaanderen is projectleider en 
werkt hiervoor samen met Noord-Frankrijk. 

Uitgangspunt is dat dienstverlening voor de 
burger in de grensstreek stilaan verdwijnt. 
Vooral landelijke gebieden worden getroffen, 
in het bijzonder hun minder mobiele en oudere 
inwoners. 

Daarom wil Partons 2.0 via diverse acties het 
grensoverschrijdende dienstenaanbod voor 
inwoners versterken. Onder dienstenaanbod 
verstaan we commerciële en publieke 
dienstverlening maar ook publieke ruimte, open 
ruimte en landschap. We willen inwoners actiever 
betrekken in de ontwikkeling van hun streek. 

Meer info op: www.partons2-0.eu 

Hoe indienen? 

Vul het bijgevoegde formulier in of download het 
via de website www.partons2-0.eu

Voor alle inlichtingen, contacteer: Jonas Polin  
 051 51 94 37 of jonas.polin@west-vlaanderen.be 

Bezorg ons jouw idee ten laatste op 16 juni 2019
 ª Via de post: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v. 
Jonas Polin, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide

 ª  Via e-mail: jonas.polin@west-vlaanderen.be 

PS: vergeet de de-minimisverklaring niet in te 
vullen: zie bijlage of download het via de website 
www.partons2-0.eu

Extra aanbod: voorafgaande brainstormsessie! 
(april-mei-juni 2019)

Interesse? Maar nog geen concreet idee? 

Wij bieden een brainstormsessie aan bij jullie ter 
plekke en dit o.l.v. een expert die jullie helpt om 
tot concrete projectideeën te komen om van jullie 
dorp of buurt een nog betere plek te maken! 

Deze begeleiding is vrijblijvend en biedt geen 
garantie voor positieve beoordeling van je 
projectidee. 

©
 P

ro
vi

n
c

ie
 W

e
st

-V
la

an
d

e
re

n

©
 S

ti
jn

 D
u

ja
rd

in

Hier vind je alvast enkele indrukken van 
brainstormsessies in Watou, Oostkerke, Reningelst en 
Heuvelland. 
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