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Vergadering  |  PROJECT BEISLOVEN - BRAINSTORM  

Datum  13 juni 2013 Verslag  |  Hellen Volckaert 

Aanwezig  |   DE ROECK SANDRA –  SCHEPEN VAN JEUGD / PAUL LIEVENS –  SCHEPEN 
VAN MILIEU / BRUNO VANDEWINCKEL  - DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR / JAN 
SCHEERLINCK –  MILIEUDIENST / HELLEN VOLCKAERT –  JEUGDCONSULENTE / 
JESSE TUYBENS –  VOORZITTER JEUGDRAAD / THIJS HAUSTRAETE –  LID 
JEUGDRAAD / CHRISTOPHE DIERCKXSENS –  
LANDSCHAPSARCHITECT/BUURTBEWONER /  HILDE DE MOOR –  BUURTBEWONER / 
ISABEL LANGEBICK - BUURTBEWONER 
Afwezig  |    

Verontschuldigd  |   

 
DOEL VAN BRAINSTORM 
 
Om van doelstell ingen tot gedragen acties te komen is vaak geen evidentie. Elke lokale 

dienst ervaart hier wel problemen mee. Nog te vaak worden acties door een select gezel-

schap van een aantal medewerkers uitgewerkt waardoor ze soms op weinig draagvlak 

kunnen rekenen. In de eerste fase wil len we verschil lende diensten en deskundigen rond 

de tafel brengen om op de vraag: “Hoe kunnen we inspelen op de voorl iggende trends in 

functie van terrein Beisloven?” een antwoord te geven.  

 

Deze methode begint heel ruim om op het einde van de brainstorm enkele concrete uitge-

werkte acties over te houden.  

 

In een tweede fase wil  de jeugdraad aan de hand van deze sessie een adviesnota over-

maken aan het stadsbestuur. Ook de mil ieudienst zal in een verder stadium nog acties on-

dernemen rond de toekomst van het schooltje!  

Brainstorm  |  DEEL 1 

 

VRAAG: HOE KUNNEN WE INSPELEN OP VOORLIGGENDE TRENDS IN 

FUNCTIE VAN BEISLOVEN/ZOTTEGEM? 

Per twee in een groepje zitten en de 5 trends aanvullen met ideetjes. 10 minuten per trend. Alle ideeën 

werden genoteerd, er zijn geen slechte. In een tweede deel zullen we pas reduceren. Nog niet gaan lo-

gisch redeneren, zoals is er wel genoeg geld? Is dit wel haalbaar? Gewoon alles opschrijven, niet over 

nadenken. 

 

ALLE POST-IT ideeën van de 5 TRENDS 

Opgesplitst in ideeën op korte termijn en lange termijn  
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TREND 1.BELEVENISECONOMIE 
 

 vervullen van emotionele behoeftes van mensen.  

 consumeren moet fun zijn;  

 wat zou u als belevenis aanbieden? 

 denk aan concrete events/activiteiten/communicatie waarom mensen zou-

den deelnemen 

Korte termijn Lange termijn 

Prikkelen om mensen buiten te kri jgen / 

rommelmarkt / f i lm drive in / gezell ig / 

uitnodigend / volksspelen / petanque / 

waterpret / goede communicatie / optredens 

jong & oud / snoeilessen / picknick / 

bi jenhotel/ kooklessen en workshops ( 3 x)/ 

f ietsrekken van verzaagde bomen / 

openingsevent met verenigingen / bi jenhotel 

/ 

Klimrek / vast groen podium / bufferzone wa-

ter / amfitheater / speelplein met cafetaria / 

boomgaard en tuintje / strandzone zomer /  

doolhof (2x) / wip / schommels (mand) / 

hoogstamboomgaard / l igweide / banken & 

picnictafel (3 x) / snoezelruimte buiten (2x) / 

tafel en bank als kunstwerk (inkerven)/ kunst 

binnen en buiten / bruggen / tunnels ( 2x) 

/gl i jbaan / eetbaar landschap (2x)/ scholen 

educatieve dagen / recyclage speelple in (zie 

windmolens) / kinderboerderi j  / bio -café / 

trekkershut / passiefbouw / inheems plant-

goed / vl indertuin / volkstuintjes / zwemvijver  

TREND 2. VERGRIJZING VERSUS KIDSRULE 
 samenleving wordt ouder  

 ze hebben tijd/geld/zijn actief  

 hoe inspelen op deze nieuwe markt? 

 kan de hunkering naar vroeger opportuniteiten geven? 

 welke producten/diensten/invull ing kunnen we aanbieden?  

 burgerinit iatieven 

Korte termijn Lange termijn 

Petanque / cultuurkampen / start wandelpad 

/aandacht voor het kleine ontmoeten / start 

f ietsroute / tentoonstell ing / wifizone / ont-

moetingsplaats jong & oud (3 x) /  fototen-

toonstell ing vroeger en nu (kindertekeningen 

vs foto’s grootouders) / kooklessen / 1 na-

middag per week samenkomst / opening met 

kinderen & grootouders / dinsdag –  marktdag 

/  workshops (oudjes –velt) / minder een-

zaamheid 

vergaderruimte / f inse piste / reparatiedienst 

of activiteiten / tank als spelelement / mobiel 

koken / f ietsenverhuur / accommodatie voor 

ouderen / thema-avonden / loopgrachten / 

mountainbikeroute / doe-shops (kids, volw, 

+60) / gebouw mee met technologie / knip-

oog historieksite / naai -café / bio-café met 

streekproducten / DIY-workshops + winkel  
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TREND 3. AANPASBAARHEID & SLIMME MATERIALEN  
 meegroeien met noden en behoeften 

 modulair bouwen is in/ speelruimte niet als eindproduct zien maar als ver-

anderbare ruimte/met veranderbare functies  

 denk ook aan kleur en andere invull ing  

 andere functies geven aan bestaande materialen 

 binnen tien jaren zullen intell igente en communicerende materialen, meu-

bels en apparaten echt ingang vinden in het dagelijkse leven.  

 

Korte termijn Lange termijn 

Caravan /  ki jkhut / natuurl i jke materialen vb. 

meccano / eenvoud / belevenis pad / kleur 

groen /  

Composttoi let / stoel ombouwen –  legoblok-

ken in groot / leslokaal met elektronisch bord 

/ recupe stapelstructuren / openbare toi letten 

/ zonnepanelen / grote houten puzzels & spe-

len / infoborden / oude materialen vb. oude 

auto als kippenhok /tunnel buis /  crea-shop / 

oude container ombouwen tot iets nieuws / 

kunst met oude, kapotte toestellen / hout  

TREND 4. MILIEUBEWUSTZIJN  
 milieubewustzijn als business / recyclage / ecotoerisme  

 milieuvriendelijke materialen / natuurlijke materialen  

 hoe op inspelen? Hoe milieubewuster? Duurzamer werken?  

 Geen wegwerpcultuur 

 

Korte termijn Lange termijn 

Compost demo / eetbaar landschap / water, 

vuur, hout / mil ieueducatie / hut maken / 

kennis parcours / volkstuintjes (3 x) / nest-

kastjes / scholen betrekken /  levend materi-

aal / geen zand maar schors uit eigen ge-

bied / afsluiten terrein met groen / pers voor 

blikjes te pletten / drank serveren van eigen 

fruit / kookactiviteit in eigen tuin / kuns twerk 

met blik /  

Waterzuiveringsrietveld /  visualisatie mil ieu-

dienst /  kringloopeconomie C2C/ levend ma-

teriaal / drinkfontein / duurzame infoborden / 

kinderboerderi j  met kippen, konijnen, ezel,… 

(3 x) :  / vuilbakken leren sorteren / gebruiks-

voorwerpen, recycleerbaar / mil ieutraject met 

vb. wadi, diverse groenvormen,…/  café met 

herbruikbare bekers / fruitbomen /  

TREND 5. THE SKY IS THE LIMIT  
 Hier kunnen alle ideeën geplaatst worden die nergens anders thuishoren  

 Alles kan, the sky is the limit!  

 

Korte termijn Lange termijn 

Ride-in met f iets / f i lm voor kinderen buiten 

drive in / openbare BBQ / buiten exposities / 

poëzie / rui l tendens /  

Comité oprichten / vissen (beek) / amfithea-

ter (zitput) / boomhut / waterzuivering / ver-

harde paden (ook voor rolstoelen) / voorwer-

pen om muziek op te maken / groot buurt-

feest / erfgoed / in de zomer watergli jbanen / 
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winter = schans / waterrecreatie / minipret-

park / indianendorp met t ipi ’s / kabelbaan / 

avonturenpark / kajak / ui tki jktoren / repeti-

t ieruimte / microscoop & soort labo / basket-

pleintje / wedstri jd: ontwerp hut; plein; bin-

nen interieur ,… / windmolenspeelplein / f i to-

meter 
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Brainstorm  |  DEEL 2 

 

Alle post-its zijn verdeeld over korte en lange termijn. Iedereen liep rond en kon 10 stickertjes hangen bij 

zijn favorieten voor korte en lange termijn. Daarna worden die met de meeste stickertjes op een groot 

blad geschreven. Waarop iedereen nog eens zijn top 3 geeft. Nadien worden enkele acties gebundeld 

en schieten we nog met enkele projecten over. 

Korte termijn Aantal stemmen 

Bijenhotel  
Voedselbos  6 
workshops 4 
Speeltuigen met natuurl i jke materialen  8 
Kindvriendeli jk creatief met sobere materialen 3 
Contact met natuurelementen  
Wilgenconstructie  
Openingsevenement met verenigingen   
Samentuinen 4 
Vlindertuin  
Fietsrekken van verzaagde boomstronken  
Inheems plantengoed 4 
Snoezelruimte 1 
Petanque  
 

Lange termijn Aantal stemmen 
Educatiedagen voor scholen  
Eetbaar landschap 4 
Passief bouw 6 
Geld geen rem / creatief  2 
Trekkershut langs water  2 
Avontuurl i jk (tunnel, doolhof)  2 
Groendak  
biocafé 2 
Kookles met groenten uit eigen tuin   
Energie opwekken 1 
Fruitbomen en bijenhotel  1 
Kinderboerderi j  3 
Milieueducatie centrum  7 
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Er werden de avond zelf 4 projectfiches opgesteld, dit is pas de start van een idee waar nadien nog verder kan aan gewerkt 
worden. 

PROJECTFICHE 1:  

TITEL IDEE: SAMENTUINEN 
 

DEFINITIE IDEE 

Iedereen de kans geven om mee te bouwen aan een gemeenschappelijke tuin/moestuin. De op-

brengst wordt verwerkt in workshops / kooklessen. Indien mogelijk wordt het verkocht in een bio-café 

in die zone. 

 

VOORDELEN 

 Kan op korte termijn gerealiseerd worden 

 Voor jong en oud 

 Goedkoop 

 Educatief aspect 

 Ecologisch aspect 

 Buurtbewoners betrekken 

 Schooltuin 

  

 

NADELEN en BELEMMERINGEN 

 Opvolgen van het geheel 

 Wie plant waar & wanneer 

 Praktische zaken  

 Toegankelijkheid  

OPLOSSINGEN 

 Professionele begeleiding (velt) 

 Soort reglement 

 Andere voorbeelden raadplegen 

 

IMPACT 

Minieme impact – goedkeuring burgemeester en schepenen – actiecomité opzetten 

 

NODIGE PARTIJEN 

Stad: milieudienst & groendienst 

Particulieren / buurt / scholen / natuurverenigingen 

Leiding: milieudienst of geëngageerde inwoners 

 

ACTIEPLAN 

 

ACTIE WIE WANNEER 

goedkeuring Burgemeester & schepenen  

Financieel plan uitwerken   

Locatie / inplanting milieudienst ASAP 

Lanceren idee Persbericht milieudienst  

Bewerken grond Groendienst / buurt / …  

Buurt betrekken   

Zaaien, planten, oogsten participanten  
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Er werden de avond zelf 4 projectfiches opgesteld, dit is pas de start van een idee waar nadien nog verder kan aan gewerkt 
worden. 

PROJECTFICHE 2:  

TITEL IDEE: NATUUR EN MILIEUEDUCATIEF CENTRUM 
 

DEFINITIE IDEE 

Op lokaal vlak stimuleren en sensibiliseren van verschillende bevolkingsgroepen rond milieu en na-

tuurthema’s. De praktijk en nabijheid zijn de belangrijkste troeven. 

 

VOORDELEN 

 Herbestemming bestaande gebouw (momenteel locatie voor afval,…) 

 Link met eindtermen in het onderwijs 

 Link met jeugd, cultuur, senioren, bib…. 

 Kruisbestuiving tss de verschillende diensten 

 Actief deelnemen / bewustmaken 

 Meerwaarde voor unieke locatie die nog geen bestemming had 

 Voorbeeldfunctie / maatschappelijk verantwoordelijkheid 

 Link naar alle bevolkingsgroepen 

 Laagdrempelig / ontmoeten 

 Basiseducatie voor lokale bevolking 

 

NADELEN en BELEMMERINGEN 

 Financiën 

 Vele actoren kan nadeel zijn 

 Andere bestemmingen  

OPLOSSINGEN 

 Goede communicatie 

 Creativiteit 

 Doorzettingsvermogen 

 Samenwerken van bij het begin 

 Voor ieder wat wils 

 

IMPACT 

Er moet een politieke beslissing genomen worden over de bestemming, waarna dan een financieel 

plan kan worden uitgewerkt. 

 

NODIGE PARTIJEN 

Zoveel mogelijk stakeholders vb. milieu, jeugd, patrimonium, subsidiërende instanties, onderwijs, 

buurt, politiek,… 

 

ACTIEPLAN 

 

ACTIE WIE WANNEER 

Overleg Milieudienst/jeugddienst Zomer 2013 

Plan uitwerken  duurzaamheidsambtenaar  

Voorstellen ter goedkeuring Burgemeester en schepenen  

Financiële goedkeuring Ontvanger   

Uitvoeren  Duurzaamheidsambtenaar   

Opvolgging Ambtenaars 

Buurtbewoners 

Werkgroep  

…. 
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Er werden de avond zelf 4 projectfiches opgesteld, dit is pas de start van een idee waar nadien nog verder kan aan gewerkt 
worden. 

PROJECTFICHE 3:  

TITEL IDEE: GROENE SPEELRUIMTE 
 

DEFINITIE IDEE 

Speeltuigen met natuurlijk materiaal, kinderen creatief met sobere materialen, avontuurlijk, met aan-

dacht voor inheems plantgoed, één met de omgeving en de moeite (uitpakken met een milieuvriende-

lijk speelruimte). 

 

VOORDELEN 

 Geen speelruimte in centrum Zottegem, jaren vraag naar 

 Beweging / plezier en sociaal contact 

 Buitenspelen van kinderen 

 Respect voor natuur, milieuvriendelijk  

 Weinig onderhoud: bib 

 Op wandelafstand Zottegem (veiligheid kinderen) 

 Dicht bij bib, jeugdcentrum 

 Positief voor buurt (ontmoeting) en tijdens activiteiten in het park 

 

NADELEN en BELEMMERINGEN 

 Financieel 

 Veiligheid: water en straatkant 

 Katten & honden 

 Vandalisme  

 Vervuiling  

OPLOSSINGEN 

 Prijsofferte opmaken 

 Vergelijking maken 

 Minimaal en creatief 

 Afsluiten met haag 

 Water ondiep (wadi) 

 Vuilbakken  

 

IMPACT 

Oppervlakte van het terrein: wat als speelruimte te gebruiken? 

Wie wil wat? Hoeveel? 

Leveranciers – prijs vergelijken / wat kunnen we zelf? 

 

NODIGE PARTIJEN 

Intern: financiële mogelijkheden 

Tuin of landschapsarchitect 

Jeugddienst / jeugdraad / bevraging kinderen en jongeren 

Technisch personeel 

Preventieadviseur  

Andere goede voorbeelden 

 

ACTIEPLAN 

 

ACTIE WIE WANNEER 

Ruimte  Stad goedkeuren ASAP 

Op bezoek andere vb. Aanwezige buurtbewoners wil-

len graag meewerken 

 

Wat wil je plaatsen   

Firma’s aanschrijven   

Prijsofferte /plan   
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Er werden de avond zelf 4 projectfiches opgesteld, dit is pas de start van een idee waar nadien nog verder kan aan gewerkt 
worden. 

PROJECTFICHE 4:  

TITEL IDEE: VOEDSELBOS / EETBAAR LANDSCHAP 
 

DEFINITIE IDEE 

Bosrandprincipe dat overgaat in boomgaard, zowel boom, struik als kruidloop dragen eetbare vruch-

ten of zijn eetbaar. 

 

VOORDELEN 

 Weinig onderhoud 

 Systeem dat zichzelf in stand houdt (kostenbesparend) 

 Hele jaar door ‘voorzienend’ 

 Educatief, zowel voor scholen als burgers (workshops) 

 

NADELEN en BELEMMERINGEN 

 Aankoop plantgoed (eenmalig) 

 Neemt ruimte in beslag 

 Jaarlijks kort onderhoud  

OPLOSSINGEN 

 Subsidie plantgoed RLVA 

 Kruidlaag inzaaien 

 Integreren in het geheel 

 Buurt kan plukken of workshops or-

ganiseren voor onderhoud  

 

IMPACT 

Infopanelen voorzien, workshops eerst organiseren, goede communicatie opstellen 

 

NODIGE PARTIJEN 

Milieudienst en groendienst 

RLVA 

Deskundige (landschapsarchitect) 

 

ACTIEPLAN 

 

ACTIE WIE WANNEER 

Overleg  Deskundige 

RLVA 

ASAP 

Plan + financieel plan Stadsdiensten   

Beplantingsplan Milieudienst / groendienst  

Bestelling plantgoed en zaad milieudienst  

Aanplanting en zaaien Groendienst  

Opvolging beheer en communi-

catie 

Milieudienst & buurt  

Participatie  Bewoners   
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