
DE BOUWDOOS KOMT NAAR RUIEN Startvergadering met inwoners
14 januari 2021



AFSPRAKEN

Open de 
chat

Zet uw 
microfoon 
stil

Heeft u een 
vraag of 

opmerking: zet 
in de chat

Vraag het woord: 
zet video en 
microfoon aan

Schakel 
video uit



AGENDA VANDAAG

WELKOM DOOR 
SCHEPEN 
DEKIMPE

WIE ZIT IN DE 
DIGITALE ZAAL?

DE BOUWDOOS, 
WAT IS DAT?

WAAROM KOMT 
DE BOUWDOOS 

NAAR RUIEN

IN DE PRAKTIJK

VERWACHTINGEN TIMING VRAGEN



WELKOM DOOR SCHEPEN 
LODE DEKIMPE





TRAJECT IN BEELD: RUIEN 2.0

29 okt 2020

14 jan 2021

Najaar 2021

DE 
BOUWDOOS

RUIEN 2.0 
IDEEËN

RUIEN 2.0 
EVALUATIE & 
RESULTAAT

Hoe kunnen we de toekomst van de 
dorpskern van Ruien verder vorm geven 
in 3 participatieavonden.
Oorspronkelijke plan



TRAJECT IN BEELD: RUIEN 2.0

• SWOT Analyse dorpskern Ruien
• Cijfers bevolkingsgroei en ruimtelijke 

veranderingen
• Blik op de toekomstige evoluties: groei gezinnen 

en Rosalinde
• Dromen over dorp van de toekomst
• Ideeën verzamelen

Hoe kunnen we de toekomst van de 
dorpskern van Ruien verder vorm geven 
in 3 participatieavonden.



TRAJECT IN BEELD: RUIEN 2.0
Hoe kunnen we de toekomst van de 
dorpskern van Ruien verder vorm geven 
in 3 participatieavonden.

• 5 pleinen in de Vlaamse Ardennen die 
gedurende 1 maand worden heringericht i.s.m
inwoners, zo ook het Ruienplein in Kluisbergen.



TRAJECT IN BEELD: RUIEN 2.0
Hoe kunnen we de toekomst van de 
dorpskern van Ruien verder vorm geven 
in 3 participatieavonden.

• Presentatie van de evaluatie van stap 1 en 2 met 
een voorstel van haalbaarheidsstudie voor 
herinrichting kern en kerk vanuit alle geopperde 
ideeën en de testopstelling van De Bouwdoos.



TRAJECT IN BEELD: RUIEN 2.0

29 okt 2020

14 jan 2021

Najaar 2021

DE 
BOUWDOOS

RUIEN 2.0 
IDEEËN

RUIEN 2.0 
EVALUATIE & 
RESULTAAT

Hoe kunnen we de toekomst van de 
dorpskern van Ruien verder vorm geven 
in 3 participatieavonden.



TRAJECT IN BEELD: RUIEN 2.0

Najaar 2021

18 maart 2021
Herinrichting 
27/6-30/7/21

Voorjaar 2022

DE 
BOUWDOOS

RUIEN 2.0 
IDEEËN

RUIEN 2.0 
EVALUATIE & 
RESULTAAT

Hoe kunnen we de toekomst van de 
dorpskern van Ruien verder vorm geven 
in 3 participatieavonden.



INFO DE BOUWDOOS
DOOR PROJECTBEGELEIDERS

Ilse Claes Gus Van HoeckEsther MoysonYves Van Reusel

Contactpersoon
gemeente Kluisbergen 
is Jan Desmet. Hij volgt
de chatdiscussie op.



WIE ZIT IN DE DIGITALE ZAAL?



ENKELE VRAGEN AAN JULLIE 

Klik op de link die nu in de chat wordt geplaatst.

Beantwoord de vragen op het formulier, zoals:

1. Ben je man of vrouw?

2. Leeftijdscategorie?

3. Ben je van Ruien, Berchem, Kwaremont, Zulzeke of woon je niet in Kluisbergen?

4. Zit je in een vereniging in Kluisbergen?

5. Hoelang woon je al in Kluisbergen?

6. Hoe graag woon je in Kluisbergen?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qnHFzIeKO0OSOy80Jkv7vC5n5bQdYBpEsJ85igB_K6hUMkFZNlQxMFdCMlZVNldFQjNWVFZKTjNTQy4u


DE BOUWDOOS, WAT IS DAT?









DE BOUWDOOS  
KOMT IN DE VORM 
VAN EEN 
CONTAINER
Maar niet deze 

En die container zal gevuld zijn 
met ‘bouw’ materiaal, nl. het 
materiaal om een plein op te 
bouwen of te gaan herinrichten.
Dit materiaal kan worden 
aangevuld. We rekenen hiervoor 
graag op jullie creativiteit.





SUBSIDIËRENDE OVERHEID LEADER Vlaamse Ardennen, 
Provincie Oost-Vlaanderen met 
VLM

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland



Strategische 
doelstellingen 
voor de regio 
Zuid-Oost-
Vlaanderen





REGIO ZUID-OOST-VLAANDEREN

• 21 lokale besturen: 
 5 steden  
 16 gemeenten

• Regio ZOV:  +
430.000 inwoners

• Vlaamse Ardennen & 
De Denderstreek

• Op de grens met 
West-Vlaanderen, 
Henegouwen en 
Vlaams-Brabant



HOE HOUDEN WE 
KERNEN LEEFBAAR 
EN LEVENDIG? Historisch groot aantal ‘kleine’ 

kernen in Vlaamse Ardennen

Kernen ontstaan rond pleinen
die het kloppend hart vormen
van de dorpen



Vandaag vaak ingericht als verharde oppervlakte met 
monofunctionele parkeerfunctie

Sint-Maria-Oudenhove en 
Velzeke – vroeger en nu



HOE HOUDEN WE KERNEN 
LEEFBAAR EN LEVENDIG?

Tijdelijke herinrichting als hefboom

• onderbenutte pleinen tot kloppend hart maken
• groene karakter van de Vlaamse Ardennen binnen 

brengen
• samen met lokale inwoners bruisende en gezonde 

ontmoetingsplek maken



Voorbeeld gemeente Asse





AANDACHT VOOR GEZOND LEVEN 
IN EEN GEZONDE OMGEVING 

Publieke ruimte = invloed op 
onze gezondheid

Aandacht besteden aan
invulling publieke ruimte:

• Werkt ontmoeting in de 
hand

• Verbetert de 
luchtkwaliteit

• Reduceert lawaaihinder
• Reduceert valincidenten
• Biedt koelte op warme

dagen
• Zet aan tot meer

bewegen
• …

Esther



HERINRICHTING 
PLEIN

Herinrichting van plein = 
kansen voor gezondheid
Mee vormgeven van omgeving
 Mensen aanmoedigen om gezonde keuzes 

te maken

Nadenken over vragen:
 Kun je het plein gemakkelijk en veilig 

bereiken?
 Hoe is de luchtkwaliteit?
 Is het stil in de omgeving?
 Is er voldoende schaduw op het plein?
 Daagt de omgeving uit tot spelen en 

bewegen?
 Nodigt het plein uit tot ontmoeting?
 …

Esther



PROJECT DE 
BOUWDOOS

Twee kernelementen:

Een sterk bottom-up 
participatietraject per 

dorpsplein

Investering in een ‘bouwdoos’ 
die gebruikt wordt bij alle 

herinrichtingen

5 dorpspleinen worden 
gedurende één maand 

omgebouwd tot groene, bruisende 
en gezonde ontmoetingsplekken

Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Geraardsbergen



WAAROM KOMT DE BOUWDOOS 
NAAR RUIEN?





AMBITIE VOOR MEER DEFINITIEVE 
HERINRICHTING DOOR DE GEMEENTE



POTENTIEEL OPPERVLAKTE EN ACTIEVE VERENIGINGEN





IN DE PRAKTIJK



KOMT NAAR RUIENPLEIN VAN 26 JUNI T/M 31 JULI



TRAJECT VAN 
12 STAPPEN 
PER 
DORPSPLEIN

BLAUWE STAPPEN 
SAMEN MET DE 
INWONERS

Technische werkgroep Communicatie-
campagne

Inspiratie-avond

Kerngroep Technische werkgroep Kerngroep

Technische werkgroep
Maakmomenten* Opbouw plein en 

Openingsfeest

1 maand lang activiteiten 
op initiatief van de 

bewoners, verenigingen, 
handelaars

Slotfeest en afbraak plein
Evaluatie



PARTICIPATIE BIJ 
IEDER DORPSPLEIN

1. Technische werkgroep > gemeentelijke omkadering

2. Inspiratie avond voor alle inwoners > eerste 

voorstelronde + inspiratie + creatieve brainstorm (verzamelen van 

ideeën) + oproep voor kerngroep

3. Kerngroep (+10p)- creatieve sessie > selectie ideeën + 

haalbaarheid + aanzet ontwerp + brainstorm toevoeging van elementen

4. Technische werkgroep > aftoetsen technische haalbaarheid

5. Kerngroep- finale sessie > van ontwerpplan naar uitvoering 

herinrichting + taken en rolverdeling + opmaak agenda en afspraken 

activiteiten

6. Technische werkgroep > Finalisatie plan van aanpak

Yves



VANUIT SAMENWERKING MET INWONERS 
KOMEN TOT MEER CREATIVITEIT

Voorbeelden van creatieve 
invullingen en activiteiten











INVULLING VAN 
DE BOUWDOOS
(TIPJE VAN DE SLUIER)

1. Groot straatmeubilair
2. Klein straatmeubilair
3. Inkleding

Gus



CONTAINER

Klimwand

Krijtmuur

Overdekte 
ontmoetingsruimte

Illustratief: nog niet 
de definitieve 
materialen, deze 
krijgt u te zien op de 
eerste 
inspiratieavond.

Gus



BASISBOUWMATERIAAL

sjorbalken

afboordingsplankpaloxbobijn

BOUWDOOS

planken
Gus



Vanaf € 50 – € 500

grasmat kunststofHouten kisten
Gus



Lampionnen Lichtsnoer

Lichtslang PedaaltrainerHerbuikbaar sjorkoord

Bewegingsdriehoekbanner

Voetstappensjabloon

Gus



AANVULLING VAN DE 
BOUWDOOS MET EXTERNE 
MATERIALEN

1. Recuperatiematerialen

2. Plantgoed

Gus



MAAKMOMENTEN
Straatmeubilair
Inkleding
Plantgoed

• Via participatie naar interesse 
polsen

• Maximaal participanten betrekken 
bij het maken van vb. 
straatmeubilair en inkleding, maar 
ook bij de effectieve opbouw van 
het plein en de eventuele 
aanplanting van groen.

Gus



VERWACHTINGEN

Yves



BOTTOM-UP 
PARTICIPATIETRAJECT
•Project getrokken door de inwoners van Kluisbergen

•Met ondersteuning van de gemeente Kluisbergen

•Onder begeleiding van het projectteam De Bouwdoos

Yves



ROLVERDELING

Gemeente Kluisbergen

•Communicatiecampagne

•Uitnodiging participatie

•Ondersteuning in alle stappen

•Bepalen van de technische 
haalbaarheid

•Bewaken veiligheid

•Faciliteren van de uitvoering

Inwoners

•Ideeën en ontwerp plein

•Opmaak agenda 
activiteiten en opvolging 
met organisatoren

•Opbouw en afbraak plein

•Organisatie begin- en 
slotfeest

Telkens afstemming met 
contactpersoon gemeente

Projectteam De Bouwdoos

•Faciliteren creatieve 
brainstorms

•Begeleiding inwoners bij 
alle stappen

•Ontwerpschetsen finaliseren

•Ondersteuning opbouw en 
afbraak: RLVA als 
werfleider

Yves



DOELSTELLING VAN HET 
PROJECT BEWAKEN
Doel duurzame herinrichting = het hele jaar:

• onderbenutte pleinen tot kloppend hart maken

• groene karakter van de Vlaamse Ardennen binnen brengen

• samen met lokale inwoners bruisende en gezonde 
ontmoetingsplek maken

De bouwdoos dient als testopstelling voor een meer 
definitieve herinrichting van het plein en houdt daarom 
rekening met een duurzaam karakter van een plein dat ten 
volle benut wordt, alsook met vergroening, ontmoeting en 
gezondheid .

Het is niet de bedoeling om het plein uitsluitend voor 
‘zomerevenementen’ te gaan herinrichten.

Yves



TIMING



TRAJECT VAN 
12 STAPPEN 
PER 
DORPSPLEIN

BLAUWE STAPPEN 
SAMEN MET DE 
INWONERS

Technische werkgroep: 
5/2

Communicatie-
campagne: vanaf 12/2

Inspiratie-avond: 
18 maart

Kerngroep Technische werkgroep Kerngroep

Technische werkgroep
Maakmomenten*

Plaatsing container: 19/6
Opbouw plein: 26-27/6 

Openingsfeest: 3/7

1 maand lang activiteiten 
op initiatief van de 

bewoners en verenigingen 
(28/6 – 29/7)

Slotfeest: 30/7
Afbraak plein: 31/7 –

1/8

Evaluatie



VRAGEN OF SUGGESTIES?



IDEEËNBUS
Bruis jij nu al van ideeën OF heb je tips voor:

• de aanpak van het project De Bouwdoos
• de herinrichting van het Ruienplein
• het maken van materialen
• talenten in de gemeente
• organisaties of mensen die best betrokken worden
• activiteiten die kunnen worden georganiseerd

Laat het ons al weten via de 
- ideeënbus aan de kerk van Ruien 

- digitale ideeënbus via deze link: http://bit.do/debouwdoosruien

http://bit.do/debouwdoosruien


CONTACTPERSOON GEMEENTE 
KLUISBERGEN!

Jan Desmet
055 23 16 21
jan.desmet@kluisbergen.be

mailto:ann.taghon@kluisbergen.be
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