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Voorwoord

Iedereen verdient een fantastische plek 
om te wonen. Bij Matexi geloven we dat 
een woning veel meer is dan vier muren 
met een dak erboven. Elke woning of 
appartement maakt steeds deel uit van 
een ruimere buurt. Een kwaliteitsvolle en 
gezellige buurt stimuleert bewoners om 
samen meer van het leven te maken. 

Matexi hecht veel belang aan initiatieven 
die mensen verbinden. Daarom bekroont 
de Matexi Award jaarlijks buurtinitiatieven 
die de sociale cohesie versterken en 
buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.  
De meest verbindende projecten worden 
beloond met een mooie geldsom.  
Zo worden buurten jaar na jaar nog  
sterker verbonden. 
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Hoeveel senioren in een woonzorgcentrum missen hun 
groentetuin? Terwijl ze bese!en dat al dat tuinierwerk moeilijk vol 
te houden is. Het Zorgbedrijf Rivierenland vond een oplossing: 
waarom geen beroep doen op buren met groene vingers van het 
woonzorgcentrum? In de tuin van het woonzorgcentrum werden 
20 perceeltjes ingericht. Elke tuinierende buur engageerde zich om 
minstens één bewoner van het woonzorgcentrum te betrekken. 

Een schot in de roos! De buren, vaak zonder veel open 
ruimte, vinden onverwachts een tuintje. De bewoners van het 
woonzorgcentrum herontdekken hun oude hobby. Er ontstaan 
nieuwe connecties over generaties heen, de tuintjes leveren een 
lekkere oogst die jong en minder jong delen. De jury vond dit een 
voorbeeld van eenvoudige maar doeltre!ende creativiteit, waar 
inclusiviteit en duurzaamheid elkaar tuinierend ontmoeten.

Buurtmoestuintjes 
@ MECHELEN

Hoe groenten telen in de tuin van een 
woonzorgcentrum buren en senioren 
verbindt over generaties heen.

“
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Het beleven van cultuur, in welke vorm of formaat ook, maakt blij 
en gelukkig. Maar voor sommige buurten is het aanbod letterlijk en 
figuurlijk mijlenver verwijderd. Koksijde maakte van de nood een 
deugd, want cultuur komt er naar je toe! 

Met een programma voor ieders smaak. Daarvoor zet het lokaal 
bestuur een mobiel cultuur- en buurthuis in, verpakt in een 
gepimpte caravan. Die rijdt vrolijk de buurt rond en biedt een 
gratis aanbod. Op pleinen en grasveldjes, voor jong en oud, speels 
en ontroerend. 

Toegankelijkheid staat centraal, zeker voor mensen en groepen die 
zelden een echte kans krijgen om van cultuur te genieten. Of van 
sport, jeugdwerk, hobbyclubs… De link met de buurt wordt stevig 
aangehaald. Koksijde benoemt dit project nomadisch. De jury 
zwerft graag met hen mee!

Camping Cultuur
@ KOKSIJDE

Een mobiele cultuur- en 
buurtcaravan brengt gratis cultuur, 
sport, jeugdwerk en vele andere 
verbindende activiteiten tot in het 
hart van elke buurt.

“
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Dorpspleinen vormen het kloppende hart van vele kleine 
gemeenten in de Vlaamse Ardennen. Maar in de praktijk zijn ze 
vaak ingericht als verharde oppervlakte, veelal met parkeerfunctie… 
Het gemeenschapsleven komt er zo onder druk te staan. Dankzij 
‘De Bouwdoos’ konden een 5-tal onderbenutte dorpspleinen 
tijdelijk een nieuw jasje krijgen in de zomer van ‘21 en ‘22. Want De 
Bouwdoos is een container vol zit-, speel- en groenelementen die 
de pleinen omtoveren tot een bruisende ontmoetingsplek. 

Inwoners kregen de kans om zelf na te denken over het juiste 
medicijn dat hun dorpsplein kan transformeren in een groene en 
gezonde plaats. Zo ervaren ze hoe een duurzame invulling van 
het plein er zou kunnen uitzien. De Bouwdoos geeft kansen om te 
experimenteren en uiteindelijk te kiezen voor de beste oplossing. 
SOLVA, een samenwerkingsverband op het vlak van o.a. ruimtelijke 
ordening, was een van de initiatiefnemers van dit bovenlokale 
project. De jury beoordeelde deze interactieve aanpak als heel 
inspirerend!

De Bouwdoos – Medicijn 
voor jouw dorpsplein
@ VLAAMSE ARDENNEN

Inwoners krijgen de kans om van hun 
verharde dorpspleinen, met vaak louter 
een parkeerfunctie, groene en bruisende 
ontmoetingsplekken te maken.

“

11



Lo
ka

le
 b

es
tu

re
n



Domein Panoven is een oude industriële site, een voormalige 
dakpannenbakkerij, in de gemeente Loksbergen. De verlaten fabriek 
werd gerestaureerd en kreeg een nieuwe bestemming ten voordele 
van de buurt. 

De adviesraad ‘Panoven’ vertegenwoordigt 13 lokale verenigingen en 
werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan de exploitatie van 
het erfgoed domein Panoven. De adviesraad werkt op zes fronten: 
natuur, ontmoeting, toerisme, cultuur, sport/jeugd en erfgoed. 

Steeds meer krijgt de site de allure van een open, bruisende en 
inclusieve ontmoetingsplek. En de buurt droomt van picknickbanken. 
Ontmoeting en kruispunt van mensen: ook al bakt de Panoven 
niet meer, ze geeft volop warmte. Het erfgoed straalt en stelt zich 
helemaal ten dienste van de lokale gemeenschap, zo vond de jury.

Domein Panoven
@ HALEN (LOKSBERGEN)

Een voormalige dakpannenbakkerij 
wordt nieuw en inclusief leven 
ingeblazen door lokale verenigingen.

“
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Buurten veranderen, dus ook de 
sociale verwachtingen van inwoners 
omtrent buurtgroen.

“



Zo’n 40 jaar geleden werd in de buurt Kwadries-Kwameers-De 
Westakker – in de Wevelgemse deelgemeente Gullegem – een 
groenzone aangelegd. Die beantwoordt niet meer aan de noden 
van een jonger wordende buurt… Een grondige heraanleg dringt 
zich op! 

Daarbij vertrok de gemeente vanuit de behoeften van de vele, 
diverse inwoners. Het ontwerp is even divers, met accenten op 
vlak van duurzaamheid, biodiversiteit, aandacht voor kinderen, 
buurtbewoners die slechtziend of niet zo mobiel meer zijn. 

Met ruimte voor ontmoeting tussen jong en oud, maar ook voor 
de creatie van een groenblauwe corridor dankzij de integratie van 
de Bankbeek. Dit project bewijst hoe actuele inzichten, gevoed 
door de noden van de omwonenden, leiden tot een heerlijk groene, 
speelse en aantrekkelijke ontmoetingsplaats. Daarom koos de jury 
voor dit project.

Heraanleg publieke zone 
Kwadries-Kwameers- 
De Westakker
@ WEVELGEM

 Samen ontwerpen de buren 
een speelse en aantrekkelijke 
ontmoetingsplaats.

“
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Een ontoegankelijke groenzone 
wordt ‘s zomers tijdelijk opengesteld 
voor de omwonenden ...

“



Voor de 2e zomer op rij opende het tijdelijke park ‘Evenepoel’ op 
een deel van de toekomstige Mediapark-site. Sociale huurders en 
buurtbewoners van alle generaties konden er elkaar ontmoeten in 
een groenzone die normaal voor het publiek gesloten is.  
Dit initiatief is een samenwerking tussen het ‘project voor sociale 
cohesie’ Reyers, MSI, het gewest, de gemeente, de Schaarbeekse 
Haard, de VRT en de bewoners. Ontmoetingsplaats voor 
senioren, voor sport, schilderen, workshops, voorstellingen, 
muziek... Iedereen kon genieten van activiteiten onder leiding 
van gemotiveerde animatoren. Zo werd er een band gecreëerd 
tussen buren, verbeterde de sociale cohesie en de levenskwaliteit. 
De jury waardeert tijdelijke projecten, het duurzame gebruik van 
de openbare ruimte en acties die zich inzetten voor een betere 
leefomgeving.

Parc Temporaire 
Mediapark
@ SCHAARBEEK

...en zorgt voor een nieuwe 
dynamiek, gevoel van samenhang en 
onverwachte ontmoetingen.

“
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Burgers en bestuur vinden elkaar 
in een streven naar meer netheid 
en groen in de buurt.

“



City Zen, een moestuin die  
duurzame ontwikkeling wil 
bevorderen, was geboren.

“

Het ‘project voor sociale cohesie’ De Là Haut werd aangesproken 
door de stadstuiniers van de buurt Everecity met de prangende 
vraag waarom de buurt toch zo vuil en onveilig bleef, zonder 
enige ingrepen. Hun vraag vond weerklank en er kwam een 
gemeenschappelijk charter. 

Zo ontstond City Zen, een buurtproject voor duurzame 
ontwikkeling. Burgers en bestuur vonden elkaar in een pakket 
doelstellingen: meer netheid en groen, inzet op beplantingen met 
een educatieve omkadering. 

Dit alles stimuleert een gevoel van mede-eigenaarschap, 
waarbij geëngageerde bewoners mee de basis leveren voor een 
aangename én milieubewuste woonomgeving. Een prachtig 
voorbeeld van co-creatie tussen overheid en bewoners.  
Zo vond althans de jury.

Potager City Zen
@ EVERE
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Grenzen tussen individuele 
voortuinen wegnemen en die 
voortuinen omzetten in een  
biodivers park: het brengt niet 
alleen de natuur maar ook sociale 
contacten dichter bij de bewoners.

“

Bij de aanleg van de tuinwijk in Menen, vanaf de jaren vijftig, kregen 
de woningen een – toen vooruitstrevend – voortuintje met gras. 
Maar ondertussen bese!en de stad en woonmaatschappij !mpuls 
dat gras geen enkele meerwaarde heeft op vlak van biodiversiteit. 

Samen met de bewoners van de 200 meter lange Ieperstraat 
lanceren ze een groen o!ensief: ze willen grenzen tussen de 
individuele voortuinen wegnemen en de tuinen omzetten in een 
biodivers park dat de natuur tot bij de bewoners brengt. 

Daarbij groeien niet alleen streekeigen planten maar nog veel 
meer de buurtcontacten, want groen heft ook sociale grenzen op. 
Buren ontdekken elkaar, overleggen, werken samen en zullen straks 
genieten van bloeiend groen. Een concreet project dat een beter 
milieu koppelt aan meer gezellig samenleven. Een schot in de roos 
vindt de jury.

Vooruit met de voortuin
@ MENEN
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Een onthardingswedstrijd zorgt 
ervoor dat buren enthousiast de 
handen in elkaar slaan  
om hun straat te vergroenen.

“

De gemeente Vorselaar draagt met fierheid de titel Ambassadeur 
voor Ontharding, toegekend door de Vlaamse overheid. Niet voor 
niets, want het inzicht om van ontharding en vergroening een 
speerpunt te maken groeide al jaren geleden. En wordt steeds 
actueler. Dat weten ook de 23 buurtverenigingen in het lokaal 
buurtenoverleg van de gemeente. 

Het idee ontstond voor een onthardings- en vergroeningswedstrijd, 
waaraan elke straat kan meedoen. Gemeentediensten faciliteren en 
begeleiden. De wedstrijd zorgt voor sociale activering: buren slaan 
de handen in elkaar om een plan op te maken, en helpen elkaar bij 
de uitvoering. De cohesie in deze buurten krijgt een groene boost. 

De jury vindt deze buurtoverschrijdende aanpak prachtig  
en erkende meteen de ambassadeursrol van Vorselaar. Hard 
applaus voor deze ontharding!

Vorselaar breekt uit
@ VORSELAAR
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Buurtteams gaan 5 uitdagingen 
aan om graspleintjes om te vormen 
tot ‘wilde’ pleintjes en zo de 
biodiversiteit in de buurt  
te bevorderen.

“

Onder de noemer Wild #VANRSL gaat de stad voluit voor meer 
biodiversiteit. Biodiversiteit vraagt vooral om een andere mindset 
waarbij o.a. bestaande graspleintjes omgetoverd worden tot ‘wilde’ 
pleintjes. Roeselare prikkelt buurten om met elkaar in competitie te 
gaan: welke buurt realiseert de ‘wildste wijk’?

Buurtteams van minstens 3 gezinnen krijgen 5 uitdagingen: (1) 
doe-activiteiten zoals timmeren van een bijenhotel en nestkastjes, 
(2) plantactiviteiten op het plein, (3) leeractiviteiten zoals een 
infoavond over de ‘klimaattuin’, (4) promo-activiteiten voor 
nationale acties zoals de vogel- & vlindertelling en (5) een 
buurtactie om stokrozen en zonnebloemen te planten. 

De jury is overtuigd van deze speelse samenwerking tussen stad, 
burgers en vrijwilligers in het streven naar een groene en levendige 
buurt. Wie wordt de winnaar?!

Wildste wijk #VANRSL
@ ROESELARE
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Strandbezoekers worden 
gemobiliseerd om het strand en de 
zee te vrijwaren van plastic soep en 
worden zo echte strandhelden.

“

Strand, de ontmoeting tussen zee en land. Maar er is een 
schaduwkant, want niet alle passanten nemen hun afval mee.  
Dat dreigt de plastic soep in zee te vergroten. Vzw Proper Strand 
Lopers mobiliseert iedereen die graag op het strand vertoeft om 
zwerfvuil te bestrijden. Inwoners, bezoekers, tweedeverblijvers… 
ze worden vanuit een strandcabine geactiveerd om mee aan de 
opkuis te werken. Het verzamelde vuil wordt in plastic buizen 
gedeponeerd, toonbeeld van verkwisting én meteen ook zichtbaar 
resultaat van alle inspanningen. 

Wat nog herbruikt kan worden, zoals vergeten speelgoed of kledij, 
krijgt een tweede leven. De vele vrijwilligers dragen met trots hun 
titel van strandhelden. Afgelopen zomer verbreedde de vzw haar 
aanpak met een kunstenproject, veelbetekenend Wasted Poseidon 
gedoopt. Concreet en doeltre!end. Een cumul van positieve 
energie in een duurzame verpakking.

#DeStrandhelden 
@ OOSTENDE
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De start van steenkoolwinning in 
Limburg, een eeuw geleden, wakkert 
verbindende buurtfestiviteiten aan.

“

Een eeuw geleden greep de steenkoolwinning in Limburg cruciaal 
in op het landschap. Ze trok ook heel wat nieuwe mensen uit alle 
windstreken aan en creëerde een schat aan industrieel en cultureel 
erfgoed. Ondertussen worden er geen kolen meer opgegraven, 
maar de steenkoolwinning vormt nog altijd een levendig 
bindmiddel. Zeker in Eisden, met z’n cité – de ‘Tuinwijk’ genaamd. 
Het onroerend erfgoed vormt letterlijk de horizon, maar het  
(ont)roerende en immateriële zit niet verborgen in de grond.  
Het drijft de mensen van vzw Tuinwijk2020. 

De eerste steenkool werd van de hand gedaan in 1922,  
100 jaar geleden! Dit jaar organiseert de vzw dus festiviteiten 
voor alle inwoners van Maasmechelen, van street art, over 
een fototentoonstelling tot een nieuw fotoboek over 100 jaar 
charbonnage. Vernieuwen en tegelijkertijd blijven vertellen over  
de geschiedenis. Mooie verhalen, boeiend voor alle (leef)tijden, 
vindt de jury.

100 jaar charbonnage  
in Eisden
@ MAASMECHELEN
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Delen is het nieuwe hebben.  
In Mechelen kunnen inwoners via  
de nieuwe ZadenBib het zaadgoed 
van hun planten delen!

“

‘Delen’ is de basis voor echte solidariteit, het doel van de vzw 
Deelbaar Mechelen. Want vele mensen willen graag delen met 
anderen. Het is leuk, goedkoper, sociaal en het helpt bij tal van 
noden. Mooi gezegd, maar hoe gedaan? 

In eerste instantie ontstond de KlusBib, met gereedschap en advies 
voor kleinere of grotere werken. Het succes prikkelde en Deelbaar 
Mechelen werkte naarstig verder aan een breder aanbod. Zo kwam 
er de DigiBib met leenlaptops voor kwetsbare kinderen. 

Een derde idee volgde vlug: de ZadenBib, waar buren zaadgoed 
van hun planten delen. Als kers op de taart gaf het stadsbestuur 
aan de vzw het tijdelijke beheer voor de, ‘Potterij’, een 
ontmoetingsplek in een oud fabriekspand in het centrum. 

Een eigen stek die meteen het publieksbereik verdubbelde.  
Van delen komt spelen… een gezellige ontmoetingsplaats erbij. 

Deelbaar Mechelen
@ MECHELEN
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Hoe een zelfgemaakte 
broodoven burgers doet 
nadenken over een ecologisch 
tuinbouw- en voedselsysteem.

“

De vzw ‘Faites le autrement’ zet in op ecologisch bewustzijn 
en actief burgerschap. Zo organiseren ze workshops rond 
‘permacultuur’, een tuinbouwmethode die het natuurlijke 
ecosysteem in stand houdt en duurzaamheid vooropstelt.

Bij een aantal burgers rijpte het idee om zelf een broodoven 
in terracotta te maken. Daarbij wil de vzw éénmaal per maand 
inwoners uitnodigen om zelf te komen bakken en tegelijkertijd 
na te denken over een zelfvoorzienend voedselsysteem. Bakken 
verbindt mensen en zet aan om spontaan kennis uit te wisselen 
over een ecologisch voedselsysteem. Zo bereikt de vzw op een 
laagdrempelige manier een divers publiek met haar duurzame 
boodschap. De jury voelde alvast de warmte van de oven!

Four à pain 
communautaire 
@ SARS-LA-BRUYÈRE
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Jonge meisjes 
grijpen de kans om 
de openbare ruimte 
in de stad anders  
en inclusiever  
in te richten.

“

De stad is van iedereen, ook van tienermeisjes die zich daar niet 
altijd zo geborgen voelen. Ze dreigen uit de publieke ruimte te 
verdwijnen... Zo vindt ook vzw ZIJkant. De vzw brengt in de Marollen 
meisjes tussen 16 en 18 jaar samen, uit heel diverse milieus en 
culturele gemeenschappen. 

Door de bril van deze jonge vrouwen ziet de buurt er niet altijd zo 
fraai uit. Vele openbare plekken – zoals speel- en sportvoorzieningen, 
straatmeubilair – en ook mobiliteit dragen een mannelijke stempel. 
Via workshops met ruimtelijke planners krijgen de meisjes de kans 
om hun publieke ruimte anders én inclusiever in te richten. 

Al die frisse voorstellen worden uiteraard aan het Brusselse 
stadsbestuur bezorgd. De jury apprecieerde heel sterk de relevantie 
van deze aanpak. Een inspiratie voor alle lokale besturen.

Girls make the city
@ BRUSSEL
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Buurtbewoners transformeren de 
voortuin van een dienstencentrum  
tot een aantrekkelijk stukje 
stadsgroen voor jong en oud.

“

In de Fonteinstraat staat een dienstencentrum met een miskende 
voortuin. En dat terwijl het dichtbevolkte Borgerhout naar elke 
extra m" groen snakt. Vzw Klimplant activeerde omwonenden, 
jong en oud, om deze wat steriele en onbruikbare groene ruimte 
drastisch te transformeren. 

Geen klassiek plantsoen, wel veel aandacht voor biodiversiteit, 
eetbare gewassen en ruimte voor ontmoeting. Dat wordt 
verrassend genieten in een nieuwe groene oase in het netwerk van 
dicht- en volgebouwde straten. 

Deze hedendaagse visie op publieke, groene ruimte vond 
meteen heel wat voorstanders. Het district Borgerhout zet er 
mee zijn schouders onder. De senioren in de serviceflats van 
het dienstencentrum vinden het prachtig en hebben straks een 
groene plek voor de deur. Een verademende aanpak, een heerlijke 
combinatie, die de jury verleidde.

Groene oase De Fontein
@ BORGERHOUT
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Een mobiele broodbakoven creëert 
sociale buurtmomenten en doet 
nadenken over bewust gebruik van 
grondsto!en en energie.

“

De vzw ‘Ottignies en transition’ wordt gedragen door 
geëngageerde burgers die zich inzetten voor een sociaal, 
ecologisch maar zeker ook plezant project. Ze kozen voor een heel 
concreet concept: de mobiele broodbakoven. Een tweedehands 
aanhangwagen achter een fiets vervoert de oven en brengt hem 
naar alle hoeken van de gemeente. 

Een ploeg jonge bakkers-animatoren creëert een vrolijk moment. 
De buurt mobiliseert, verzamelt zich rond de hete oven en bakt 
z’n broodjes bruin. Het publiek blijkt heel divers, iedereen wil wel 
eens even bakker zijn. Het is een concrete aanpak om iedereen te 
bereiken. Want een hechte en brede samenwerking versterkt de 
weerbaarheid van gemeenschappen. 

Daarbij speelt ook een ecologische mijmering over grondsto!en, 
biodiversiteit, energie... Babbelen en knabbelen, elkaar ontdekken 
in een sfeer van heerlijk buurschap. Broodnodig vond de jury. 

Les Co’pains du coin
@ OTTIGNIES
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Een plek waar buren samenkomen 
voor een babbel en een drankje, 
verzorgd door de zorggebruikers van 
de nabijgelegen zorginstelling.

“

Een plek om samen te komen, een tas ko#e te drinken, wat te 
kletsen, de krant te lezen, spellen te spelen, aan workshops en 
activiteiten deel te nemen... Het klinkt heel gewoon, maar de ‘plus’ 
staat er niet voor niets. De zorggebruikers van de nabijgelegen 
zorginstelling Hoge Dries zijn meer dan regelmatige aanwezigen. 
Ze worden begeleid om de drankjes te schenken en de tuin te 
onderhouden. 

Ze zijn er gewoon bij… en dat is voor iedereen buitengewoon. 
Iedereen leert elkaar en andere buurtbewoners beter kennen. 
Veel partners dragen dit project: de stad, de kerkfabriek en de 
Landelijke Gilde. En de oude pastorij vindt met het initiatief meteen 
een nieuwe roeping. 

Dit alles gedragen door vrijwilligers die graag bijdragen aan  
en genieten van deze gewoon-bijzondere plek. Een plus-score  
van de jury!

Plus-Plek
@ TONGEREN (KONINSKEM)
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Een braakliggend terrein wordt 
samen omgevormd tot een  
‘eetbare lekkere’ botanische tuin.

“

Een frisse visie op samen wonen, leven en werken, dat heeft de 
vzw Bark bARK.today uit Aalst. Duurzaamheid is het bindmiddel. 
Dat wordt heel concreet dankzij het braakliggende terrein dat het 
stadsbestuur ter beschikking stelt. 

De vzw gaat aan de slag met verenigingen, scholen en iedereen 
die goesting heeft om de handen uit de mouwen te steken. Samen 
creëren ze een Smuljungle, duurzaam groen dat zich ook lekker 
laat smaken. Zo ontstaat een nieuwe kijk op groen. 

De Smuljungle is veel meer dan aangenaam en lekker ontmoeten. 
Gesprekken over duurzaamheid en zorgdragen voor de buurt 
krijgen een centrale plaats. Het project heeft een positieve impact 
op het denken en handelen vanuit een milieubekommernis. 

De gemeenschap die zich vormde rond de Smuljungle verhoogt 
zelfbewustzijn, weerbaarheid en koestert een gepaste trots.  
De jury beaamde dit volmondig.

Smuljungle
@ AALST
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Een zomerstrand 
maakt van het 
gemeenteplein 
een (h)echt 
gemeenschapsplein.

“

Een aantal inwoners verenigt zich in Viva1853, naar de postcode 
van Strombeek-Bever. De verstedelijking van de noordrand is 
voelbaar, maar biedt ook verbindende mogelijkheden.  
Viva1853 toont wat de kracht van enthousiasme en creativiteit kan 
realiseren om de buurt levendig, plezierig en sociaal te houden.

De grootste verwezenlijking is Strombeach, een tijdelijk 
zomerstrand op het gemeenteplein, eind augustus. Maar 
Strombeach is veel meer dan dat. De samenwerking tussen 
inwoners, handelaars en gemeentebestuur creëerde een 
animatieprogramma voor jong, oud, actief of minder actief. Zo 
werd het gemeenteplein plots een (h)echt gemeenschapsplein. 

Hoe enkele vrachtwagens met strandzand een lawine van 
plezier kunnen veroorzaken. De daadkracht en het diverse 
bondgenootschap dat hier ontstond, brachten de jury in een 
zomerse sfeer. Heerlijk!

Strombeach
@ STROMBEEK-BEVER
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