
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectoproep #Een Hart voor 

Scheldevallei 

‘Verbind MENS en OMGEVING’ 
 

a. Projectdoelstellingen 

We kijken uit naar initiatieven die inzetten op de noden voor MENS OF OMGEVING en die 

beiden met elkaar verbinden.   

Onder MENS verstaan we ‘sociale noden’. Dit is in de eerste plaats het welzijn van 

kwetsbare groepen (ouderen, zwakkeren, armoedegroepen…) en jongeren onder 

inwoners en/of bezoekers.  

Maar ook sociale cohesie is een belangrijke nood in gemeenschappen. Dit is de mate 

waarin burgers zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt, woonplaats of 

streek. Het gaat over hoe mensen bezorgd zijn voor ouderen en zorg dragen voor 

anderen, hoe verschillende groepen uit de samenleving met elkaar omgaan, 

bijvoorbeeld zoals rijken en armen. 

Onder OMGEVING verstaan we ‘fysieke omgeving’. Dit is een breed begrip en kan gaan 

over landschappen, bossen, natuurgebieden, landbouwgebieden en platteland, het 

milieu en het klimaat, lokaal erfgoed, buitenrecreatie, leegstaande panden, groen en 

natuur in dorp of stad. Zowel projecten in een landelijke als in een stedelijke omgeving 

komen dus in aanmerking. 

Binnen dit kader zijn heel wat initiatieven mogelijk. Projecten moeten voldoen aan minstens 

een van volgende twee doelstellingen:  

- Projecten die het welzijn van MENSEN versterken en waarbij de OMGEVING een 

middel is om de doelstelling te bereiken. Bv. Zorgboerderijen, sociale moestuinen, 

fietsinitiatieven voor kwetsbare groepen, landbouweducatie/onthaal enz. 

OF 

- Projecten die zich inzetten voor de OMGEVING en waarbij de samenwerking tussen 

MENSEN dit mogelijk maakt. Bv. Klimaat- of korte keteninitiatieven, aanleg van 
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speelbos of stukjes natuur toegankelijk voor buurtbewoners, groene 

ontmoetingsplaatsen enz. 

b. Criteria 

Ontvankelijkheidscriteria 

Deze criteria bepalen of jouw project al dan niet in aanmerking komt. 

• Het project voldoet aan bovenstaande projectdoelstellingen.  

• Het project wordt uitgevoerd in het werkingsgebied (de gemeenten Berlare, Buggenhout, 

Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen, Zele) 

• Het project wordt vóór eind 2023 gerealiseerd 

• Volgende projecten komen niet in aanmerking: 

o Projecten die zich enkel openstellen voor doelgroepen binnen de reguliere 

werking. Bv de vergroening van speelplaatsen of terreinen van jeugdbewegingen 

komt niet in aanmerking als deze niet structureel worden opengesteld voor een 

breed publiek.  

o Projecten die commercieel van aard zijn en het algemeen belang niet dienen 

Beoordelingscriteria  

Deze criteria bepalen uw score waarop de jury zich zal baseren voor het selecteren van de 

projecten. 

• Het project komt tegemoet aan bovenstaande projectdoelstellingen.  

• Het project heeft een ruim draagvlak : Het initiatief werd afgetoetst met groepen, 

verenigingen, gemeentebestuur en er is indicatie dat het project succesvol zal onthaald 

worden eens het wordt uitgevoerd. Samenwerking met andere verenigingen of initiatieven 

is een pluspunt. Het project betrekt actief verschillende doelgroepen. 

• Het project heeft een duidelijk plan van aanpak. 

• Het project streeft blijvende resultaten na. 

• Het project heeft een duidelijk financieel plan en een stappenplan voor de crowdfunding. 

• Het project heeft een correcte kostenraming. 

• De projectsteun van #Een hart voor Scheldevallei + de crowdfundingcampagne via #Een 

hart voor Scheldevallei is cruciaal om het project te kunnen realiseren. 

• De projectsteun van #Een hart voor Scheldevallei + de crowdfundingcampagne via #Een 

hart voor Scheldevallei maakt een verschil binnen de activiteiten van de projectindiener. 

• De draagkracht van de projectindiener is voldoende om het project uit te voeren. 

 


