Gansbeek, Bilzen

NAAM EN LOCATIE PROJECT

Bilzen

WAT?

In de gemeente Bilzen werd het plein in Gansbeek heraangelegd. De
verwaarloosde restruimte van weleer werd omgeturnd tot een centrale
ontmoetingsruimte, waar ook kinderen en jongeren een plaats kunnen
vinden. Het waren de jongeren uit de buurt die, onder impuls van de
jeugddienst, een behoeftepeiling onder de omwonenden hielden en het
project op gang trokken. Twee studenten architectuur tekenden een
ontwerp uit, met speel-, skate- en zitelementen én een centrale
boulevard.
De behoeftepeiling gebeurde tijdens overlegmomenten en door
interventies van de ontwerper (dit was zijn eindwerk voor zijn
opleiding architectuur) die zelf heel wat familie in de wijk Gansbeek had
wonen.
Er waren 2 soorten overlegmomenten: enerzijds momenten met de
buurtbewoners/ouders en anderzijds momenten met de tieners en
jongeren van de wijk. Deze momenten werden door de jeugddienst en
buurtopbouwwerker opgezet. Op 'piekmomenten' waren ongeveer 30
tieners en jongeren aanwezig, tijdens de overlegmomenten met de
ouders/buurtbewoners meestal een 15-tal aanwezigen.
Het 'ronselen van de jongeren' verliep gemakkelijk omdat de
jeugddienst reeds één van de wijk op voorhand kenden. De contacten
van de buurtopbouwwerker hielpen uiteraard ook. Onze grootste troef
was ontwerper die zelf heel wat familie in de wijk had en bovendien heel
wat vrienden op de wijk had.

TIMING?

Het gehele proces nam 1,5 jaar in beslag van eerste schets tot de
oplevering van de geplaatste speeltoestellen.

PARTNERS DIE NIET MOGEN
ONTBREKEN?

De kinderen en jongeren van de wijk zelf, zij zijn uiteindelijk de
gebruikers. Verder is de inbreng van alle buurtbewoners, de
buurtopbouwwerker en de stedelijke groendienst zeker een must.

RESULTAAT?

Tevreden jongeren en kinderen die eindelijk voldoende speel- en
ontmoetingsruimte kregen.
Daarnaast gaven de buurtbewoners ook aan dat het veiligheidsgevoel
toename door de herinrichting van het plein, vooral het ‘open’ karakter
werd zeer positief ervaren.

OMKADERING EN FINANCIERING?

Op verzoek verkrijgbaar

CONTACT?

Dimitry.janssens@bilzen.be

VARIA

-

