
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtpunt Onder ’t Perron 

Stationsstraat 95, Landegem 

 

verantwoordelijke@ondertperron.be 

 

www.facebook.com/ondertperron 

 

www.ondertperron.be  

 

 

Vernieuwend buurtproject  

zoekt  

enthousiaste vrijwilligers  

en financiële steun 
 

Vernieuwend? 

Jazeker!  Het buurtpunt Onder ’t Perron in de 

Stationstraat nr 95 in Landegem is een samen-

werking tussen professionele zorgmedewerkers 

uit verschillende voorzieningen en vrijwilligers uit 

de buurt.  Inclusie zoals je het nog nooit hebt 

ervaren! 

 

Onder welk perron? 

Na jaren leegstand waren de NMBS en Infrabel  

bereid om het stationsgebouw van Landegem ter  

beschikking te stellen.  Een buitenkans om in 

deze locatie een inclusieve werking uit te bou-

wen.  Enthousiaste buurtbewoners en medewer-

kers van lokale voorzieningen voor mensen met 

een beperking sloegen de handen in elkaar en 

het buurtpunt kreeg de naam Onder ’t Perron.  

 

Wat is het (loco)motief? 
De motor zit bij 5 lokale voorzieningen voor  

personen met een beperking: Buso Ten Dries, 

Verburght en de Vierklaver uit Landegem en de 

Triangel en Humival uit Lievegem.   

 

De visie: inclusie 

Onder ’t perron wil een ontmoetingsplaats zijn 

waar buurtbewoners, treinreizigers, toevallige 

passanten, mensen met een beperking samenko-

men om elkaar te leren kennen, een kop koffie te 

drinken, creatief bezig te zijn, een praatje te 

doen en zoveel meer.  We gaan voluit voor  een  

warme en verbindende buurt. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ondertperron.be%2F&data=04%7C01%7CGriet.DeWaele%40dvcdetriangel.be%7Cb71fe47a54394e215b5308d91934e9d2%7C60b1d6a983724ff49b3b907c012e0465%7C0%7C0%7C637568537312768280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8


Iedereen welkom... 
 

• Ontmoetings- en vergaderruimte 

Zoek je een vergaderplek voor je lokale 

vereniging, wil je een activiteit organiseren 

en wil je de ruimte graag eens gebruiken?  

Dat kan! We bezorgen je graag het huis-

houdelijk reglement, dat je ook op de web-

site kan vinden.   

• Expositieruimte  

Ken je of ben je een kunstenaar en wil je 

je werk tentoonstellen?  Of wil je als 

buurtbewoner een creatieve of verbinden-

de activiteit organiseren? We zien je graag 

komen!  

 

• Initiatieven uit de buurt 

Het buurtpunt wil haar lokalen en werking 

ook ter beschikking stellen voor lokale  

initiatieven van buurtbewoners en lokale 

verenigingen zoals bv. een infostand voor 

kleinschalig  lokaal toerisme (fiets- en 

wandelroutes), een fietsherstelpunt, enz.  

Alle voorstellen die in de inclusie-visie  

passen, zijn bespreekbaar. 

 

Er wordt alvast gedacht aan: plastic dopjes 

verzamelen voor blindengeleidehonden, 

mobipunt, loopbaancoaching,  Feestvarken 

vzw, ‘op wielekes’ Deinze, enz.   

 

Elk voorstel is welkom en de haalbaarheid 

ervan zal met plezier worden onderzocht.  

 

… bij ons (wij zijn er zelf ook!) 

Het buurtpunt is ook een werkplek voor personen 

met een beperking. Je kan er zelfgemaakte  

spullen kopen (kaarsen, confituur, kaartjes,...)  

en producten uit de wereldwinkel.  

Tijdens de openingsuren ben je er welkom voor 

een kop koffie en kan je gebruik maken van de 

sanitaire voorzieningen. 

Wil je meewerken? 

 

Zie je het zitten om als vrijwilliger onder ’t perron 

aan de slag te gaan ? Super ! We bieden je een 

warm welkom en hebben alvast een vrijwilligers-

verzekering afgesloten. 

 

 

Wil je financieel steunen? 

 

Het buurpunt wordt niet officieel gesubsidieerd. 

We zijn dus actief op zoek naar extra centen.  

Kan je ons helpen met een projectsubsidie of een 

andere vorm van fondsenwerving ? We kunnen 

alle steun gebruiken. 

Doe je graag zelf een kleine of grote gift, gebruik 

dan dit rekeningnummer :  

 

BE09 7390 1998 7657.  

 

 

 

Heb je een vraag of 

een idee?  Wil je meedoen?   

Contacteer ons! 

 
De werking wordt voorbereid door een uitgebrei-

de stuurgroep die regelmatig het beleid van het 

buurtpunt bespreekt. De stuurgroep bestaat uit 

medewerkers van de voorzieningen en 7 vrijwil-

ligers. 

 
Vanuit de voorzieningen 

 

• Vzw Verburght : Ulrike Mees 

• Vzw Vierklaver: Ria De Spiegelaere en Eli-

ne Tytgat 

• Vzw Humival: Annick Van Kerrebroeck 

• DVC de Triangel vzw: Jo Degroote 

• BuSO Ten Dries: Barbara Van Vooren 

• GOMM: Katrijn De Causmaecker 

 

Vanuit de buurt/vrijwilligers 

 

• Sabine Hollebosch 

• Ignace Van Dingenen   

• Renaat Jonckheere 

 

 en nog 4 andere enthousiaste mensen! 


