
Richtlijnen ruimtegebruik 

buurtpunt “Onder ’t Perron” – Landegem 

 
1. Buurtpunt ‘Onder ’t perron’  

 
 “Onder ’t Perron” is een nieuw Buurtpunt dat als doel heeft om in Landegem een inclusieve en diverse 
buurtwerking in uit te bouwen. 
Het oud-stationsgebouw van Landegem werd door de NMBS in concessie gegeven aan vzw Verburght. De 
werking van het Buurtpunt is een samenwerkingsverband van vijf voorzieningen voor mensen met een 
beperking in en rond Landegem: de v.z.w.’s Humival (Waarschoot), De Triangel (Lovendegem), De Vierklaver, 
het BuSO Ten Dries en Verburght uit Landegem. Deze partnervoorzieningen hebben het dagelijks beheer van 
het gebouw toevertrouwd aan een (nu nog) feitelijke vereniging Buurtpunt “Onder ’t Perron”, met de 
opdracht er een expliciet inclusieve buurtwerking uit te bouwen. 
 

2. Inclusief dienstverleningsaanbod  
 

Een belangrijk aspect van deze werking is het aanbieden van een veelzijdig en inclusief 
dienstverleningsaanbod aan de buurt (zoals o.a. afhaalpunt, winkelpunt, inzamelpunt, cultuurpunt, 
mobipunt, ontmoetingspunt,  …). De partnervoorzieningen zorgen voor een permanente aanwezigheid 
tijdens de kantooruren: ze equiperen het buurtpunt en combineren dit met een eigen (inclusief) 
activiteitenaanbod. 
 

3. Ruimtegebruik 

 
Aanvullend op het inclusief dienstverleningsaanbod worden de ruimten ook ter beschikking gesteld voor 
activiteiten van verenigingen en/of privé-personen die beantwoorden/kaderen binnen de doelstellingen en 
visie van het buurtpunt.  
 

4. Ruimten  
 
Er zijn “Onder ’t Perron” drie in mekaar lopende en permanent verwarmde ruimtes die in hun 
totaliteit  kunnen gebruikt worden: een ‘salonruimte’, een werk- vergaderruimte (tafels) en een keuken.  
De ruimtes “Onder ’t Perron” kunnen gebruikt worden  voor één of meer dagdelen (3u) of voor een hele dag 
voor eenmalige of recurrente activiteiten.  
Gezien de huidige gezondheidsmaatregelen worden volgende maxima gehanteerd  

• Als vergaderruimte:  max 15 personen  
• Gehele gebouw :  max 50 personen 

 

5. Gebruiksprijzen 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie dagdelen : voormiddag, namiddag en/of avond. 
De prijs varieert afhankelijk van gebruiker  

• Partner-organisaties : gratis  
• Verenigingen: 20€  per dagdeel en 50 € per dag  
• Privé- personen: 60€ per dagdeel  en 150€ per dag  

 



Voor het organiseren van tentoonstellingen / het gebruik van het buurtpunt als expo-ruimte  wordt een 
specifieke regeling overeengekomen met de kunstenaar  
 
De aantallen en kostprijzen kunnen aangepast worden afhankelijk van maatschappelijke en 
gezondheidsomstandigheden   
 

6. Aanvraag: 
Een aanvraag voor gebruik van de ruimte kan op verschillende manieren  gebeuren (mondeling, per 
telefoon, per mail….) maar wordt definitief  via e-mail bevestigd door de coördinator/contactpersoon .  
 

7. Gebruiksvoorwaarden 

 
De gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen in een huishoudelijk reglement dat op éénvoudige vraag kan 
bekomen worden en beschikbaar is op de website van het Buurtpunt.  Definitieve bevestiging gebeurt via  

- een goedgekeurd aanvraagformulier-gebruiksovereenkomst  
- na storting van het verschuldigde bedrag op rekening BE09 7390 1998 7657 van OTP   

De aanvrager vermeldt de naam van de organisatie en/of naam en adres van de verantwoordelijke 
contactpersoon voor de activiteit, de datum, duur, aard en doel van de activiteit. Door het indienen van de 
aanvraag verklaart de aanvrager zich bovendien volledig akkoord met het huishoudelijk reglement. 
 

8. Huishoudelijk reglement 

 
Het huishoudelijk reglement kan via mail opgevraagd worden en kan geraadpleegd worden op de website 
van het Buurtpunt  
 

9. Gebruiksovereenkomst 

 
Voor elk gebruik  wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten.  
 

10.  Contactpersoon/Coördinator (enkel voor de opstartfase) 

 
Ignace Van Dingenen 
Stationsstraat 126  
9850 Landegem.  
Tel. 0473 37 09 22 
Ignace.van.dingenen@skynet.be 

mailto:Ignace.van.dingenen@skynet.be

