
 

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 initiatiefnemers vormen 

nu nog een feitelijke vereniging maar er wordt 

gewerkt naar het vzw-statuut.  De stuurgroep 

bestaat uit de medewerkers van de voorzienin-

gen en 6 vrijwilligers.   

 

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: Renaat Jonckheere 

en Jo Degroote 

 BuSO Ten Dries: Barbara Van Vooren 

 GOMM: Katrijn De Causmaecker 

 
Vanuit de buurt/vrijwilligers 

 
 Kyra De Boosere 

 Patrick De Koster 

 Dominique Gobbert 

 Sabine Hollebosch 

 Leen Martens 

 Ignace Van Dingenen   

 

Het dagelijks bestuur is in handen van een be-

perkt coördinatieteam: 

 

 Katrijn De Causmaecker (GOMM) 

 Jo Degroote (Triangel) 

 Ria De Spiegelaere (Vierklaver) 

 Ulrike Mees  (Verburght) 

 Ignace Van Dingenen (buurtbewoner) 

 Annick Van Kerrebroeck (Humival) 

 
 

 

 

 

 

Buurtpunt Onder ’t Perron 

Stationsstraat 95, Landegem 

T 09 000 00 00 

mail@ondertperron.be 

Vernieuwend buurtproject  

zoekt  

enthousiaste vrijwilligers  

en financiële steun 
 

Vernieuwend? 

Jazeker!  Het buurtpunt Onder ’t Perron in de 

stationsstraat 95 in Landegem is een  

samenwerking tussen professionele zorg-

medewerkers uit verschillende voorzieningen, 

samen met vrijwilligers uit de buurt.  Inclusie 

zoals je het nog nooit hebt ervaren! 

 

Onder welk perron? 

Na jaren leegstand was de NMBS 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 per-

sonen met een beperking: Ten Dries, Verburght 

en de 4-klaver uit Landegem en de Triangel en 

Humival uit Lievegem.   

 

Samen met geëngageerde buurtbewoners willen 

zij van de vroegere wachtzaal en loketruimte een 

gezellige ontmoetingsplaats maken, waar ook de 

treinreizigers welkom zijn. 

 

Het initiatief wordt mogelijk gemaakt dankzij de 

steun van de verschillende voorzieningen, vrijwil-

ligers uit de buurt, Infrabel en de stad Deinze. 



De visie: inclusie 

 

Het buurtpunt wil tegemoetkomen aan de noden 

en behoeften van verschillende doelgroepen: 

buurtbewoners, verenigingen, treinreizigers en 

toevallige passanten , enz.   

 

Het buurtpunt wordt ook een werkplek voor 

mensen met een beperking, die maar wat graag 

contact zullen leggen met al wie het buurtpunt 

binnenstapt.   

 

Onder ’t perron vertrekt van een ‘inclusie-visie’ 

en wil een ontmoetingsplaats zijn waar mensen 

met en zonder beperking kunnen samenkomen.  

We proberen er de talenten van mensen met en 

zonder beperking te ontdekken en willen elkaar 

leren kennen.  Door elkaar op deze zeer laag-

drempelige manier te ontmoeten, te respecteren 

en te waarderen, streven we naar ‘verbinding’ in 

onze buurt.   

 

Wij zijn er zelf ... 
 

Structurele eigen werking  

In het buurtpunt zullen personen met een beper-

king hun eigen atelierwerking hebben en dan kan 

je er zelfgemaakte spullen kopen (kaarsen, 

kaartjes, confituur, …) en producten uit de We-

reldwinkel.  Het buurtpunt is dus een tewerkstel-

lingsproject voor mensen met een beperking, 

voorziet in het onderhoud van het gebouw, stelt 

de sanitaire voorzieningen beschikbaar en onder-

zoekt de mogelijkheden voor een beperkte cate-

ringfunctie (bv. koffieshop) voor de gebruikers 

van de lokalen. 

 

… en jij bent ook 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!  Het huishoudelijk reglement is in 

de maak. 

 

 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 zoals een  

repaircafé?  We zien je graag komen!  

 Receptieve functie 

 

Het buurtpunt wil haar lokalen en werking 

ook ter beschikking stellen voor lokale ini-

tiatieven van buurtbewoners en lokale ver-

enigingen zoals bv. een infostand voor 

kleinschalig  lokaal toerisme (fiets- en wan-

delroutes), 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, ’t Feestvar-

ken, ‘op wielekes’ Deinze, repaircafé, enz.   

 

Elk voorstel is welkom en de haalbaarheid 

ervan zal met plezier worden onderzocht.  

 

 

Wil je meewerken? 

 

Zie je het zitten om samen met 

het personeel van de voorzie-

ningen, als vrijwilliger onder ‘t 

perron aan de slag te gaan?  Super!  We bieden 

je een warm welkom en hebben alvast een vrij-

wiligersverzekering afgesloten. 

 

Wil je financieel steunen? 

 

Het buurtpunt wordt niet officieel gesubsidieerd. 

De werking wordt momenteel gefinancierd door 

de verschillende initiatiefnemende voorzieningen 

en door de NMBS. 

 

We zijn dus actief op zoek naar extra centen en 

klopten zelf al aan bij de stad Deinze, de Koning 

Boudewijnstichting, enz.  Kan je ons helpen met 

een projectsubsidie of een andere vorm van 

fondsenwerving?  We kunnen alle steun gebrui-

ken! 

 

 

Doe je graag zelf een kleine of grote gift,  

gebruik dan dit rekeningnummer: 

BE09 7390 1998 7657.  Dank! 

 

 

 
 


