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Ontmoetingsplaatsen buurten HKH 
  
AUGUSTUS 2019 

DOEL VAN ONTMOETINGSPLAATSEN 

Een plaats om te ontmoeten in de buurt. Deze plek kan zeer gevarieerd ingevuld worden.  

- Informatieplaats van HKH of andere diensten voor buurtbewoners  

- Buren organiseren activiteiten voor de buurt 

- Buren samenbrengen 

- Connectie als SHM met de buurt  

- …. 

BUURT PER BUURT 

- Elke buurt is anders en heeft andere noden. 

- Niet elke buurtbewoner staat te popelen om te organiseren of deel te nemen.  

- Maak de verwachtingen op maat van de buurt 

- Ondersteuning vraagt geld en tijd. Calculeer dit in. 

PARTICIPATIE  

- Geef duidelijk regels en grenzen aan qua inbreng van het gebruik van de 

ontmoetingsplaats.  

- Maak voor uzelf als SHM de verwachtingen van de ontmoetingsplaats en de gebruikers 

duidelijk. Communiceer deze ook naar de gebruikers.  

- Welk niveau wil je bereiken qua inbreng in het beleid van HKH,  in het beleid van de 

ontmoetingsplaats of in de communicatie tussen de buren. 

- … 

TIPS 

- Denk goed na over de benoeming van een ontmoetingsplaats. 

o bv. Buurthuis: iedereen heeft hier een persoonlijke connotatie van. Zowel 

diensten als buurtbewoners.  

- Calculeer de tijd en de financiële middelen mee in het beleid van HKH. 

- Elk niveau van HKH meebetrekken in het verhaal. 

- Het reilen en zeilen van de werking van de ontmoetingsplaats terugbrengen op het team 

van HKH.  

- Bij meerdere ontmoetingsplaatsen alle vrijwilligers en/of wijktoezichters samenbrengen. 

o bv. Een rondgang organiseren bij alle verschillende ontmoetingsplaatsen  

- Maak het doel van de ontmoetingsplaats duidelijk voor: 

o HKH 

o Buurt 

o Vrijwilligers 

o Andere organisatie 

- Betrek andere organisatie mee in de ontmoetingsplaats als het doel van de plaats het toe 

laat.  

- … 



 

Ontmoetingsplaatsen buurten HKH  |  AUGUSTUS 2019  2|2 

 

Marloes Damen 
Marloes.damen@samenlevingsopbouw.be 
M  0485 99 01 38 

 

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw 
Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen 
T  015 20 13 75 
www.samenlevingsopbouw-ap.be  

 

Buurthuis ITEGEM 
Van Immerseelstraat 12 bus 2 | 2222 Heist-op-den-Berg  

http://www.samenlevingsopbouw-ap.be/

