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1. Op Wielekes: doelstellingen

 Elk kind tussen 2 & 
12 jaar heeft recht 
op kwaliteitsvolle
fiets op maat

 Elk kind leert veilig
fietsen & beleeft er 
plezier aan 

 Bijkomende zinvolle tewerkstelling creëren 
voor kansengroepen 

 Competentieversterkend werken met 
kansengroepen

# kinderen 
3-11 jaar

Kansarmoede 
volgens K & G

Schoten 3.254 14,7 %

Wijnegem 906 4,8 %

Kapellen 2.558 8,2 %

Brasschaat 3.446 6,4 %

Wommelgem 1.228 7,1 %

Stabroek 1.914 4,0 %
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Praktisch:
zoektocht locatie



Praktisch  

 Overeenkomst (Igean,) Selab & Wijnegem & 
Schoten

 Huishoudelijk reglement

 Lidmaatschap: € 30 per jaar  (uitz. loopfietsjes)

 Waarborg: € 30 (eenmalig)

 Reductietarief 50%

 Herstellen en registreren/labelen fietsen

 Kosten:

 Begeleiding Selab

 Aankoop werkmaterialen

 Wijkwerkers 

 Communicatiematerialen 





Stand van zaken (2,5 jaar)

 Hinder covidmaatregelen in opstartjaar

 Aanpassingen: vrijwilligersvergoeding, fietsslot, 
extra filiaal, aanpassing tarieven, schenking fiets = 
jaarabonnement, cadeaucheque, kritische 
deelname aan activiteiten, …

 Enkele cijfergegevens

 +/- 15 vrijwilligers

 > 250 kinderfietsen

 155 uitgeleende fietsen 

 132 abonnementen (14 uit beschermde doelgroep)

 3 wijkwerkers (194u in 2022)

 1 jongere in begeleiding (69u in 2022)

 Aanbod aan gastgezinnen Oekraïne



Aandachtspunten

 (Technisch) deskundige 
begeleider(s) 

 ‘Druk’ op 
hoofdvrijwilligers

 Voortbestaan op lange 
termijn

Sterktes 

 Positief project

 Impact verschillende 
domeinen

 Locatie

 Samenwerkingen 

 Toekomst-
mogelijkheden!!



https://opwielekes-velotheek.be/op-wielekes-fietsen/
www.facebook.com/OpWielekes

https://opwielekes-velotheek.be/op-wielekes-fietsen/
http://www.facebook.com/OpWielekes


2. Schoten Circulair  

 Doelstelling actie ‘klimaatkapitaal’: Bijdrage 
aan de realisatie van het klimaatactieplan 

 Min.  € 500 – max. € 20.000 per project

 Totaal voorziene krediet: € 60.000

 Toekenning na beoordeling jury (50 %) én 
stemming burgers (50%)

 Begeleiding: Ecolife



Selectieproces

 25 ingediende projecten (< 1/12/2019)

 16 ontvankelijk verklaarde projecten

 Thema’s: circulaire economie, mobiliteit, 
biodiversiteit, energie, adaptatie

 Ontvangen stemmen (> 2.000 burgers)

Max 
ptn

Beoordelingscriteria

30 Milieu-impact: bijdrage aan de realisatie van het klimaatactieplan

20 Langdurig effect

20 Samenwerkingen en participatie

15 Plan van aanpak

10 Innovatieve aanpak

5 Aandacht voor kinderen, jongeren en/of kansengroepen



Schot(en) in het 
klimaat!

Bomenbank met 
infiltratievoorziening

Ieder zijn eigen 
klimaatplan

Eethuisbeek als 
groenblauw 

verbindingslint





Winnaars (5)

Omschrijving: project budget

Insecten- en bijentuin WZC Vordenstein € 9.485

De groenste school € 20.000

Fruit in de wijk € 4.000

Schoten Circulair € 18.350

De scholen van Koningshof op de fiets € 8.165



Circulair2900 

 Opzetten ontmoetingsruimte rond 
circulaire beleving 

 Startproject: opstart gereedschapsbib

 Combinatie: workshops en ateliers

 Zoektocht (mobiele) locatie (leegstaand 
winkelpand?)



Startevent

 Inspiratiesessies 
over de 
gereedschapsbib, 
Klimplant, 
Coop2060, …

 Circulaire markt 

 Duurzame lunch 

 Muziek & theater

 Workshops rond 
fietsherstel/parcours, 
knutselen met hout, 
bewaren van 
groenten, … 






