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SAMEN STENEN VERLEGGEN IN HET 
HAGELAND 
Na 10 jaar LEADER-werking Hageland+ kijken wij graag terug op verschillende verbouwings-
initiatieven. In deze brochure vind je een overzicht van de infrastructuurprojecten die steun 
kregen van LEADER. De steun zorgde voor een impuls tot vernieuwing in 17 Hagelandse 
gemeenten. Elk project is een prachtig staaltje rurale make-over, ontstaan uit bottom-up initi-
atieven en acute noden op het platteland. Ze werden telkens voorgelegd aan de Plaatselijke 
Groep met vertegenwoordigers van de Hagelandse steden, gemeenten en middenveldor-
ganisaties.

Het thema ‘Leefbare dorpen’ loopt als rode draad door het LEADER-programma. Kwaliteits-
volle lokalen zijn immers van groot belang voor de dynamiek in verenigingen en jeugdorga-
nisaties. Iedere plattelandsgemeente verdient een multifunctioneel ontmoetingscentrum of 
jeugdlokaal om het verenigingsleven als spil van de gemeenschap te kunnen ondersteunen. 
Binnen een LEADER-project gaat het bijvoorbeeld om vernieuwd sanitair, isolatie, een mo-
derne keuken, de opwaardering van de verwarmingsinstallatie of een totaal nieuwe look.

Deze opwaardering gebeurde steeds met de nodige aandacht voor het dorpsgezicht of het 
landschap. Daarom wordt ook de provinciale Kwaliteitskamer ingeschakeld. Deze waakt 
over de beeldkwaliteit van de plattelandskern waarbinnen het ruraal patrimonium wordt ge-
herwaardeerd.

De projecten uit deze brochure werden aangemoedigd door subsidies. De meeste initiatie-
ven zouden echter niet gerealiseerd zijn zonder de ondersteuning van talrijke vrijwilligers die 
met veel enthousiasme hun kennis en vrije tijd in een project hebben geïnvesteerd. Gemeen-
tebesturen en parochiestructuren zorgden vaak voor bijkomende cofinanciering.

De voorgestelde projecten zijn maar een klein gedeelte van het LEADER-programma, dat 
ook maatschappelijke en toeristische thema’s ondersteunt.

De huidige LEADER-periode loopt nog tot 2020, er is 
dus nog veel ruimte voor nieuwe projecten. Laat  je 
alvast inspireren door deze brochure.

Monique Swinnen
VOORZITTER LEADER HAGELAND+
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LEADER Hageland+ 
LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale - is een Euro-
pees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in 
verschillende Europese plattelandsgebieden projecten kunnen indienen. Deze actoren zijn 
de gemeenten, lokale organisaties en verenigingen.

Hageland+

Het plattelandsgebied Hageland+ is voor een tweede periode van zes jaar (2014-2020) er-
kend als LEADER-gebied. Hageland+ is gesitueerd in het oostelijk deel van de provincie 
Vlaams-Brabant en omvat 17 gemeenten. In deze brochure komen infrastructuurwerken uit 
ieder van deze gemeenten aan bod. Dit omvat investeringen in een nieuwbouw ontmoe-
tingsplaats of in de renovatie van een jeugdlokaal of gebouw dat een belangrijk deel uit 
maakt van het dorpsgezicht. Maar het kan evenzeer gaan over de herbestemming van een 
leegstaande pastorie, school, enzomeer.

noden op het platteland

In veel plattelandsgemeenten is er nood aan accommodaties die aangepast zijn aan de 
maatschappelijke evolutie en noden van deze tijd. Via het LEADER-programma wordt de 
mogelijkheid voorzien om te investeren in de vernieuwing van verouderde infrastructuur. Bij 
voorkeur gaat het om investeringen in bestaand patrimonium met erfgoedwaarde. Zo’n her-
waardering draagt aanzienlijk bij tot een versterking van de plattelandsgemeenten.

Niet eender welke infrastructuurvernieuwing ontvangt cofinanciering. Binnen de 
LEADER-waarden wordt veel belang gehecht aan het polyvalent karakter van dergelijke 
infrastructuurprojecten. Een multifunctioneel bruikbaar gebouw of ontmoetingscentrum 
draagt namelijk bij tot de sociale cohesie, meteen ook één van de doelstellingen van ons 
plattelandsbeleid. Hoe groter het draagvlak, hoe beter de steun zijn doel kan bereiken.

Subsidieprogramma

Het LEADER-steunpercentage in het Hageland ligt op 60%. Binnen het programma maken 
we bovendien de bewuste keuze om kleinere projecten te financieren of onderdelen van 
grote projecten. Zo creëren we de mogelijkheid voor wijd verspreide ondersteuning over de 
ganse regio en over verschillende actoren.

Het huidig LEADER-programma focust zich op drie thema’s:
• Leefbare dorpen
• Profilering en promotie van de streekidentiteit
• Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

Inspiratie

In deze brochure vind je de infrastructuurprojecten uit de periode 2007 - 2017 alfabetisch 
gerangschikt per gemeente of stad. 

Het LEADER-programma reikt echter nog veel verder dan alleen infrastructuurprojecten. In de 
eerste tien jaar LEADER-werking kon de regio Hageland+ op zo’n 4.651.000 euro LEADER-
steun rekenen. Hiermee werden 165 projecten gerealiseerd binnen diverse  thema’s en 
doelstellingen. Bekijk het volledig overzicht op onze website.
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Van parochiezaal 
tot polyvalente 
ontmoetingsruimte

LOOPTIJD
2010-2011

PROJECTKOST
€ 184.864

LEADERSTEUN
€ 110.919

Diestsesteenweg 315
3202 Aarschot

PROMOTOR
Kerkfabriek Sint-nikolaas Rillaar

ARCHITECT
Valvekens & partners, 
Rillaar (Aarschot)

Parochiezaal Sint-Nikolaas is de spil van het lokale verenigings-
leven van Rillaar. Verschillende organisaties en clubs maken er 
gebruik van, zowel uit Rillaar zelf als uit de omliggende dorpen.

De zaal werd gebouwd in 1929. Anno 2010 was ze hopeloos 
verouderd. Om de gebruikers een betere accommodatie te 
bieden en andere verenigingen aan te trekken, werd de pa-
rochiezaal volledig gerenoveerd tot een polyvalente ontmoe-
tingsruimte. Dat gebeurde in samenspraak met het Agent-
schap Onroerend Erfgoed gezien het centrum van Rillaar een 
beschermd dorpsgezicht is.

Het gebouw kreeg nieuwe ramen, deuren en dakbedekking. 
Ook de keuken, het sanitair en de zaal zelf werden volledig 
vernieuwd. Op de bovenverdieping kwamen vergaderlokalen. 
Het gebouw voldoet aan de geluidsnormen en vereisten voor 
brandveiligheid. Zonnepanelen en een systeem van warmte-
pompen leveren groene energie. Bovendien is de zaal nu ook 
toegankelijk voor mindervaliden.

Warm Ourodenberg 
kinderopvang

LOOPTIJD
2016 - 2018

PROJECTKOST
€ 122.000

LEADERSTEUN
€ 73.200

Kerkstraat 27
3200 Aarschot

PROMOTOR
VPW (Vereniging Parochiale Werken)  
dekenaat Aarschot vzw

Het dorpsleven van de Aarschotse wijk Ourodenberg speelt 
zich af op en rond de parochiesite. Hier vind je de basisschool 
en de Chiro, en in een voormalig kloostergebouw kregen het 
parochiesecretariaat en de buitenschoolse kinderopvang 
onderdak. De versnipperde gebouwen waren echter ener-
gieonvriendelijk en onaangepast aan de moderne noden. 
 
Het project Warm Ourodenberg verhoogt de leefbaarheid 
van de site en geeft zo de lokale verenigingen en voorzie-
ningen een toekomst. Als eerste fase werd een natuurvrien-
delijke, gemeenschappelijke tuin ingericht voor iedereen in 
Ourodenberg. Met LEADER-steun startte intussen ook de 
renovatie van de lokalen voor buitenschoolse kinderopvang 
in het kloostergebouw. Het sanitair werd vernieuwd, ramen 
werden vervangen en er kwam een verzorgd grasveld. Een 
hele verbetering van de hygiëne en de brandveiligheid van de 
lokalen, en van de kindvriendelijkheid van de tuin. En hiermee 
stopt het niet, want op termijn komt er sociale woongelegen-
heid op de eerste verdieping van het oude klooster.
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Renovatie scoutslokaal

LOOPTIJD
2016 - 2017

PROJECTKOST
€ 169.186

LEADERSTEUN
€ 15.000

Dorpsstraat 12
3460 Bekkevoort (Assent)

PROMOTOR
ELA vzw

ARCHITECT
tim Jacquemyn, Scherpenheuvel-Zichem

Scoutsgroep Inderdaad uit Assent moest het 
stellen met een 35 jaar oud lokaal, opgetrok-
ken in betonnen platen. Het voldeed lang niet 
meer aan de huidige noden. Drie generaties van 
oud-leiding engageerden zich in 2010 in de vzw 
ELA met de bedoeling een nieuw, multifuncti-
oneel lokaal te bouwen voor de scouts. Dat 
kwam er uiteindelijk in 2016.
 
Het nieuwe scoutslokaal leunt aan tegen de pa-
rochiezaal Trefpunt en wordt polyvalent ingezet: 
ook basisschool ’t Minnepoortje en de paro-
chiezaal zelf maken van het nieuwe scoutslokaal 
gebruik. De hele dorpsgemeenschap geniet 
op deze manier van de nieuwe multifunctionele 
ruimte.

Interieurvernieuwing 
parochiecentrum

LOOPTIJD
2010 - 2011

PROJECTKOST
€ 4.984

LEADERSTEUN
€ 2.991

Dorpsstraat 12
3460 Bekkevoort

PROMOTOR
vzw VPW Dekenaat Diest

Het parochiecentrum Trefpunt in hartje Assent 
is een populaire plek. De lokale verenigingen en 
de basisschool maken er gebruik van, net als 
wandelaars en wielertoeristen. Maar in 2010 
was het centrum aan een opfrissing en renovatie 
toe. Niet alleen om de zaal aantrekkelijker te ma-
ken, maar ook om de veiligheid te waarborgen.
 
Daarom werden er pleister- en schilderwerken 
uitgevoerd en tochtdeuren geplaatst. Er kwam 
ook een nieuw buitenvenster voor de zolder. Om 
de zaal toegankelijk te houden voor rolstoelge-
bruikers en mindervaliden, werd het hellend vlak 
gerenoveerd.
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Herbestemming 
pastorij

LOOPTIJD
2010 - 2013 

PROJECTKOST
€ 821.057

LEADERSTEUN
€ 120.000

WAARVAN STEUN 
PROVINCIE

€ 44.153

Halensebaan  76
3460 Molenbeek-Wersbeek 
(Bekkevoort)

PROMOTOR
gemeentebestuur Bekkevoort

ARCHITECT
André collaer voor A.R.t. Architecten 
bvba, Linden (Lubbeek)

Na het overlijden van de dorpspastoor stond de pastorij van 
Molenbeek leeg. De gemeente Bekkevoort moest op zoek 
naar een nieuwe bestemming om het gebouw te vrijwaren 
van verval. Dat deed ze met succes: het mooie pand werd in-
gericht met twee vakantiewoningen en voldoende ruimte voor 
de plaatselijke verenigingen. Daarvoor werd de pastorij ver-
bouwd en uitgebreid. Er kwam er nieuw dak en buitenschrijn-
werkerij. Ook binnen werd het gebouw opgewaardeerd en het 
sanitair, de verwarming en de elektriciteit werden vernieuwd.  
 
Na de vernieuwing biedt de voormalige pastorij plaats aan 
een heemkundetentoonstelling, een infopunt recreatie, pro-
motie voor de fruitteelt en streekproducten, een vergader-
lokaal voor de verenigingen, een lokaal voor de kerkfabriek. 
Wijnboeren kunnen van het gebouw gebruik maken om 
proeverijen te organiseren, fruittelers om hun fruit en lekkere 
afgeleide producten te presenteren. De locatie is ook popu-
lair bij de plaatselijke wandelverenigingen die er hun wande-
ling uitstippelen en van hieruit op tocht vertrekken.

Vernieuwing 
en uitbreiding 
parochiezaal

LOOPTIJD
2012 - 2014

PROJECTKOST
€ 252.414

LEADERSTEUN
€ 119.948

Dorpsstraat 22
3360 Bierbeek

PROMOTOR
Vereniging der Parochiale Werken 
van het gewest Bierbeek VZW

ARCHITECT
A33 architecten, Leuven

Het bruisende dorpsleven van Bierbeek speelt zich voor een 
groot stuk af in de parochiezaal Sint-Hilarius. Hier repeteert 
de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius en organiseren de loka-
le verenigingen hun grotere activiteiten. De zaal werd echter 
te klein voor de flink aangegroeide harmonie. Bovendien was 
de accommodatie verouderd en dat stootte verenigingen af. 
Zo dreigde een deel van het rijke dorpsleven te verdwijnen. 
Uit een rondvraag bleek dan ook dat de verenigingen vragen-
de partij waren voor een volledige renovatie.
 
Met de steun van de gemeente Bierbeek, harmonie Sint Hila-
rius, vzw Vereniging der Parochiale Werken en LEADER werd 
de parochiezaal uitgebreid en gerenoveerd. Dat gebeurde 
met oog voor de cultuurhistorische aspecten van de zaal, 
want ze maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. 
Vandaag is parochiezaal Sint-Hilarius opnieuw het kloppende 
hart van het dorp en een echte ontmoetingszaal voor alle 
Bierbekenaars.
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Nieuwbouw jeugdlokalen 
Chiro Roosbeek

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 252.130

LEADERSTEUN
€ 25.000

Zavelstraat 10
3370 Roosbeek (Boutersem)

PROMOTOR
chiro Roosbeek vzw

ARCHITECT
Jos Martens, Leuven

Chiro Roosbeek bloeit als jeugdvereniging, maar de lo-
kalen waren te klein, verouderd en niet geïsoleerd. Ook 
de vrije basisschool van Roosbeek maakte regelmatig 
gebruik van de terreinen voor sport- of spelnamiddagen. 
Er was dus nood aan een nieuwe accommodatie.
 
De oude gebouwen ruimden plaats voor een functionele 
nieuwbouw met een kelderruimte, zeven speellokalen, 
een keuken en een groepsruimte. Dankzij de extra loka-
len kan de Chiro voortaan grote groepen opsplitsen en 
zo de activiteiten beter afstemmen op elke leeftijdsgroep. 
Het nieuwe gebouw is ook helemaal toegankelijk voor 
mindervaliden.
 
Het project kon op de hulp rekenen van veel vrijwilligers 
en kreeg financiële steun van onder meer de kerkfabriek, 
de gemeente Boutersem, de KWB en LEADER.

 Herstel Sint-Luciakapel

LOOPTIJD
2009 - 2010

PROJECTKOST
€ 39.211

LEADERSTEUN
€ 23.527

Stationsstraat
3370 Vertrijk (Boutersem)

PROMOTOR
gemeente Boutersem

ARCHITECT
Erwin trekels voor 
architectenbureau Brasseur-
trekels, tienen

De Sint-Luciakapel in Vertrijk is al een baken in het land-
schap sinds 1796. Ze werd gebouwd op één van de 
‘miraculeuze’ bronnen die in de streek voorkomen en 
in préchristelijke tijd werden vereerd. Op deze verering 
werd later Sint-Lucia geënt. De kapel is niet beschermd 
maar heeft wel een belangrijke waarde als landelijk erf-
goed.
 
Omdat de kapel in erbarmelijke toestand verkeerde, 
startte de gemeente een restauratiedossier op. De ken-
merkende gobertangestenen werden in hun oorspron-
kelijke staat hersteld en de stabiliteit aangepakt. Er kwam 
ook een rust- en picknickplaats. Het kapelletje wordt bo-
vendien ontsloten via wandelpaden en is opgenomen 
op het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Het resultaat? Een 
toeristische meerwaarde die bovendien de streekidenti-
teit versterkt.
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Multifunctionele 
jeugdlokalen

LOOPTIJD
2011 - 2013

PROJECTKOST
€ 524.861

LEADERSTEUN
€ 120.000

Dorpsstraat 11
3370 Boutersem

PROMOTOR
gemeente Boutersem

ARCHITECT
Manuel Bruyninckx voor 
Architectenbureau g.V.E., Bertem

De Scouts van Boutersem vormen één van de 
grootste jeugdverenigingen van de gemeente. 
2008 werd een rampjaar voor de jeugdvereni-
ging toen een groot deel van haar lokalen werd 
vernield door een zware brand.
 
De gemeente Boutersem bouwde nieuwe lo-
kalen met een multifunctionele bestemming: ze 
worden niet alleen gebruikt door de jeugdver-
eniging, maar staan ook ter beschikking van an-
dere jongerenactiviteiten. De polyvalente ruimte 
van het gebouw doet bovendien dienst als ont-
moetingsruimte voor de lokale verenigingen.

Gemeenschapshuis 
Dassenaarde

LOOPTIJD
2016 - 2017

PROJECTKOST
€ 500.746

LEADERSTEUN
€ 45.000

Asdonkstraat 15
3290 Molenstede (Diest)

PROMOTOR
Speelpleinwerking Dassenaarde  
vzw

ARCHITECT
Ilse Verbeek, Maasmechelen

De kinderen van Diest en omgeving konden al sinds 
1952 in de zomervakantie ravotten bij speelpleinwer-
king Dassenaarde, in Molenstede. De gebouwen uit 
de beginjaren raakten hopeloos verouderd en sinds 
2010 werden ze niet meer gebruikt. De speelplein-
werking vond een tijdelijke oplossing op de terreinen 
van een nabijgelegen voetbalclub. Ideaal was dat 
niet, en de vraag naar een eigen accommodatie bleef 
bestaan.
 
Het oude gebouw werd afgebroken en op de plaats 
kwam een nieuwbouw met polyvalente ruimtes, een 
keuken, vergaderruimte, sanitair, bergruimte en een 
overdekt picknickgedeelte. Een modern onderkomen 
voor de speelpleinwerking maar ook voor de vereni-
gingen, organisaties en scholen die van het gebouw 
kunnen gebruikmaken.
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Heropbouw KLJ-lokaal

LOOPTIJD
2016 - …

PROJECTKOST
€ 97.586

LEADERSTEUN
€ 20.000

Jozef Sweygersstraat 10
3290 Deurne-Diest

PROMOTOR
vzw Open Deur!ne

ARCHITECT
Architectenbureau Exelmans & Partners 
bvba, Diest

De oude, houten lokalen van de jeugdbeweging 
KLJ-Deurne hadden na twintig jaar dienst hun 
beste tijd gehad. Ze waren onveilig geworden 
en stonden doelloos te verkommeren. De vzw 
Open Deur!ne trok de kar om nieuwe, multifunc-
tionele lokalen te bouwen op dezelfde locatie. 
Het dorp schaarde zich achter de plannen en 
een groot deel van de werken gebeurde door 
vrijwilligers.
 
De nieuwbouw werd opgericht met duurzame 
materialen, is energiezuinig en past harmonieus 
in het landschap. Niet alleen de jeugdbeweging 
is geholpen, het gebouw doet ook dienst als 
centrale ontmoetingsplaats, een belevingsruim-
te voor inwoners en verenigingen van het dorp.

Opfrissing 
parochiecentrum 
Webbekom

LOOPTIJD
2009

PROJECTKOST
€ 4.646

LEADERSTEUN
€ 2.788

Webbekomstraat 117
3290 Webbekom (Diest)

PROMOTOR
Parochiale Werken Webbekom vzw

Het parochiecentrum van Webbekom werd al 
jaren gretig gebruikt door de lokale verenigingen 
van het dorp. Zaal De Schuur en het lokaal De 
Ark waren daardoor aan een hoognodige reno-
vatie toe. Het centrum werd aangepast aan de 
huidige noden en veiligheidsnormen en kreeg 
een flinke opfris- en verfbeurt. Vandaag is het 
parochiecentrum opnieuw een aangename plek 
voor het verenigingsleven.
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Buurtrestaurant 
Beverbeekhuis

LOOPTIJD
2016 - 2017 

PROJECTKOST
€ 50.000

LEADERSTEUN
€ 30.000

tulpenstraat 2
3290 Diest

PROMOTOR
De Vlaspit vzw

ARCHITECT
Zander Rutten, Diest (architect in 
opleiding, op vrijwillige basis)

Parochie Sint-Jan in Diest was vroeger een dynamische, le-
vendige buurt. Omdat die dynamiek was zoekgeraakt, vatte 
vzw De Vlaspit het plan op om in de leegstaande parochie-
zaal Poelske een sociaal restaurant op te starten. De dekenij 
van Diest zag dat helemaal zitten en stelde de lokalen via een 
erfpacht ter beschikking. De kosten aan het gebouw liepen 
echter hoger op dan aanvankelijk voorzien was. Met financi-
ele hulp van onder meer het dekenaat, Rotary en LEADER 
werden de elektriciteit, verwarming en brandveiligheid aan-
gepakt en kreeg het gebouw een opfrisbeurt.
  
In november 2016 opende buurtrestaurant Beverbeekhuis 
de deuren. Mensen uit kansengroepen kunnen er mee 
aanschuiven voor een gezonde en betaalbare maaltijd. Een 
sociaal-economieproject ook, waar mensen werkervaring 
opdoen. Het vernieuwde centrum staat bovendien ter be-
schikking van de verenigingen uit de buurt en blaast zo de 
hele gemeenschap nieuw leven in.

Restauratie 
Sint-Annakapel

LOOPTIJD
2010

PROJECTKOST
€ 44.129

LEADERSTEUN
€ 25.042

Verdaelstraat
3450 grazen (geetbets)

PROMOTOR
gemeente geetbets

De Sint-Annakapel in de velden van Grazen – 
bij Geetbets – werd in 1644 opgericht door het 
klooster van Oriënten. De heilige Anna wordt er 
aanroepen tegen bedwateren. Ook vandaag 
lokt ze nog bezoekers die luiers brengen en geld 
offeren in de hoop van een vervelende gewoon-
te verlost te worden.
  
In 2004 schonk een privé-eigenaar de verkom-
merende kapel aan de gemeente. De renovatie 
volgde in 2010, met moderne bouwtechnieken 
en met respect voor het historische beeld van 
de kapel. Ook de onmiddellijke omgeving werd 
aangepakt, zodat wandelaars en fietsers er op-
nieuw kunnen halt houden voor een moment 
van bezinning en rust.
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Vernieuwing 
parochiecentrum 
Hogen

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 41.667

LEADERSTEUN
€ 25.000

Hogenstraat 101
3450 geetbets

PROMOTOR
Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Vrede Hogen

ARCHITECT
Architectenbureau Joris gijsenberg, 
Vissenaken (tienen)

De parochiezaal van Geetbets sloot in 2011 
de deuren, daardoor werd het verouderde pa-
rochiecentrum in Hogen het belangrijkste toe-
vluchtsoord voor de lokale verenigingen. De 
Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Vrede van 
Hogen maakte werk van een stevige renova-
tiebeurt: het dak, de ramen en deuren werden 
vernieuwd, er kwam een nieuwe tapinstallatie en 
de zaal kreeg een verflaag. Dankzij de financiële 
steun van LEADER kon ook de verwarmingsin-
stallatie worden vernieuwd. De opknapwerken 
duurden twee jaar en maakten het de gebrui-
kers een stuk comfortabeler en aangenamer.

Herinrichting 
speelplein

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 70.726

LEADERSTEUN
€ 25.000

Baekveldstraat 1A
3380 Bunsbeek (glabbeek)

PROMOTOR
gemeentebestuur glabbeek

In de dorpskern van Bunsbeek ligt een voor-
malig sportterrein, voorzien van een speel-
pleintje. Dit terrein wordt gebruikt door de 
kinderopvang en jeugdhuis de Kloemp. De 
ondergrond was helaas in slechte staat en 
dus onveilig voor spelende kinderen. Het ge-
meentebestuur wilde de site herinrichten om 
de sport- en spelmogelijkheden te verbeteren. 
Het pleintje werd van een nieuwe ondergrond 
voorzien en nieuw geplaatste valtegels onder de 
speeltuigen waarborgen extra veiligheid. Door 
deze investeringen is het dorpsplein opnieuw 
een aangename speel- en ontmoetingsplein 
voor jong en oud.
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Intergemeentelijk 
memoriaal

LOOPTIJD
2012 - 2014

PROJECTKOST
€ 200.000

LEADERSTEUN
€ 120.000

Jennekensstraat 5
3221 nieuwrode (Holsbeek)

PROMOTOR
IgS Hofheide

ARCHITECT
OMgEVIng cvba, Berchem in opdracht 
van architect crematorium 
(coussée & goris architecten / RcR 
Aranda Pigem Vilalta Arquitectes)

We zijn niet meer zo dorps- of stadsgebonden 
als vroeger. Daarmee is onze affiniteit met een 
begraafplaats onder de kerktoren ook kleiner. 
Om in te spelen op deze veranderende maat-
schappelijke visie op de begraafcultuur, richtte 
crematorium Hofheide in Nieuwrode een memo-
riaal in. Dat is een begraafplaats voor de as van 
overledenen.
 
Het crematorium is een Intergemeentelijke Sa-
menwerking (IGS). Het hele project bestond uit 
de bouw van het crematorium zelf, de omge-
vingsaanleg met toegangsweg en parking, en 
de aanleg van het memoriaal. Dit intergemeen-
telijke memoriaal kon rekenen op LEADER-sub-
sidies.

Een tweede jeugd voor 
‘t Paenhuys

LOOPTIJD
2012 - 2014

PROJECTKOST
€ 2.096.026

LEADERSTEUN
€ 112.200

Stoopkensstraat 82/B
3320 Hoegaarden

PROMOTOR
gemeente Hoegaarden

ARCHITECT
Mark Van Heirbeeck voor 
Interleuven

Het Paenhuys is de grootste ontmoetingsplaats 
van Hoegaarden, met plaats voor de muzieka-
cademie, een jeugdhuis, repetitielokalen voor 
startende groepjes en leslokalen voor de vele 
cursussen die hier worden georganiseerd voor 
de jeugd. Netjes gestructureerd en overzich-
telijk, en dat was voor 2012 wel even anders. 
Toen was de voormalige huurbrouwerij nog een 
onduidelijk georganiseerd gebouwencomplex. 
Toen het pand werd afgekeurd door de brand-
weer, ontwierp Interleuven een plan voor de vol-
ledige renovatie van de binneninrichting en de 
bouw van een moderne vleugel. Vandaag is ’t 
Paenhuys meer dan ooit dé plek voor de Hoe-
gaardse jeugd en verenigingen.
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Renovatie dak 
parochiecentrum

LOOPTIJD
2016

PROJECTKOST
€ 164.771

LEADERSTEUN
€ 75.000

tiensestraat 54
3320 Hoegaarden

PROMOTOR
vzw chiro Hoegaarden

ARCHITECT
Hugo nicolaes, Hoegaarden 

Het parochiecentrum van Hoegaarden was gedateerd. 
Het werd gebouwd in 1901 en was er na een renovatie 
begin jaren 1980 opnieuw erg aan toe. Ook de afzon-
derlijke gebouwen van de Chiro waren in slechte staat. 
De jeugdbeweging en de gemeente zochten en vonden 
een oplossing: het parochiecentrum werd uitgebreid met 
een nieuwbouw en gerenoveerd tot een hedendaags en 
multifunctioneel centrum voor de lokale gemeenschap 
en het verenigingsleven. Het project is bottom-up ge-
groeid en steunt op een intense samenwerking.
 
Met LEADER-subsidies werd het dak volledig vernieuwd 
en geïsoleerd, zodat de Chiro een nieuwe stek vond op 
de eerste verdieping van het parochiecentrum. De ver-
nieuwde infrastructuur maakt ook nieuwe vormen van 
pastorale werking en jeugdverblijfstoerisme mogelijk.

Activiteitencentrum 
KLJ Nieuwrode

LOOPTIJD
2016

PROJECTKOST
€ 89.016

LEADERSTEUN
€ 42.751

Losting 47a
3221 Holsbeek

PROMOTOR
Jeugdlokalen KLJ nieuwrode vzw

ARCHITECT
Saskia caudenberg voor Sc & 
Rs architecten-landmeters bvba, 
Holsbeek

In 2012 bouwde de jeugdbeweging KLJ Nieuw-
rode gloednieuwe jeugdlokalen.
  
Met steun van LEADER werden ze daarna uit-
gebouwd met een luchtverversingssysteem en 
een semi-industriële keuken, een modulair zit-
banken- en opbergsysteem, een externe berg-
ruimte en multimediale accommodatie. Met deze 
extra ingrepen kunnen de lokalen niet alleen 
dienstdoen als volwaardig activiteitencentrum 
maar ook als jeugdverblijfcentrum voor andere 
jeugdgroepen, verenigingen en organisaties.
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Een nieuw hart voor 
Holsbeek

LOOPTIJD
2010

PROJECTKOST
€ 343.467

LEADERSTEUN
€ 120.000

Sint-Maurusstraat 5
3220 Holsbeek

PROMOTOR
Vereniging parochiale werken vzw gewest 
Aarschot afdeling Sint Maurus Holsbeek

ARCHITECT
Julien Delauré voor architectenbureau 
A’aksent, Holsbeek

Het parochiecentrum van Holsbeek was niet erg 
praktisch ingericht. Het centrum in het hart van 
het dorp werd gebouwd in 1958 en de grote 
parochiezaal bevond zich op de bovenverdie-
ping. Dat maakte de zaal niet heel toegankelijk 
of gemakkelijk in gebruik. De infrastructuur was 
bovendien verouderd en voldeed niet langer aan 
alle veiligheidsvereisten.
  
De parochieploeg en de verenigingen sloe-
gen de handen in elkaar en vormden het oude 
complex om tot een moderne, multifunctionele 
ruimte. Met een nieuwe zaal, sanitair, een gro-
tere keuken, een doorgangsweg naar de tuin en 
een trap naar de repetitieruimte van de fanfare. 
Een complex op maat van de verenigingen en 
inwoners van Holsbeek en de omliggende ge-
meenten.

Multifunctionele 
gebruikersruimte

LOOPTIJD
2016

PROJECTKOST
€ 82.563

LEADERSTEUN
€ 30.000

Hoekstraat 35
3470 Kortenaken

PROMOTOR
gemeentebestuur Kortenaken

ARCHITECT
Robby Spreuwers, Kortenaken

De jeugdlokalen in de Hoekstraat in Kortenaken 
waren al een tijdje toe aan een opfrissing. Bo-
vendien werden ze alleen gebruikt door de KLJ 
en KSA, terwijl ook andere verenigingen nood 
hadden aan een geschikte accommodatie. Zo 
ontstond het idee om de oude jeugdlokalen om 
te bouwen tot een multifunctionele ruimte. Niet 
alleen voor de KLJ en KSA, maar voor de ver-
schillende verenigingen die Kortenaken rijk is.
 
Met de hulp van heel wat sympathisanten wer-
den de lokalen gerenoveerd en uitgebreid met 
een nieuwbouw. Helemaal conform de heden-
daagse noden. Een moderne infrastructuur die 
nuttig wordt gebruikt door de buurt en het ver-
enigingsleven.
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Opfrissen 
ontmoetingscentrum

LOOPTIJD
2017 - 2018

PROJECTKOST
€ 50.000

LEADERSTEUN
€ 30.000

Dorpsstraat 97
3470 Ransberg (Kortenaken)

PROMOTOR
gemeente Kortenaken

Zaal Den Berg in Ransberg wordt dankbaar ge-
bruikt door het rijke verenigingsleven van Kor-
tenaken. Voor fuiven, restaurantdagen of andere 
evenementen. Maar het gebouw was al langer 
toe aan een opknapbeurt. De zaal kreeg een 
nieuwe laag verf en nieuw meubilair. Ook de ver-
warmingsinstallatie en de keuken werden ver-
vangen. Het opgefriste gebouw is opnieuw een 
aantrekkelijke accommodatie voor de verenigin-
gen, zowel van Kortenaken als van daarbuiten.

Nieuwbouw 
jeugdlokaal

LOOPTIJD
2013

PROJECTKOST
€ 158.262

LEADERSTEUN
€ 94.957

Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode (Kortenaken)

PROMOTOR
gemeentebestuur Kortenaken

ARCHITECT
Jan goor,  Kersbeek-Miskom 
(Kortenaken)

De KLJ van Waanrode moest het sinds 1983 
stellen met een houten barak. Die was niet brand-
veilig, de stookkosten waren hoog en er was te 
weinig plaats. Het gebouwtje was in zo’n slechte 
staat dat een renovatie niet meer mogelijk was. 
Het gemeentebestuur van Kortenaken zocht 
een oplossing en sloot een erfpachtovereen-
komst met de kerkfabriek van Waanrode, de 
eigenaar van de grond waarop de lokalen ston-
den. Er kwam een volledig nieuw lokalencom-
plex voor de jeugdbeweging. Met ruimte voor in-
terlokale samenwerking en voor jeugdtoerisme. 
Bovendien kunnen ook andere verenigingen van 
het nieuwe gebouw gebruik maken.
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Herinrichting natuur- 
en recreatiegebied

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 808.610

LEADERSTEUN
€ 24.221

Attenhovenstraat 171
3404 Landen

PROMOTOR
Autonoom gemeentebedrijf 
Landen (AgB Landen)

ARCHITECT
Stadsarchitecte Indra Bilsen, 
Landen (Ecohuis gebouw)

Het natuur- en recreatiegebied ‘de Beemden’ in Attenhoven 
bij Landen had af te rekenen met flink wat problemen. De 
speeltoestellen waren verouderd en onveilig, voor ouders was 
er geen geschikte plek om hun kinderen te zien ravotten. Je 
kon er niets drinken, niet even zitten en uitrusten, en nergens 
kreeg je een woordje uitleg over de natuur of de recreatie-
mogelijkheden. Er was ook amper parkeergelegenheid. Dit 
maakte ‘de Beemden’ niet echt aantrekkelijk meer en bezoe-
kers bleven weg.
 
Na een grondige herinrichting is ‘de Beemden’ opnieuw een 
aantrekkelijk gebied. Een nieuw Ecohuis, ondersteund met 
LEADER-middelen, doet dienst als rustplaats voor fietsers, 
wandelaars en ouders met kinderen, en is meteen ook een ver-
zamelplek voor de verenigingen en buurtbewoners. De oude 
speelzone is nu een mooi speellandschap ‘De Beverburcht’.  
Het project werd bottom-up aangepakt: de omwonenden en 
lokale verenigingen werden mondeling bevraagd en er werd 
een brede analyse gemaakt van de noden en verwachtingen.

Herbestemming 
pastorie naar 
kinderopvang

LOOPTIJD
2008 - 2010

PROJECTKOST
€ 565.609

LEADERSTEUN
€ 120.000

Stationsstraat 28
3400 Landen

PROMOTOR
Stad Landen

ARCHITECT
Architectengroep PSK, Sint-truiden

De pastorie van Neerwinden stond er leeg en 
verkommerd bij. Het gebouw uit 1870 is een sta-
tig herenhuis dat geklasseerd werd in 1986. De 
stad Landen wilde als eigenaar het in zijn oor-
spronkelijke glorie renoveren en herbestemmen 
als ruimte voor naschoolse kinderopvang. Daar 
was immers nood aan in de deelgemeente. Niet 
alleen buiten vond de nodige restauratie plaats, 
maar binnen is het gebouw omgetoverd tot een 
leuke plaats voor kinderen. Per verdieping is er 
specifiek aan een leeftijdsgroep gedacht.
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Belevingscentrum 
Rufferdinge

LOOPTIJD
2016

PROJECTKOST
€ 234.450

LEADERSTEUN
€ 75.000

Molenbergstraat 4
3400 Landen

PROMOTOR
AgB Landen

ARCHITECT
Studiebureau Madoc, gent

De dienst Toerisme en de cel Feestelijkheden is geves-
tigd in het BC Rufferdinge en staat in voor het bezoekers-
centrum. Om meer gezinnen met kinderen, scholen en 
groepsbezoeken aan te trekken, werd het passief bezoe-
kerscentrum in Rufferdinge getransformeerd naar een 
actief belevingscentrum. Dit zowel vormelijk als inhoude-
lijk, met als thema’s landbouw, waterkracht en techniek.
 
Er kwam een nieuwe onthaalbalie en op de verdiepin-
gen verschenen leerrijke doe-elementen waarmee de 
bezoekers kennismaken met waterkracht. Het waterrad, 
de centrale energiebron van de oude molen, is opnieuw 
zichtbaar. Op het voorplein kwam verplaatsbaar zitmeu-
bilair en waterspeeltuigen. Ook de algemene toeganke-
lijkheid werd verbeterd. Het nieuwe bezoekerscentrum 
is een inspirerende plek geworden, een knap toeristisch 
onthaal dat zorgt voor meer dag- en verblijfstoeristen.

Herinrichting 
stationsplein

LOOPTIJD
2008 - 2010

PROJECTKOST
€ 759.825

LEADERSTEUN
€ 120.000

Stationsplein
3350 Drieslinter (Linter)

PROMOTOR
gemeentebestuur Linter

ARCHITECT
grontmij Vlaanderen nV (nu 
Sweco), Brussel

De oude spoorbedding tussen Diest en Tienen 
is een autovrij fietspad. Ter hoogte van de Sta-
tionsstraat in Drieslinter wordt de route echter 
onderbroken. Dat maakte de route minder aan-
trekkelijk en minder veilig voor de fietser. Maar 
de gemeente Linter zag mogelijkheden om deze 
onderbreking in de route om te vormen tot een 
multirecreatief knooppunt. Ze liet het Stations-
plein herinrichten: de oversteekplaats aan de 
Stationsstraat werd verkeersveiliger en het Stati-
onsplein zelf werd een verzamelpunt voor recre-
anten, een ontmoetingsplek voor omwonenden 
en een rustpunt voor fietsers, met zicht op het 
landschap.
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Martinus bouwt!

LOOPTIJD
2011 - 2014

PROJECTKOST
€ 540.000

LEADERSTEUN
€ 120.000

Binkomstraat 12A, 3210 
Lubbeek 

PROMOTOR
Jeugdwerking Parochie St. 
Martinus Lubbeek vzw

ARCHITECT
Dirk De Smedt voor BELVu 
architecten, Kessel-Lo

De jeugdlokalen van de Scouts en de KLJ van 
Lubbeek waren in erbarmelijke staat. Het pla-
fond stond zelfs op instorten en in 2007 werden 
de lokalen uit veiligheidsoverwegingen verze-
geld. De Scouts Sint-Martinus, KLJ-Lubbeek, 
de kerkraad, de parochie en de gemeente Lub-
beek verenigden zich in de vzw ‘St. Martinus’ en 
gingen op zoek naar een oplossing. De werk-
groep ‘Eentje voor een steentje’ organiseerde 
projecten om geld in te zamelen en in 2017 wer-
den de gloednieuwe lokalen officieel geopend. 
Omdat die zonevreemd liggen, kwamen ze er 
met vertraging. Vzw ‘St. Martinus’ staat vandaag 
in voor het beheer en de verhuur van de lokalen.

Chiro bouwt aan de 
toekomst

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 278.300

LEADERSTEUN
€ 26.000

Kortebergstraat 4
3212 Lubbeek

PROMOTOR
chiro crescendo beheer

ARCHITECT
Peter Kint architecten, Pellenberg

Chiro Crescendo uit Pellenberg had nood aan 
nieuwe lokalen voor hun activiteiten, iedere za-
terdagnamiddag in de tuin van de oude pastorij. 
Het gebouw uit 1993 was immers te klein en 
niet langer geschikt. De vzw Chiro Crescendo 
Beheer zou een bouwproject in goede banen 
leiden. Eerst werd er een erfpachtovereenkomst 
voor 50 jaar afgesloten met de kerkraad, zodat 
de Chiro in de tuin van de pastorie kon bouwen.
 
Het project liep grote vertragingen op omdat de 
bouwkosten hoger uitvielen dan aanvankelijk 
geraamd. Met enkele initiatieven werd geld inge-
zameld en intussen is de bouw van de nieuwe 
lokalen voltooid. Het pand is drie verdiepingen 
hoog en telt zes extra speelruimtes.
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Multifunctioneel 
Scoutsheem

LOOPTIJD
2016 - …

PROJECTKOST
€ 750.000

LEADERSTEUN
€ 75.000

Boonstraat, 3271 Averbode 
(Scherpenheuvel-Zichem)

PROMOTOR
Weefbosch vzw

ARCHITECT
Ivo De Roeck, Zichem

De verenigingen van Averbode hadden geen zaal meer 
ter beschikking nadat het stedelijke ontmoetingscentrum 
de deuren sloot. Ook de scouts hadden geen geschikte 
infrastructuur meer: hun oude lokalen waren compleet 
afgeleefd en in slechte staat. Het scoutscomité stelde 
samen met de verenigingen van Averbode een plan op 
voor een nieuwbouw. Die zou voor alle verenigingen een 
oplossing brengen: nieuwe lokalen voor de scouts en 
een multifunctionele ruimte als volwaardige ontmoetings-
plaats voor de inwoners en verenigingen van Scherpen-
heuvel-Zichem.

Een bijkomende troef is dat het nieuwe gebouw gebruikt 
kan worden voor jeugdvakanties en verblijfstoerisme. 
Er wordt bovendien een wisselwerking opgezet met de 
school De Vlindertuin rond thematische natuuractivitei-
ten en workshops. Eind 2019 is de nieuwbouw klaar.

Uitkijktoren in hartje 
Hageland

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 126.266

LEADERSTEUN
€ 25.000

Oudepastoriestraat 22
3390 tielt-Winge

PROMOTOR
gemeente tielt-Winge

ARCHITECT
Yves Willems van close to Bone, 
Langdorp

Op de heuvel ten westen van de Vlooiberg in Tielt-Winge stond 
jarenlang een houten uitkijktoren. Vier meter hoog en met een 
mooi uitzicht over het Hageland. De toren was populair, jammer 
genoeg ook bij vandalen die de toren onvervangbaar bescha-
digden door hem in brand te steken.
 
Na veel overleg werd een nieuw project uitgetekend: een uit-
kijktoren van 11 meter hoog, in de vorm van een ‘zwevende 
trap’ in cortenstaal. Het gekozen materiaal is duurzaam en 
heeft een natuurlijk uitzicht. De kleur verwijst bovendien naar 
het ijzerzandsteenerfgoed, dat het Hageland zo kenmerkt. 
De trap legt de link met de ondergrond waarop de toren staat 
en de reliëfstructuur die bepalend is voor de regio: de ijzer-
zandsteenheuvels.

De Vlooybergtoren won in 2014 de Staalbouwwedstrijd. De jury 
noemde de uitkijktrap een ‘stairway to heaven’. En opnieuw is 
de toren populair bij bezoekers, voor huwelijks- en communie-
foto’s, en zelfs als baken in de televisiereeks Callboys.
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Wellnessruimte voor 
vrijetijdszorgcentrum

LOOPTIJD
2009 - 2011

PROJECTKOST
€ 191.200

LEADERSTEUN
€ 114.720

Halensebaan 2
3390 tielt-Winge

PROMOTOR
gezinsactiviteitencentrum Het 
Balanske vzw

ARCHITECT
tom Vanackere voor Atelier tee-el, 
tielt-Winge

Het Balanske is een vrijetijdszorgcentrum voor 
personen met een ernstige handicap. Het cen-
trum richt zich zowel op kinderen, jongeren 
als volwassenen. Om hen op een veilige en 
eenvoudige manier te laten genieten van de 
gunstige eff ecten van hydrotherapie en infra-
roodstraling, bouwde Het Balanske een eigen 
wellnesscentrum met een whirlpool voor zes 
personen en een infraroodtoestel. Daarvoor 
werden de muren waterbestendig gemaakt en 
het plafond, de vloer, elektriciteit en verwarming 
aangepast. Voor deze infrastructuurwerken kon 
Het Balanske rekenen op steun van LEADER.

Multisensorische 
ruimtes

LOOPTIJD
2013 - 2015

PROJECTKOST
€ 135.000

LEADERSTEUN
€ 25.000

Halensebaan 2
3390 tielt-Winge

PROMOTOR
gezinsactiviteitencentrum Het 
Balanske vzw

De snoezelruimtes van Het Balanske, een vrije-
tijdszorgcentrum voor personen met een ern-
stige handicap, werden al twintig jaar intensief 
gebruikt. Zowel door de personen met een han-
dicap als door hun gezinnen, familie en vrien-
den. Ondanks kleine vernieuwingen en aanpas-
singen drong een grondige renovatie zich op.

De snoezelruimtes werden niet alleen technisch 
verbeterd maar ook inhoudelijk volgens een 
nieuw concept ingericht. Vijf volwaardige ruim-
tes die onderling van elkaar gescheiden zijn, 
kregen elk hun eigenheid: de fl uoruimte, de witte 
ruimte, de interactieve ruimte, de muziekruimte 
en de speelruimte. De sturing gebeurt via een 
centraal systeem dat je heel eenvoudig met een 
touchscreen kan bedienen.
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Renovatie zaal 
Sint-Denijs

LOOPTIJD
2012

PROJECTKOST
€ 666.908

LEADERSTEUN
€ 120.000

Haldertstraat 11
3390 Houwaart (tielt-Winge)

PROMOTOR
gemeente tielt-Winge

ARCHITECT
tom Vanackere voor Atelier 
tee-el, tielt-Winge & Peter Van 
Impe voor ASt77 architecten- en 
ingenieursbureau, tienen

De infrastructuur en de uitrusting van zaal 
Sint-Denijs in Houwaart liet te wensen over. Veel 
verenigingen konden er daarom niet meer te-
recht. Nochtans was de zaal het toevluchtsoord 
voor zowel het verenigingsleven, particulieren 
als de aanpalende basisschool. De gemeente 
Tielt-Winge, die de zaal sinds 2005 in erfpacht 
heeft, ging over tot een volledige renovatie.
 
Het gebouw werd volledig ontmanteld en onder 
meer het dak, het buitenschrijnwerk en de sani-
taire installatie werden aangepakt. De inkomhal, 
de grote en de kleine zaal werden vernieuwd 
en aangepast aan de hedendaagse normen 
en veiligheidsvereisten. De renovatie gaf een 
boost aan het verenigingsleven en draagt mee 
bij aan de herwaardering van de dorpskern van 
Houwaart.

©Steven Massart

Duurzaam 
Landschapscentrum

LOOPTIJD
2011 - 2013

PROJECTKOST
€ 206.000

LEADERSTEUN
€ 120.000

Metselstraat 75
3300 Vissenaken (tienen)

PROMOTOR
natuurpunt beheer vzw

ARCHITECT
Herman Bogaerts voor Bogaerts 
Architectuur en interieur, 
Mechelen

Het oude café Het Dravershof in Vissenaken ging in 2011 
tegen de vlakte. Het moest plaats ruimen voor een nieuw, 
duurzaam landschapscentrum van Natuurpunt. Dat nieuwe 
centrum ligt op de rand van het erkend natuurgebied Rozen-
daalbeek, een deel van het natuurcomplex Paddepoel-Velpe-
vallei. Een strategische plaats op een knooppunt van wande-
lingen en wandellussen.
 
Het landschapscentrum is daardoor niet alleen de ideale start-
plaats om de streek te verkennen, het is ook de uitvalsba-
sis voor natuurbeheer in de regio. Professionele en vrijwillige 
landschapsbeheerders, individuele bezoekers en recreanten 
in groep ontmoeten er elkaar.
 
Het landschapscentrum bestaat uit een glazen polyvalente 
ruimte, een openluchtklas op een uitkijkplatform met een se-
mi-openluchttentoonstelling en een educatieve tuin. Er werd 
bij de bouw gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. 
Dit project geeft de streek- en landschapsidentiteit een boost.
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Vernieuwing en 
uitbreiding pastorie

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 199.688

LEADERSTEUN
€ 25.000

Kumtichstraat 322-324
3300 Vissenaken (tienen)

PROMOTOR
Kerkraad van de Kerkfabriek Sint-
Pietersbanden Vissenaken

ARCHITECT
Architectenbureau Joris 
gijsenberg, Vissenaken (tienen)

De historische pastorie van de Sint-Pieterkerk 
in Vissenaken was in slechte staat. De versnip-
perde gebouwen op site hadden nood aan een 
herbestemming, terwijl de dorpsgemeenschap, 
de jeugdbeweging KLJ en andere lokale vereni-
gingen op zoek waren naar bijkomende lokalen. 
Daarom werd de pastorie gerenoveerd en uit-
gebreid. Zo wordt niet alleen het waardevolle 
patrimonium van Vissenaken behouden, maar 
wordt ook het gemeenschapsleven versterkt.  
De binnenafwerking kon rekenen op steun van 
LEADER.

Ontmoetingscentrum 
De Buksboom

LOOPTIJD
2016 - 2017

PROJECTKOST
€ 799.066

LEADERSTEUN
€ 75.000

Potstraat 17
3300 Bost (tienen)

PROMOTOR
Stad tienen

ARCHITECT
LAnDarchitecten, Landen

De parochiezaal van Bost voldeed niet meer aan de 
wettelijke eisen voor brandveiligheid. Ook de duurzaam-
heid en toegankelijkheid lieten te wensen over. De stad 
Tienen plande een renovatie en een uitbreiding die de 
oude parochiezaal moest omvormen tot een echt ont-
moetingscentrum voor de inwoners van Bost.
 
Daarvoor werd het oude gebouw deels afgebroken. Wat 
resteerde werd aangepast aan de energieprestatienor-
men die vandaag gelden, en vergroot met een nieuw-
bouw. In het vernieuwde complex is plaats voor een 
grote zaal met podium, een kleedkamer, keuken, ver-
gaderzaal en bergruimte. Een hedendaags, volwaardig 
centrum. De uitbating gebeurt door De Buksboom, een 
koepelvzw van lokale verenigingen. De naam verwijst 
naar het Germaanse ‘buksothu’, een verzameling van 
buksbomen waarvan de naam Bost is afgeleid.
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Uitbouw en renovatie 
parochiezaal

LOOPTIJD
2008 - 2010

PROJECTKOST
€ 180.743

LEADERSTEUN
€ 60.000

Pastorijstraat 4
3440 Budingen (Zoutleeuw)

PROMOTOR
Afdeling 11 V.P.W. vzw gewest 
Zoutleeuw

De verenigingen van Budingen konden in hun 
eigen dorp niet langer terecht voor hun socio-
culturele activiteiten. De parochiezaal was te 
verouderd en ongeschikt. De oplossing: een 
grondige renovatie.
 
De verouderde verwarming en sanitaire installa-
tie werden vervangen, de elektrische installatie 
en ramen vernieuwd. Er kwamen een podium, 
een lichtinstallatie en kleedkamers bij. Vandaag 
is de parochiezaal een functioneel ontmoetings-
centrum voor iedereen in Budingen. Het vereni-
gingsleven kreeg er een boost door.

Interieurvernieuwing 
Het Kostershuis

LOOPTIJD
2017

PROJECTKOST
€ 60.000

LEADERSTEUN
€ 36.000

Kerkstraat
3440 Dormaal (Zoutleeuw)

PROMOTOR
Kerkfabriek Sint-Martinus 
Dormaal

Het Kostershuis in Dormaal is één van de ont-
moetingscentra van Zoutleeuw. Een waardevol 
pand dat samen met de kerk het historische 
straatbeeld van het dorp bepaalt. De zaalinfra-
structuur was verouderd en had dringend nood 
aan een opfrissing en modernisering. 
 
Met de hulp van heel wat vrijwilligers werd het 
interieur vernieuwd met aandacht voor energie-
besparende en milieuvriendelijke maatregelen. 
Vandaag is het Kostershuis een hedendaags 
ontmoetingscentrum voor de bewoners en be-
reikt het ook nieuwe doelgroepen. Zoals het na-
bijgelegen woonzorgcentrum en landbouwers in 
het kader van de korte keten.
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Nieuwbouw 
administratieve lokalen

LOOPTIJD
2009

PROJECTKOST
€ 500.000

LEADERSTEUN
€ 60.000

tiensestraat 39
3440 Zoutleeuw

PROMOTOR
Storzo vzw

ARCHITECT
Architectengroep PSK, 
Sint-truiden

De vzw Storzo is een dienstverlenende vereniging en 
staat voor Scholing, Tewerkstelling en Ontwikkeling in de 
Regio Zoutleeuw en Omgeving. De vzw bestaat onder 
meer uit een kinderdagverblijf, een onderneming voor 
dienstencheques, een consultatiebureau van Kind & 
Gezin, een spelotheek enzomeer.
 
Het kinderdagverblijf en de administratieve diensten 
van de vzw waren gevestigd op twee verschillende 
locaties. Allebei in oude gebouwen die niet langer vol-
deden op vlak van veiligheid en leefbaarheid. De vzw 
bouwde daarom een nieuw gebouw aan de Tiensestraat 
in Zoutleeuw. Het kinderdagverblijf kwam op de bene-
denverdieping, daarboven kreeg de administratie een 
plaatsje. De burelen zijn bereikbaar via een afzonderlijke 
toegang en kijken via een open vide uit op het kinder-
dagverblijf. Het samenbrengen van deze diensten op 
één sociale campus verbeterde de toegankelijkheid voor 
de gebruikers.

Een duurzame 
toekomst voor De Kring

LOOPTIJD
2013 - 2014

PROJECTKOST
€ 199.756

LEADERSTEUN
€ 25.000

Vincent Betsstraat 8B
3440 Zoutleeuw

PROMOTOR
De Kring vzw

ARCHITECT
Rik Vangeffelen, Zoutleeuw

Vzw De Kring is een van de oudste verenigingen 
van Zoutleeuw. Haar grote vergaderzaal in het 
centrum van de kleine stad wordt gretig gebruikt 
voor de meest uiteenlopende evenementen 
van verenigingen, groepen of gewoon particu-
lieren. In de jaren 1990 werd de zaal grondig 
gerenoveerd en uitgebreid met een keuken, 
maar na verloop van tijd voldeed de intussen 
polyvalente zaal niet meer aan de gewijzigde 
veiligheidseisen. Ook op vlak van comfort en 
audiovisuele logistiek kon het beter. Een nieuwe, 
ingrijpende renovatie drong zich op.
 
Die kwam er in 2013-2014. De aanpassingen 
aan de toegang en het sanitair konden rekenen 
op LEADER.
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Multifunctionele 
jeugdvoorziening

LOOPTIJD
2017 - 2018

PROJECTKOST
€ 247.808

LEADERSTEUN
€ 39.000

terweidenstraat
3440 Budingen (Zoutleeuw)

PROMOTOR
Stad Zoutleeuw

ARCHITECT
Rik Vangeffelen, Zoutleeuw

De Chiro van Budingen maakte jarenlang gebruik van 
drie lokalen van school De Bron, maar de school heeft 
deze lokalen nu zelf nodig. De jeugdbeweging moest 
dus op zoek naar een nieuwe stek. De stad Zoutleeuw 
besliste om op een eigen terrein aan het voormalige sta-
tion een multifunctionele, toegankelijke nieuwbouw op te 
trekken.
 
Het nieuwe gebouw bestaat uit drie lokalen die met el-
kaar verbonden zijn door een centrale gang, een keu-
ken, een buitenberging en een sanitair blok. Er is genoeg 
plaats om ook jeugdkampen en andere buitenactiviteiten 
te organiseren. De nieuwbouw heeft slechts één gelijk-
vloerse verdieping, dat maakt alles heel toegankelijk voor 
mindermobiele personen en kinderen. De ruwbouwwer-
ken kregen steun van LEADER.
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