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Duurzame wijken 
1. SESSIE MUIDE MEULESTEDE MORGEN 

 

Context: MMM-werf Datum: 18 oktober 2016 

Namen deelnemers:  
Bert Bonne, Kathleen De Turck, Erik Van Humbeek 

Locatie: 
Buurtcentrum Muide 

 

IDEE 1.2 CO-VERBOUWING 

 

 
basisidee 

Wat is het basisidee van de actie? 
- klimaatthema: kennisdeling 
- basisideeën: collectieve duurzame dienstverlening / kennisdeling, georganiseerd 
door burgers/buren die verbouwingen plannen  
- voordelen: technisch (keuze van materialen,...), opvolging (omgaan met 
aannemers), economisch (sterker staan in opvragen offertes), transport, milieu... 
 
Op welke kansen uit de wijk speelt het idee in? 
- durven overkoepelend gaan: WIJ-GEVOEL 
- samen staan we sterk = eilandrebels! 
 
Op welke noden/uitdagingen uit de wijk geeft het idee een antwoord? 
aantrekken en behouden bewoners 

 
creatieve 

invalshoeken 

Welke creatieve invalshoeken kunnen het concept verrijken? 
- inspelen op “rebellie” en “revolutie” om dit idee op gang te trekken 
 

 
impact 

 

Wat kan ondernomen worden om de impact te verhogen? 
- moeite doen om buur-overschrijdend te werken 
- bewust deelnemers uitnodigen 

 
concretisering 

Wat zijn enkele eerste pistes tot concretisering / verderzetten van idee? 
- in kaart brengen waar gezamenlijk verbouwd is: voorbeelden in de wijk + erbuiten ! 
- op zoek naar: wie nu verbouwt / wie plannen heeft om te verbouwen 
- op zoek naar: sleutelfiguur per straat 
- lokaal (per straat) + atelier MMM (houdt overzicht) 

actie Hoe klinkt dit voorlopig idee als wervende actie? 
CO-HOUSING > CO-VERBOUWING 

volgende stap “wij gaan erover praten, dit idee delen” 
+ meer volk nodig om een doorstart mogelijk te maken voor dit idee 

 
Concrete afspraak: we organiseren een bijeenkomst voor iedereen die interesse 
heeft om aan de kar van een collectief renovatieproject te trekken. Bedoeling is dat 
daar gekeken wordt welk concreet project hieruit kan voortvloeien. 
Daarbij: 
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- Nodigt de Dienst Milieu en Klimaat de Energiecentrale uit om toe te lichten 
welk gratis aanbod er sowieso naar alle Gentenaars gebeurt en hoe dat in zijn 
werk gaat.  

- Nodigt de Dienst Milieu en Klimaat de Wijkwerf uit om toe te lichten op welke 
manier zij hun project aanpakken. 

- Gaan Erik en Kathleen op zoek naar mensen die in de wijk al collectieve 
renovaties op gang trokken (bijvoorbeeld rond gevelisolatie). Deze worden 
gevraagd om hun aanpak en bevindingen toe te lichten. 

- Gaan Erik en Kathleen op zoek naar geïnteresseerden uit de wijk die mee 
aan de kar zouden willen trekken.  

 
 
 


