Een overzicht van de goedgekeurde projecten
Herinrichting kindvriendelijke en recreatieve groenzone Aarsele
Aarsele zal er binnenkort helemaal anders gaan uitzien. Momenteel is een grote
dorpskernhernieuwing aan de gang. Naast het centrum en de bestrating, wil de stad ook het
speelweefsel aanpakken. Het speelplein in de Schoolstraat (achter het O.C., naast de
voetbalterreinen) zal worden heraangelegd wat het overzicht, de veiligheid en vooral de
speelkwaliteit ten goede zal komen.
Steunbedrag: €8.253,00 wat neerkomt op 30% van €27.510,00.

Sint-Aldegondisproject Zwevezele
Met dit ambitieuze project wil men het levensverhaal van Sint-Aldegondis in ere herstellen. In WestVlaanderen is Zwevezele de enige die Sint-Aldegondis als patroonheilige kent. Zij kan als een zeer
‘actuele’ heilige worden beschouwd aangezien zij wordt aanroepen tegen kanker. De promotor wil
initiatieven opzetten waardoor kankerpatiënten en hun familieleden geestelijk, relationeel en
emotioneel gesterkt worden in hun strijd tegen kanker en dit alles door gebruik te maken van het
levensverhaal van Sint-Aldegondis. De ontstaansgeschiedenis van Zwevezele en de omliggende
gemeenten hangt hiermee samen waardoor dit project ook het gevoel van streekidentiteit zou
moeten versterken.
De projectonderdelen, o.a. de processiegewaden en -wagen, een wandel- en fietstocht, zijn die zaken
die focussen op de toeristische meerwaarde van het project voor Zwevezele waarbij de
erfgoedwaarde van Sint-Aldegondis een voorname rol speelt.
Steunbedrag: € 23.165,25 wat neerkomt op 50,00% van €46.330,50.

Werken aan een leefbaar Ruddervoorde: een masterplan voor het domein Riderfort
Een jarenlange voorbereiding door de gemeente resulteerde in een mooi plan voor de dorpskern van
Ruddervoorde. Op de site Riderfort worden verschillende functies gebundeld: kinderopvang,
bibliotheek, repetitieruimtes, academie, fuifzaal,… Het werd een plan waarbij de ruimtelijke kwaliteit
en de integratie in de omgeving steeds voorop stonden. De Plaatselijke Groep van Leader Tielts
Plateau waardeert sterk de inspanningen van het bestuur om de inwoners zoveel mogelijk te
betrekken in het proces.
Steunbedrag: €250.000,00 wat neerkomt op 26,57% van €940.910,08.

Restauratie van de Godelievekapellen te Pittem
Wie de markt van Pittem kent, kent de Godelievekapellen. Ze staan met zijn zessen rond de kerk
(met beschermde toren) en vormen een eenheid met een zevende exemplaar dat in de kerk zelf
staat. Dankzij de uniciteit en het beeldbepalende aspect van deze kapelletjes, wil de gemeente ze
graag in ere herstellen. Door ze grondig te restaureren mag dit beeldbepalend stukje erfgoed ook
door de toekomstige generaties gezien worden.
Steunbedrag: €12.396,70 wat neerkomt op 50,00% van €24.793,40.

Heraanleg Centrum Hille – Wingenesteenweg – Sint-Jozefsstraat – Vlasbloemstraat
De immense asfaltoppervlakte op de Hille in het Wingense Zwevezele wordt op korte termijn door
het gemeentebestuur aangepakt. De focus ligt hierbij voornamelijk op het creëren van een
aangenamer plein met voldoende parkeermogelijkheid en een vlotte mobiliteit. Maar ook de
kerkomgeving zal worden aangepakt om een kwalitatieve manier. De gemeente krijgt Leadersteun
voor de extra’s in het dossier. Een mooie, kindvriendelijke aanleg van het groen rond het kern, zal
ertoe bijdragen dat de Hille een ware metamorfose ondergaat.
Steunbedrag: €150.000,00 wat neerkomt op 44,60% van €336.322,86.

