
Proeven van elektrisch autodelen 

 

Iedere Hasselaar een elektrische deelwagen 
‘Alleman op ellentrik’ 

 
 

1/ Korte projectomschrijving 

Onze elektrische deelauto #DRZMKRMT zullen we letterlijk delen met elke Hasselaar om 

elektrisch rijden toegankelijker te maken voor iedereen. 

Wie wil er niet eens in een Tesla rijden? De Tesla Model3 van DuurzaamKermt wordt dagelijks 

gedeeld door 7 Kermtenaren, maar nu mag iedere Hasselaar op afspraak een testrit van 20 km 

doen, waarbij een van onze autodelers ook heel de uitleg geeft van de voordelen van particulier 

autodelen via Cozycar. 

 
2/ Gedetailleerde beschrijving van het project 

Elke Hasselaar (beperkt tot eerste 200 inschrijvingen) mag een afspraak maken in de agenda 

van de elektrische deelauto DRZMKRMT in Kermt, op basis van beschikbaarheid. Op het 

moment van de afspraak zal een autodeler een korte uitleg geven over de procedure om de 

wagen te kunnen delen via het Cozycar platform. Daarna mag de Hasselaar plaatsnemen 

achter het stuur van de wagen en een testrit maken van een 20-tal km, waarbij hij/zij de 

voordelen van elektrisch rijden kan ervaren uit eigen hand. 

Deze actie is geslaagd als 20% van de deelnemers zich registreren op www.cozycar.be en als 

er minstens 1 elektrische particuliere deelwagen bijkomt op Hasselts grondgebied. 

Dankzij de opgedane ervaring worden drempels weggewerkt bij de burgers om hun eigen auto 

te delen of zelfs weg te doen en een andere te delen of zelfs over te stappen op elektrisch 

rijden in een deelwagen! 

 
3) Aangevraagd subsidiebedrag 

€ 2.134,60 

 
 
  

http://www.cozycar.be/


De Beemdgalm Sint-Lambrechts-Herk:  
een natuurinclusief speelterrein 
 

1/ Korte projectomschrijving 

Samen met Chiro Herk, KSA Moos Herk, de Kameleon, het Schabolleke, Reg. Landschap 

Haspengouw en Voeren en de Vrienden van de Beemdgalm werkt VZW De Beemdgalm aan 

een natuurinclusief en kindvriendelijke speelomgeving aan de Beemdgalm in Sint-Lambrechts-

Herk. Naast speelterreinen wordt er o.a. voorzien: een amfitheater, twee avonturenheuvels, 

(klim)bomen, rustige hoekjes, watercontact en natuureducatie. De omgeving staat open voor 

een breed publiek. 

 

2/ Gedetailleerde omschrijving 

1. Wie? 

VZW De Beemdgalm (beheer), Chiro Herk, KSA Moos Herk, parochie en basisschool De 

Kameleon. Werken ook mee: de buurt, Buitenschoolse Opvang ’t Schabolleke, De Vrienden van 

de Beemdgalm (feitelijke vereniging met meer dan 150 vrijwilligers), Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren en de Stad Hasselt. Het project wordt ook gedragen door de dorpsraad 

van Sint-Lambrechts-Herk. 

2. Wat? 

Het realiseren van een veilig, natuurinclusief, kind- en jongerenvriendelijke speelomgeving voor 

alle gebruikers en de buurt. Natuurinclusief betekent dat de natuur optimaal gebruikt wordt, dat 

ze gespaard en verzorgd wordt. De Beemdgalm ligt in een mooie groene beemdomgeving. Met 

alle betrokkenen is er een plan opgesteld met speelterreinen, amfitheater, avonturenheuvels, ... 

(plan: zie www.debeemdgalm.be). 

Het natuurinclusief karakter uit zich o.a. door: 

- Het planten van streekeigen bomen: klimbomen, fruitbomen (door kinderen te plukken 

en eten), wilgen, ... De api noir kan als symbool tegen discriminatie ingezet worden. De 

bomen werken als natuurlijke airco’s. 

- Knotwilgen om houtkanten te plaatsen, wanden te vlechten, wilgenhut of iglo te 

bouwen, ... Het versnipperd hout om de schouwplaats van het amfitheater te bedekken, 

wordt best om de twee jaar aangevuld (circulair karakter). 

- De oude gracht (tussen twee speelterreinen) wordt terug opengemaakt, t.v.v. de 

waterinfiltratie (om het grondwater niet verder te doen zakken). Er wordt voor een 

houten lage overbrugging gezorgd en een minipoel is gepland. 

- 1 à 2 keer per jaar kan het achterste speelterrein (eigendom van de Kerkfabriek) 

gehooid worden: het maaisel kan als wintervoer gebruikt worden. 

- Er worden diverse nestkastjes en insectenhotels voorzien (goed voor bestuiving, 

natuurlijke insectenbestrijding, bv. meesjes tegen processierups, …). 

- Het opstellen van een informatietool (folder, website, ...) waarin het project wordt 

toegelicht: het inplantingsplan en de wijze waarop het natuurinclusief werken door 

kinderen en jongeren wordt gerealiseerd. Ook bushcraft wordt mogelijk. 

3. Waar? 

Billingenstraat Sint-Lambrechts-Herk, omgeving Beemdgalm en school 
 

4. Wanneer? 

In het voorjaar 2021 wordt het amfitheater gebouwd. Vanaf de zomer 2021 wensen wij het 

http://www.debeemdgalm.be/


project stap voor stap verder uit te bouwen. 

5. Waarom? 

Klimaat wordt steeds belangrijker en ook de jeugd is vragende partij naar meer natuur. Daarom 

is het belangrijk dat er natuurinclusief gewerkt wordt (cf. CO2 problematiek, verontreiniging, 

opwarming van de aarde, ...). Wij wensen kinderen en jongeren van jongs af aan spelenderwijs 

meer vertrouwd te maken met dit concept. 

Wij willen een speelomgeving bieden die veilig en kindvriendelijk is en waarin ook de natuur ten 

volle wordt gerespecteerd: kinderen en jongeren (terug) brengen naar de natuur, waardoor zij 

deze meer valoriseren. Wij wensen hiermee een bijdrage te leveren aan een belangrijke 

maatschappelijke opdracht. 

6. Hoe? 

Door wie? Het project wordt gerealiseerd door de VZW De Beemdgalm, alle betrokken 

verenigingen, i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Vrienden van de 

Beemdgalm. 

Vanwaar de middelen? De vzw De Beemdgalm en de Vrienden van de Beemdgalm zorgen 

samen voor het verwerven van de nodige financiële middelen, o.m. via allerhande steun- en 

subisidiekanalen, bv. wijkopbouw stad Hasselt, Cera-foundation, Koning Boudewijn Stichting, 

maar ook door de verkoop van keramiek, vogelkastjes, allerhande knutselwerken, een 10-daags 

pop-upcafé met veiling, … 

 
3) Aangevraagd subsidiebedrag 

€ 5.000 

  



Energiepaal op zonnestroom op Ten Hove Kermt 

 

Energieplein Ten Hove #DuurzaamKermt  

‘De zon is van iedereen’ 
 
 
1/ Korte projectomschrijving 
 
Er komt een offgrid energievoorziening tussen de KinderSamenTuin, de speeltuin en het 

skatepark op Ten Hove, Kermt. Deze plek wordt een energieke hotspot waar jong & oud kan 

vaststellen wat je allemaal kan doen met de energie van zon & wind. Via 230V stopcontact 

laad je je e-bike, e-step, laptop of ander toestel. Via enkele 5V USB poorten laad je kleinere 

apparaten zoals GSM of speakerbox. Zodra de zon onder is, voorziet de batterij in de paal je 

nog steeds van zonnestroom. 

 

2/ Gedetailleerde beschrijving van het project 

 
Op het jeugdcentrum Ten Hove willen we een energieplein voorzien, waar we voor iedereen 

toegankelijke hernieuwbare energie kunnen voorzien. 
 
De energieplek is voorzien van zonnepanelen en een batterij systeem, die zonnestroom kunnen 

leveren via 230V stopcontacten en 5V USB aansluitingen. Hiermee kunnen e-bikes, e-steps, 

laptops, muziekinstallatie of zelfs een mixer voor groentesoep uit de KinderSamenTuin van 

duurzame stroom voorzien worden. 
 
Deze plek kan gebruikt worden om mensen te laten kennis maken met de voordelen van 

duurzame energie uit de zon en hen bewust te laten omgaan met energie, want de zon schijnt 

jammer genoeg niet altijd. 
 
Op deze plek passeren dagelijks heel wat Kermtenaren, die allemaal gebruik maken van 

energie en gebaat zijn bij een plek waar die energie gewoon uit de zon komt. Passanten laden 

hun ebike op terwijl de kinderen spelen, skaters kunnen hun GSM en speakerbox opladen om 

op vette beats hun tricks te tonen en de KSA Oskaria Kermt kan tijdens hun ledenvergadering 

hun muziek installatie inpluggen rechtstreeks op de zon. 
 
Voor evenementen van de Dorpsraad Kermt kan het energieplein gebruikt worden voor de 

micro-installatie aan te sluiten en de Kermtenaren toe te spreken. Voor de KinderSamenTuin 

kunnen we zelfs een keer verse soep maken en de mixer op zonne-energie laten draaien! 
 

 

3) Aangevraagd subsidiebedrag 

€ 4.990 

  



Bibliotheek Der Dingen  
 

1/ Korte projectomschrijving 

Delen wordt het nieuwe hebben! We hebben allemaal zoveel spullen die we vaak weinig 

gebruiken. Een kettingzaag of schuurmachine heb je écht niet elke dag nodig. Maar wel soms. 

En wat doe je dan? Koop je een goedkoop model dat na één keer gebruiken voor jaren in een 

kast belandt of … al stuk is? Of leen je een degelijk, goed onderhouden toestel uit bij de 

bibliotheek der dingen? 

Laten we onze berg met spullen kleiner maken. Waarom zou je nog nieuwe goederen kopen als 

je ze van een ander mag lenen? 

De Bib Der Dingen Hasselt wordt een transitieplaats waar hergebruik, delen en geven de 

normaalste zaak van de wereld is. Een plek waar je spullen kunt achterlaten om ze met anderen 

te delen en waar je zelf ook spullen kunt ontlenen. Je wisselt er tips en tricks uit over 

gereedschap, klussen en verbouwen en slaat er een gezellig praatje. 

Samen spullen gebruiken, onderhouden en herstellen is goed voor onze leefomgeving, goed 

voor ons sociaal leven én goed voor de portemonnee! Kortom: Hasselt is gewoon een betere 

plek met Bib Der Dingen. 

 

2/ Gedetailleerde beschrijving van het project 

 

1. Wie? 

Het idee ‘De Bibliotheek Der Dingen’ ontstond vanuit Jeroen Bogaerts en het traject met 

UHasselt, The School, Departement Cultuur Hasselt in 2018. ‘IN HASSELT EVERYONE 

SHARES AN EXPLORATION OF SUSTAINABILITY IN HASSELT’. 

Het wordt nu opgepikt en doorgestart door enkele vrijwilligers vanuit het bestaande deel- en 

burgerinitiatief ‘fietsbibliotheek Op Wielekes’. De trekker is de coordinator van deze bib. Zij deed 

reeds ervaring op met de uitbouw van een (nieuw)deelinitiatief en heeft hiermee een ruim 

netwerk aan mogelijke partners opgebouwd. 

De basis start van hieruit maar zal zich ook sterk richten op de samenwerkingen met het lerend 

netwerk repairders vanuit Vorming Plus. En de nauwe contacten met de repaircafés. Allen 

geven zij de nood aan deze materialen- en gereedschapsbib aan. 

2. Wat? 

De Bibliotheek der Dingen (BDD) is een gereedschap- en materialenbib. Gebaseerd op het 

principe van een bibliotheek. Maw je ontleent het nodige (werk)materiaal en brengt het na 

gebruik terug. Er wordt gewerkt met een jaarabonnement of een maandabonnement. Er worden 

gereedschappen van hoge kwaliteit uitgeleend, alsook andere (werk)materialen zoals een 

ladder of een kruiwagen. Het betreft die materialen en gereedschappen die je maar af en toe 

nodig hebt, en indien in eigen bezit, maar af en toe boven worden gehaald. Iedereen heeft 

toegang tot het deelsysteem en je kan een item meerdere keren uitlenen. Zo bieden we een 

antwoord op verantwoord consumeren zonder zorgen: een leenmateriaal neemt geen ruimte in 

je huis in en je hoeft niets weg te gooien. Bovendien is er ook het sociale aspect, waarbij kennis 

gedeeld kan worden. De bibliotheek der dingen fungeert als een ontmoetingsplek, een 

verbindende plek, een deelplek voor de vele deelinitiatieven in Hasselt. 

3. Waar? 

Voor de doorstart richten we ons op de gedeelde locatie van het Op Wielekes project in het 

oude OCMW gebouw, Welzijnscampus 2-ingang C. Deze is goed toegankelijk en gelegen in 

een dichtbevolkte wijk, Katarina. Uit het traject van UHasselt kwam deze regio tussen de kleine 



en grote ring naar voren. Deze plek maakt een gedeelde werking mogelijk met de bestaande 

initiatieven van repaircafes en hun lerend netwerk. Zo kunnen we met 3 initiatieven de nood aan 

een werk- en herstelbank met gedeelde materialen/gereedschappen vervullen! We 

onderzoeken de bijkomende mogelijkheden in het gebouw naar ruimtes toe, zoals de 

vergaderzalen via het reservatiesysteem voor workshops en kennisdelen. Alsook de 

leegstaande kelder. Indien nodig wijken we uit naar andere partnerschappen. 

4. Wanneer? 

 

Via het traject UHasselt is naar boven gekomen dat een opening op vrijdag/zaterdag het meest 

nuttig is. Uit de ervaring van de andere Vlaamse gereedschapsbibs is 1 x per week wenselijk. 

Hier willen we zeker naartoe werken. De openingsuren worden mee bepaald door de 

vrijwilligers en hun mogelijkheden. Alsook door de wisselwerkingen met de verschillende 

deelinitiatieven en andere socio-culturele organisaties. We werken ook met een online IT 

systeem Lend Enginewat de mogelijkheid biedt online reservaties te doen. Dit is een must in 

deze ‘nieuwe’ (covid19) tijden. Zoals we ervaren met de fietsbibliotheek Op Wielekes. 

5. Waarom? 

Door in te zetten op hergebruik van kwalitatieve gereedschappen en (werk)materialen 

voorkomen we de onnodige productie van -vaak wegwerp- toestellen en gebruiksmaterialen. De 

gebruiker heeft ze vaak maar 1-malig of erg kort nodig en de aankoop van degelijke 

werkmaterialen is erg kostelijk. Daarbij zijn deze gebruiksvoorwerpen niet voor iedereen 

toegankelijk, vanwege de kostprijs, of wegens plaatsgebrek in de woning. We willen af van de 

overconsumptie van goedkope en niet herstelbare toestellen en werkmaterialen door net die 

toestellen aan te trekken/in te kopen die wel een lange levensduur hebben en herstelbaar zijn. 

6. Hoe? 

In ruil voor een jaarlijks lidmaatschap van € 40 (of € 20 per maand) krijg je toegang tot een 

brede waaier aan kwaliteitsgereedschap om te klussen, repareren of renoveren. Leden met een 

verhoogde tegemoetkoming kunnen aan een kortingstarief lid worden. Als je een degelijk* 

toestel binnenbrengt krijg je een jaarabonnement in de plaats. Hiervoor zullen we werken met 

een oplijsting van geldende toestellen en wordt er nazicht gedaan door de repairder/vrijwiliger. 

 
3) Aangevraagd subsidiebedrag 

€ 5.000 

 



 

Godskesbieb 

 

1/ Korte projectomschrijving 

Godsheide groeit met rasse schreden! Om ons hechte dorp, dat momenteel aan het verdubbelen is 

in inwonersaantal, op een duurzame manier te laten evolueren willen we graag een deelbieb 

opstarten. Kernbedoeling is om gereedschap en andere spullen te delen vanuit een centrale plek in 

het dorp, inwoners bij elkaar te brengen en op die manier kennis en hulp delen met elkaar. Kortom, 

de plek waar we graag leven, duurzaam versterken. De Godskesbieb is een belangrijke schakel in 

het verbinden van alle inwoners. 

 

2/ Gedetailleerde beschrijving van het project 

1. Wie 

Initiatiefnemers 

• De Unie Godsheide fungeert als indiener, maar werkt voor dit project samen met 

lokale actoren (buurtverenigingen, straatcomités, verenigingen, instellingen, …) uit 

Godsheide die zich bereid hebben verklaard om dit project mee te ondersteunen 

• Dankzij de participatietrajecten van de afgelopen jaren hebben we een 

basisnetwerk van waaruit duurzame projecten zoals een deelbibliotheek 

succesvol ontwikkeld kunnen worden 

Doelgroep 

• Alle inwoners van groot-Godsheide (cfr. bedelingszone wijkkrant Godsgazet) 

• Verenigingen en instellingen in Godsheide 

• Kansengroepen (minder bemiddelde inwoners, senioren, alleenstaanden, 

nieuwkomers, …) 

• Hasseltse geïnteresseerden (individuelen en burgerplatformen) voor kennisdeling 

2. Wat 

Godskesbieb is een fysieke plek waar inwoners allerlei (werk-) materialen kunnen uitlenen, een plek 

van ontmoeting en (kennis-) deling. 

3. Waar 

Bedoeling is om een deelbibliotheek op te starten vanuit de garage en één aanpalende ruimte 

gelegen aan de pastorie, centraal gelegen in het centrum van Godsheide. Een materialen-

bibliotheek op deze plek draagt bij tot het versterken van onze gemeenschapsvormende 

aanwezigheid in Godsheide 

4. Wanneer 

Indien dit project de nodige steun krijgt in de vorm van een projectsubsidie door de stad Hasselt, dan 

willen we de Godskesbieb zo snel mogelijk opstarten en binnen het jaar na goedkeuring operationeel 

zijn. 

5. Waarom 

Aanleiding 

• Veel nieuwe inwoners in Godsheide. Jonge gezinnen met beperkte private ruimte. 

De komende jaren komen er nog veel nieuwe inwoners bij (woonuitbreidingen) 

• Veel bestaande inwoners die willen delen 

• Basis/draagvlak is gelegd in de vele participatietrajecten van de afgelopen jaren 

• De kans op slagen is groot tot zeer groot. Alle puzzelstukjes liggen klaar om 

gelegd te worden 



 

• De Unie Godsheide heeft in het verleden bewezen een goede intermediair te zijn 

voor gemeenschapsvormende co-creërende projecten in het dorp 

Doelstellingen 

• Duurzaam handelen: minder productie en aankopen; lager verbruik van 

grondstoffen en energie 

• Een bijdrage leveren aan het oplossen van ecologische problemen en uitdagingen; 

meer mensen en verenigingen krijgen toegang tot kwalitatief materiaal voor 

onderhoud en herstellingen. Maw, het speelt in op de actuele noden van een 

dorp/stand in expansie 

• Sociale doelstelling: een materialenbibliotheek in Godsheide heeft een 

uitgesproken sociale component. Het verbinden van inwoners is een belangrijke 

doelstelling en kan ook leiden tot een informele leerschool. We willen met de 

Godskesbieb een brug slaan tussen de bestaande inwonersgroep en de vele 

nieuwe inwoners. De Godskesbieb wil ook in een aanbod voorzien voor inwoners 

die het niet zo breed hebben. Ook kan de Godskesbieb mensen helpen om uit een 

sociaal isolement te geraken 

• Hefboom voor individuele ontwikkeling: materialen gebruiken en leren gebruiken 

sterkt je zelfvertrouwen en ontwikkelt je talent 

• Meewerken aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen zoals 

geformuleerd in het meerjarenplan van de stad Hasselt 

6. Hoe 

Projectmatige aanpak opstart 

• Werkgroep bijeenroepen (trekkers + lokale stakeholders + geïnteresseerde 

vrijwilligers) 

• Uitwerken actieplan waarvan we de basis reeds hebben 

o Locatie-inrichting 

o Samenwerking met lokale stakeholders 

o Bepalen uitleenmaterialen 

o Werking concretiseren (beheer en uitleenreglement) 

o Communicatie uitwerken: uitleenprogramma, website, promotie, inpassen in 
bestaande werking buurtbewegingen 

o Financieel beheer 
Uitwerken van een transparante en gezonde financiële werking: Lidgelden, Aankopen, 
Kosten/baten 

o Formaliseren werking 

▪ VZW-structuur bestendigen (statuten zijn opgemaakt) 

▪ Verzekeringen regelen: materialen, vrijwilligers 

 
3) Aangevraagd subsidiebedrag 

€ 5.000 

 

 

 


