
 

Het Interreg V-project ‘Partons 2.0’ liep eind september na een traject van vijf jaar ten einde en dat 

werd gevierd in ’t Land van Vlierbos in Diksmuide. 

‘Partons 2.0’ staat voor PARTicipatieve ONtwikkeling van de streek en de doelstelling van het project 

was dus om burgers actief te betrekken in de ontwikkeling van hun eigen streek, namelijk de 

grensoverschrijdende Westhoek. De focus lag specifiek op dienstverlening in brede zin. Van die 

dienstverlening stellen we vast dat die verdwijnt of verandert en vooral landelijke gebieden worden 

getroffen. Dit probleem situeert zich aan beide kanten van de landsgrens en daarom bundelden 

verschillende partners uit België en Frankrijk de krachten. 

Het project bestond uit vier onderdelen: grensoverschrijdend samenwerken, intern en extern 

communiceren, participatieve ontwikkeling van de burger en experimenteren met innovatieve vormen 

van dienstverlening. Tien projectpartners werkten gedurende vijf jaar aan twaalf acties. 

Om de burgers te laten participeren aan hun eigen leefomgeving hebben de projectpartners gewerkt 

aan de ontwikkeling van een participatief gebiedsobservatorium en de organisatie van 

ontdekkingsdagen in de regio. Daarnaast konden geïnspireerde burgers hun ideeën kwijt in één van de 

ideeënbussen of via de projectwebsite. 

Om te experimenteren met innovatieve vormen van dienstverlening werd eerst een analyse gemaakt 

van de actuele toestand. Op basis van deze analyse selecteerden projectpartners zes pilootprojecten 

om participatieve methoden op uit te testen. De informatie uit de analyse en de ervaringen uit de 

pilootprojecten werden dan gebruikt om drie projectenoproepen te lanceren. In totaal werden er 32 

projectideeën geselecteerd om te begeleiden. 

De acties in het kader van Partons 2.0 hebben geleid tot verschillende publicaties. Deze kun je 

raadplegen op de website van het project. Daarnaast vind je op de website de resultaten van het 

project terug en relevante informatie over de behandelde thematieken. Wil je dus meer weten over 

Partons 2.0? Ga dan nu naar www.partons2-0.eu. 

http://www.partons2-0.eu/

