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Ieder participatietraject is anders. Twee voorbeelden van participatie 
met de beweegbank.

Hasselts sportmonitor Sam Weyns kreeg de opdracht werk te maken 
van ‘buitensport’. Omdat de sportdienst zeker wilde zijn dat de
nieuwe infrastructuur écht gebruikt zou worden, vroeg Sam de 
bewoners om via de facebook-groep van de wijk ook zelf voorstellen
te formuleren. Naast de klassiekers - voetbaldoeltjes voor de jeugd, 
petanqueterreienen voor de ouderen,... - kwam één van hen met een
‘beweegbank’ op de proppen.

De buurtbewoners kregen de gelegenheid een mobiele beweegbank uit 
te testen. De positieve feedback overtuigde ook de beleidsmakers. De
stad Hasselt besliste zelfs meteen om drie beweegbanken te plaatsen.
Intussen kunnen de Hasselnaren gebruik maken van een veelvoud aan 
beweegbanken en worder er - op aanvraag - ook mobiele versies ter 
beschikking gesteld aan de bevolking. 

Om verder in te zetten op het succesverhaal van de beweegbank werkte 
de Leuvense sportdienst het concept van het beweeglint uit. Dat is een
aanéénschakeling van verschillende IPitup-beweegbanken doorheen de 
stad. het Leuvense bestuur vond het belangrijk dat de Leuvenaar daarbij
betrokken werd. 

“Het participatietraject werd een voltreffer”, beaamt Mieke van Schepsdael 
van Tofsport Leuven. “De bewoners schoven maar liefst 152 verschillende 
locaties naar voor! Deze aanvragen werden daarna geëvalueerd door 
verschillende stadsdiensten. De uiteindelijke beslissing over de tien
weerhouden locaties lag dus wel nog bij de stad. De spreiding van de
banken speelde daarbij bijvoorbeeld een belangrijke rol.” 
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