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EEN OPROEP VOOR BURGER-, COLLECTIEVE EN DUURZAME 

PROJECTEN 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil steun bieden aan burgers die zich willen inzetten voor 

collectieve projecten ten voordele van het milieu en duurzame ontwikkeling, in hun wijk en de publieke 

ruimte, om zo een sociaal weefsel, gezelligheid en een gevoel van welzijn te creëren.  De klimaatcrisis, 

waarvan de concrete effecten al zichtbaar zijn, en de recente gezondheidscrisis door Covid-19 tonen 

aan hoe belangrijk het is om lokaal te handelen, in onze wijken, om de veerkracht van de stad en haar 

inwoners te verbeteren, d.w.z. om ons voor te bereiden op de ecologische en maatschappelijke 

schokken die ons te wachten staan en zo de stad van morgen op te bouwen.  De oproep wil projecten 

steunen die gericht zijn op de strijd tegen de klimaatverandering en de ontwikkeling van een 

veerkrachtige stad. 

 

Welke projecten? 

Ontwikkel een project op uw maat, groot of klein. Vooruit met de Wijk (VMDW) kan u bijvoorbeeld 

ondersteunen bij de aanleg van een collectieve moestuin of boomgaard, de inrichting van een 

wijkcompost of kippenhok, de organisatie van sensibiliseringsacties rond de netheid in uw wijk, de 

herinrichting van een openbare ruimte met het oog op actieve mobiliteit, het opzetten van een lokaal 

uitwisselingssysteem of een actiegroep rond de reductie van het energieverbruik, enz.  

Maar ook grotere projecten: 

 een ambitieus project, gericht op een groter milieueffect, zoals de ontwikkeling van een 

energiegemeenschap (collectieve zelfproductie), een buurtkeuken of -inmaakatelier die bestemd 

zijn voor de bewoners en collectieve groepen, enz. 

 een Participatieve Duurzame Wijk, om een reeks projecten te ontwikkelen op de schaal van een 

hele wijk. 

 

 

 

 

De projectoproep VMDW steunt op 3 essentiële pijlers: 

Burgerprojecten: burgers heroveren een deel van hun omgeving en buurt door middel van 

concrete projecten. Ze vormen een motor voor verandering. 

Collectief: het project wordt geleid door een groep burgers op een collectieve manier. De focus 

ligt op het verbeteren van de levenskwaliteit van de collectiviteit. Daarom zijn openheid naar de 

buurt en betrokkenheid van mensen buiten de proefgroep van essentieel belang 

Duurzaam: het streven naar het verminderen van de negatieve impact op het milieu is aanwezig 

vanaf het ontwerp van het project tot de uitvoering ervan (lokale en seizoensgebonden voeding, 

zero-afval praktijken door huren/lenen / reparatie en tweedehands, vermindering van de 

energiekosten, actieve mobiliteit, enz.) 
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VOOR WIE IS DEZE PROJECTOPROEP BEDOELD? 

De projectenoproep richt zich tot groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, bewoners van 

eenzelfde gebouw, straat of wijk, die collectief projecten willen ontwikkelen.  

Burgercollectieven kunnen worden opgericht als feitelijke 

verenigingen of als verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), 

bestaande uit vrijwilligers, dragers en begunstigden van het 

betrokken project.   Om u te helpen bij uw keuze, kunt u alle 

details hier vinden. 

De projectenoproep kan ook dienen als springplank voor 

burgerprojecten die de capaciteit hebben om tot een vereniging 

uit te groeien. Zo is het mogelijk de activiteiten te laten rijpen, een 

concept te testen en de realiteit te confronteren vooraleer het 

statuut van vzw aan te nemen. 

Deze oproep is niet gericht op scholen, lokale overheden 

(gemeenten en OCMW's), verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) (behalve in de hierboven 

vermelde gevallen) of bedrijven. Ook commercieel georiënteerde projecten zijn uitgesloten. Voor die 

doelgroepen bestaan andere projectoproepen, die u kunt vinden op 

https://leefmilieu.brussels/guichet/appels-projets. Ze betreffen verschillende onderwerpen en zijn 

gericht aan scholen, gemeenten, Brusselse OCMW's, verenigingen en alle werkgevers in het kader van 

een commerciële activiteit (Be Circular). 

 

DE PILOOTGROEP EN DE PROJECTPARTNERS 

De pilootgroep 

Je vormt een pilootgroep, die de drijvende kracht achter het project is. De leden van deze groep zorgen 

voor de duurzaamheid van het project tijdens en na de begeleiding. De pilootgroep bestaat uit ten 

minste 5 personen uit verschillende huishoudens, waarvan er ten minste 3 in het gewest wonen. 

De verantwoordelijkheden van de pilootgroep zijn, afhankelijk van de omvang van het project en de 

groep: 

 de coördinatie van de invoering van de activiteiten die voorzien zijn in het kader van het project;  

 de contacten met de administratie en met de begeleidingsteams; 

 het budgetbeheer; 

 de communicatie tussen alle betrokken actoren en naar de buurt toe; 

 het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn voor het beheer van het project; 

 de duurzaamheid van het project; 

 … 

Het vergoeden van vrijwilligers is in principe verboden in het kader van de projectoproep. Als u echter 

denkt dat dit essentieel is voor het succes van het project, bespreek dit dan met uw coach. Dit moet ook 

worden verantwoord in uw projectformulier. 

 

 

 

NB: een vzw, bestaande uit 

bezoldigde werknemers en met 

missies die verder gaan dan het 

project, kan zich bij het collectief 

aansluiten en het ondersteunen. 

Zij kan echter niet de enige drager 

van het project zijn, en moet als 

partner worden beschouwd (de 

voorwaarden voor partnerschap 

worden hieronder beschreven). 

http://www.inspironslequartier.brussels/
http://www.environnement.brussels/guichet/appels-projets
https://www.circulareconomy.brussels/
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 Een participatieve werking 

De collectieve dimensie impliceert dat de pilootgroep een aantal participatieve werkingsprincipes moet 

aannemen: 

 Besluiten worden collectief genomen, of althans door het collectief bekrachtigd en erkend; 

 De communicatie binnen de groep en met de rest van het collectief verloopt op transparante 

wijze 

 Iedereen kan deelnemen aan de besluitvorming en een actieve rol spelen 

Partnerschappen 

De projectoproep moedigt de burgers ook aan om een partnerschap aan te gaan met verschillende 

lokale organisaties (verenigingen op het terrein, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven, 

gemeenten en OCMW 's, enz.). Deze partnerschappen zijn essentieel voor ambitieuze projecten 

of Participatieve Duurzame Wijken. Zij kunnen u helpen uw project ruimer op te zetten of er meer 

structuur aan te geven. Ze kunnen u ook materiële of financiële middelen, deskundig advies of 

managementvaardigheden bieden. 

Het project moet echter een burgerproject blijven. Bovendien moet bij een dergelijk partnerschap de 

groeiende autonomie van de burgers voorop staan. Het is daarom toegestaan dat deze partners 

beheers- en coördinatietaken overnemen van de burgergroep die het project draagt, onder de 

volgende voorwaarden: 

 De partner wordt geïdentificeerd als een lokale partner; 

 Deze dienst wordt niet vergoed. De subsidie wordt alleen gebruikt om het project voor de 

burgers te financieren. De partner kan dus geen personeels- of werkingskosten 

rechtvaardigen voor de steun die hij aan het project verleent, noch kan hij rechtstreeks 

voordeel halen uit de uitrusting die met de subsidies wordt gefinancierd. 

Anderzijds is het toegestaan om, binnen het budget, gebruik te maken van de betaalde diensten van 

een vereniging voor technische zaken of bijstand bij de uitvoering van het project, naast de technische 

steun die in de projectoproep wordt voorgesteld. 

De gemeente 

Wij raden u ten zeerste aan om in een vroeg stadium van de voorbereiding van uw project contact op 
te nemen met uw gemeente Dit contact is essentieel voor de projecten: 
 

- die gebruik maken van een gemeentegrond, aangezien de gemeente u een goedkeuring voor 
het gebruik moet afleveren; 

- waarvoor een goedkeuring nodig is om gebruik te maken van de openbare ruimte ("incredible 
edible" bakken, reclameborden, givebox, enz.); 

- voor elk project waarbij de gemeente betrokken moet worden. 
 
Een principeakkoord op papier is voldoende voor het indienen van de kandidatuur. Het definitieve 
akkoord is vereist op de dag voor de jurering. 
 
Wat uw project ook is, door contact op te nemen met de gemeente kunt u profiteren van hulp van de 
gemeente en in contact komen met andere soortgelijke projecten op haar grondgebied. Er zij op 
gewezen dat de gemeente zal worden verzocht technisch advies aan de jury te verstrekken.  
 
In elke gemeente is een contactpersoon aangewezen om u te helpen. De volledige lijst is beschikbaar 
op https://vooruitmetdewijk.brussels/gemeenschappelijke-contacten/. Deze persoon zal uw contacten 
met de verschillende gemeentelijke diensten die bij uw project betrokken zijn, kunnen vergemakkelijken. 

https://inspironslequartier.brussels/liste-de-contacts-communes/
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DE STEUN DIE AANGEBODEN WORDT DOOR VOORUIT MET DE 

WIJK 

Ongeacht het thema en de gekozen aanpak, is de geboden ondersteuning verdeeld over verschillende 

pijlers: 

 Een begeleiding door professionals 

Degelijk opgeleide teams begeleiden u tijdens de uitvoering van uw projecten, zowel wat de specifieke 

technische aspecten betreft als wat de methodologische aspecten en het groepsmanagement aangaat. 

Die begeleiding is essentieel en verplicht om ervoor te zorgen dat het project zo goed mogelijk voldoet 

aan de criteria en de beste resultaten haalt.  

De ondersteuning bestaat uit gemiddeld 3 tot 4 bijeenkomsten. Toch staat de aanpassing aan uw 

behoeften voorop. De steun voor een ambitieus project is uitgebreider. Dat is het geval bij Participatieve 

Duurzame Wijken, zodat er gewerkt kan worden aan de stand van zaken en om de groep en de 

projecten te bestendigen.  

De begeleiding wordt het hele project lang aangeboden, dat wil zeggen gedurende een jaar (voor kleine 

projecten) tot anderhalf of zelfs twee jaar voor de meest ambitieuze projecten en projecten van 

Participatieve Duurzame Wijken. 

Financiële steun 

Om het project te realiseren, kent het gewest u een subsidie toe. Eenvoudige thematische projecten 

ontvangen een subsidie van maximaal 3.000 euro. Ambitieuze thematische projecten en Participatieve 

Duurzame Wijken kunnen een subsidie van maximaal 15.000 euro krijgen. Deze subsidies worden 

reeds verleend bij de aanvang van het project.  

 

Opleidingen 

U zult ook, afhankelijk van het thema en de interesses van de groepen, kunnen kiezen uit een 

gemeenschappelijk programma voor thematische of methodologische opleiding. 

Netwerking 

Bezoeken ter plaatse en uitwisselingsworkshops tussen projectdragers vervolledigen de 

ondersteuning en bieden u de mogelijkheid ideeën uit te wisselen, ongeacht de thema's van het project. 

Contact met andere projectdragers wordt ook vergemakkelijkt door een adressenlijst die ter 

beschikking wordt gesteld. 

 Methodologische tools 

Er worden tal van tools en technische fiches online tot uw beschikking gesteld. 

Vergeet niet dat subsidies met overheidsgeld betaald worden. Dit geld moet dus zeer zorgvuldig 

worden besteed om te garanderen dat het gebruik ervan relevant is en het algemeen belang dient. 

Er is een aantal procedures ingevoerd om dit correcte gebruik te garanderen. De dienst tracht de 

administratieve procedures zo eenvoudig mogelijk te houden, maar er dient toch een evenwicht te 

blijven tussen het gemak voor de burgercollectieven en een minimale controle op de uitgave van 

overheidsgeld. Ook de burgers staan achter dat principe. 

https://inspironslequartier.brussels/se-former
https://www.inspironslequartier.brussels/soutiller
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THEMATISCH PROJECT OF WIJKDYNAMIEK? 

Vooruit met de Wijk kan projecten op twee manieren ondersteunen: 

1. Bent u een groep burgers en heeft u een thematisch project in gedachten dat betrekking 

heeft op het milieu? 

Dan kiest u voor een thematisch project, in een van de volgende categorieën:  

 Good Food voeding: 

Een Good Food - eten of Good Food produceren in de stad: start een collectieve 

moestuin, boomgaard of ander voedingsproductieproject of ontwikkel een project ter 

bevordering van een gezond en milieuvriendelijk voedingsaanbod - of consumptie. 

(https://vooruitmetdewijk.brussels/goodfood/) 

 

 Hulpbronnen, afval en openbare netheid 

o Een project rond openbare netheid: sensibiliseer uw buren rond de netheid in uw 

straat of wijk, communiceer over het thema op een innovatieve en opvallende manier, 

organiseer een opruimactie en verbind uw buren rond het onderhouden en respecteren 

van jullie openbare ruimte. 

(https://vooruitmetdewijk.brussels/netheid/) 

o Een uitleen-/deel-/hergebruikproject: ontwikkel een initiatief voor een meer 

bescheiden levensstijl, zet aan tot nadenken over behoeften, of ontwikkel alternatieven 

voor het kopen van nieuwe producten.  

(https://vooruitmetdewijk.brussels/zeroafval/) 

o Een project over organisch afval: start een efficiënte collectieve compost, op maat 

van uw buren, en creëer lokale kwalitatieve mest terwijl een gezellige buurt 

vooropgesteld wordt.  

(https://vooruitmetdewijk.brussels/compost/) 

 

 De natuur en de biodiversiteit:  

Laat planten groeien tegen de gevels van uw wijk of aan de voet van bomen, bevorder 

de biodiversiteit in de openbare ruimte.  

((https://vooruitmetdewijk.brussels/groenewijken/)) 

 

 Energie:  

Samenwerken om uw energieverbruik en de productie van broeikasgassen te 

verminderen, uw buren erbij betrekken en bewust maken, uw kennis over ecologische 

renovaties en milieubewust gedrag delen.   

(https://vooruitmetdewijk.brussels/energie/) 

 De mobiliteit - Good Move:  

Een Good Neighbourhood-project: richt in de openbare ruimte ontmoetingsplaatsen 

of speelstraten in, of een Good Choice-project door de organisatie van 

fietsherstellingsworkshops of projecten rond het delen van vervoermiddelen, organiseer 

educatieve routes in het teken van ‘mobiliteit’, ...  

(https://vooruitmetdewijk.brussels/mobiliteit/) 

http://inspironslequartier.brussels/goodfood/
https://inspironslequartier.brussels/proprete
http://inspironslequartier.brussels/zerodechet/
http://inspironslequartier.brussels/compost/
http://inspironslequartier.brussels/quartiersverts/
http://inspironslequartier.brussels/energie/
https://inspironslequartier.brussels/mobilite
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Deze verschillende thema's worden in bijlage van deze modaliteiten nader toegelicht. U vindt:  

 de doelstellingen waar men naar streeft volgens de verschillende thema's. De voorgestelde 

projecten moeten een of meer van deze doelstellingen nastreven; 

 voorbeelden van projecten die Vooruit met de Wijk wil steunen (niet volledig). 

 

2. Bent u een groep of comité van bewoners en/of gebruikers van een wijk en wilt u de 

goede sfeer in de wijk bevorderen rond verschillende thema’s? 

Bent u geïnteresseerd in verschillende van de hierboven beschreven onderwerpen en wilt u daar op 

een samenhangende manier aan werken? Of bent u gemotiveerd door een buurtgevoel en wilt u samen 

met uw buren duurzame themaprojecten ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de 

bewoners door de sociale banden, de solidariteit en de gezelligheid te versterken? U wil om dit te 

bereiken de beschikbare middelen mobiliseren, of het nu particuliere, institutionele of openbare 

middelen zijn? Wilt u de tijd nemen om een langetermijnaanpak op te bouwen? Dan kiest u ervoor om 

u aan te sluiten bij de beweging voor Participatieve Duurzame Wijken.  

In een Participatieve Duurzame Wijk neemt u de tijd om uw projecten op wijkschaal te ontwikkelen, 

samen met uw buren.  U begint, met methodologische steun van coaches en technische 

deskundigen, met een gedeelde inventaris van uw wijk, bouwt uw groep op, mobiliseert de 

bewonersdoor collectief uw behoeften en die van uw buren vast te stellenen door uw wensen, uw 

deskundigheid en uw middelen te bundelen. Deze stap zal u toelaten om een subsidie aan te vragen 

die beantwoordt aan de behoeften van uw buurt, zodat u grotere, meer innoverende, duurdere projecten 

kunt uitvoeren in een coherente en multithematische aanpak. 

U neemt ook deel aan een participatief proces dat uniek is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het 

participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken. Uw subsidie wordt niet toegekend door de 

overheidsdienst, maar door andere burgers, leden van Participatieve Duurzame Wijken, die hun 

expertise ter beschikking stellen om uw projecten te verbeteren.  Burgerprojecten waarover alleen 

burgers beslissen!  

WAARSCHUWING: Vooruit met de Wijk wil collectieven niet voor twee thema's tegelijk 

ondersteunen, behalve in het kader van de Participatieve Duurzame Wijken. Bij de ontwikkeling van 

thematische projecten wordt namelijk de voorkeur gegeven aan kwaliteit boven kwantiteit. U kunt het 

volgende jaar altijd een ander themaproject indienen. Of, als u aan verschillende thema's wilt werken, 

is de dynamiek van de Participatieve Duurzame Wijken, die hieronder wordt toegelicht, misschien iets 

voor u! 

Er zal echter rekening mee worden gehouden dat sommige projecten op een secundaire manier met 

andere thema's te maken kunnen hebben: een compost in een collectieve moestuin, vegetatie en 

eetbare beplanting in een straatinrichtingsproject, enz. Deze projecten zullen in het hoofdthema 

worden opgenomen. Coaching zal u helpen dit te bepalen indien nodig. 
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1.  U dient een intentienota in 

Om te kunnen starten met uw Vooruit met de Wijk-avontuur, moet u een intentienota indienen via het 

online formulier ‘intentienota’ voor middernacht op 3 april 2022. Deze stap is verplicht.  

Deze nota zal u helpen om de kern van uw pilootgroep en de grote lijnen van uw project te bepalen. Op 

deze basis, en om u te helpen zodra u uw project voorbereidt, zal een professionele coach contact 

met u opnemen om u te helpen bij het opzetten van uw project. Het is de bedoeling om u te helpen bij 

het stellen van de juiste vragen en een project en budget in te dienen dat afgestemd is op uw behoeften 

en dat voldoet aan de criteria van de projectoproep. In deze fase is er ook tijd om de nodige 

bezettingsvergunningen te verkrijgen, contact op te nemen met de gemeente of andere partners te 

zoeken. 

Om deze begeleiding goed te kunnen organiseren, vragen we u om uw intentienota zo snel mogelijk 

in te dienen. Ga ervoor ! De pilootgroep moet echter al uit ten minste 3 personen bestaan. De 

begeleiding zal u helpen om dit verder ui te breiden. 

2. U dient uw project in 

Met de hulp van de coach vult u uw projectdossier in met behulp van het formulier voor thematische 

projecten. Het dossier moet ingediend worden tegen 12 juni 2022 om middernacht. Opgelet, om door 

de jury te worden aanvaard, moet het dossier volledig en geldig zijn (zie kader). 

 

 

 

Een volledig en geldig projectdossier is: 

 het voorgestelde project moet onder een of meer van de thematische doelstellingen van 

de oproep tot het indienen van voorstellen vallen; 

 het formulier voor het voorgestelde project, compleet met de bijlagen (statuten van de 

groep, bankcertificaat, goedkeuring voor het gebruik van de ruimte, inachtneming van de 

budgetlimieten, budgettaire bijlage in Excel-formaat);  

Opgelet: de bijlage met het budget moet in de oorspronkelijke vorm (Excel) worden gelaten, 

met alle uitgavencategorieën, ongeacht of ze in het kader van deze oproep financierbaar zijn.  

 en project dat ontwikkeld wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met mensen die er 

wonen of werken; 

 een pilootgroep van ten minste 5 personen (van wie er drie in het gewest wonen); 

 ondertekende goedkeuring van de eigenaar indien voor het project gebruik moet worden 

gemaakt van particuliere of openbare grond of ruimte (ten minste een principiële 

toestemming in afwachting van een meer formeel document - vooral voor gemeentegrond of 

het gebruik van openbare ruimte). Voor mede-eigendommen is een besluit van de algemene 

vergadering vereist. 

Elk dossier dat niet aan deze 5 punten voldoet, wordt als onontvankelijk beschouwd en 

wordt niet door de jury in aanmerking genomen. 

 

ALS U DE THEMATISCHE PROJECTEN HEEFT GEKOZEN 

https://inspironslequartier.brussels/
http://www.inspironslequartier.brussels/appel-a-projets/
http://www.inspironslequartier.brussels/appel-a-projets/
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3. De jury selecteert de projecten  

De ontvangen projectdossiers worden voorgelegd aan een multidisciplinaire jury en er wordt een 

selectie gemaakt op basis van de onderstaande criteria. Vóór de jury wordt ook technisch advies 

gevraagd aan de gemeente die bij uw project betrokken is. 

Wat zijn de selectiecriteria? 

De jury zal projecten selecteren die aan een maximum van de volgende criteria voldoen, op basis van 

een score die voor elk van deze criteria wordt toegekend.: 

1. Doelstellingen 

(10 punten) 

hoe het project beantwoordt aan de algemene doelstellingen van de oproep 

en het gekozen thema, door een goede praktijk toe te passen of een 

innovatieve oplossing voor een milieu- of mobiliteitsprobleem uit te testen; 

2. Milieu-impact 

(10 punten) 

het project heeft een impact op de veerkracht van de stad (d.w.z. de 

capaciteit om te weerstaan aan de ecologische en maatschappelijke 

schokken die ons te wachten staan en zo de stad van morgen op te bouwen); 

 Ambitieus criterium: het project heeft een grotere impact op de veerkracht 

van de stad, die kan worden gemeten aan de hand van numerieke 

indicatoren; 

3. Begunstigden 

(3 punten) 

het project beoogt een geleidelijke toename van het aantal gebruikers van 

het project, met een open blik naar de volledige diversiteit van de wijk; 

 Ambitieus criterium: het project beoogt een groter aantal mensen te 
bereiken, en/of met een grotere diversiteit, op een meer inclusieve manier, 
en/of over een groter geografisch gebied; 

4. Het dragen van het 

project 

de pilootgroep is sterk en zijn werking is participatief; 

(3 punten) Ambitieus criterium: een sterkere drager, met concrete partnerschappen en 
lokale netwerkvorming; 

5. Relevantie het project voorziet in een behoefte van de groep dragers; 

(3 punten) Ambitieus criterium: het project voorziet in een behoefte in de wijk; 

6. Opening 

(3 punten) 

het project staat open voor alle bewoners van de wijk en betrekt er ook 
mensen bij die niet tot de pilootgroep behoren; 

7. Geloofwaardigheid 

(3 punten) 

de uitvoering van het project is geloofwaardig, het project is zo opgezet dat 
het aan de doelstellingen beantwoordt, het tijdschema voor de uitvoering is 
realistisch, het budget is in overeenstemming met de doelstellingen, en 
houdt rechtstreeks verband met de potentiële effecten van het project; 

8. Beoordeling 

(3 punten) 

de kwaliteit van de beoordeling van de impact van het project op het milieu 
en de omgeving wordt vastgesteld; 

 Ambitieus criterium: milieu- of mobiliteitseffectindicatoren worden aan het 
begin en aan het eind van het project gemeten; 

9. Duurzaamheid 

(3 punten) 

het project heeft het potentieel om duurzaam te zijn en zichzelf in stand te 
houden (vooral financieel). 

Naast deze criteria zal het besluit ook rekening houden met: 

 afhankelijk van de budgetcapaciteit zal voorrang worden gegeven aan initiatieven die in het 

kader van deze burgerprojectoproep nog nooit steun hebben ontvangen, althans voor hetzelfde 

project, tenzij het een andere ambitie krijgt; 

 de integratie van de beginselen van duurzame ontwikkeling in de uitvoering van het project zal 

als een gunstige bonus worden beschouwd: bijvoorbeeld het gebruik van 

tweedehandsmaterialen, aankoop volgens milieucriteria, enz. 
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Opmerking over ambitieuze projecten: 

 de criteria betreffende de milieu- en mobiliteitsimpact en betreffende de begunstigden zijn 

onontbeerlijk en hebben voorrang bij de aanvaarding van ambitieuze projecten door de jury; 

 Een groot budget is niet hetzelfde als een ambitieus project. Elk significant bedrag moet worden 

gerechtvaardigd door zijn toegevoegde waarde om te voldoen aan de twee in het vorige punt 

genoemde prioriteitscriteria.  
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Omdat de Participatieve Duurzame Wijken tijd vergen om een gezamenlijke evaluatie uit te voeren en 

de bewoners te mobiliseren, zullen de fasen die leiden tot de ontwikkeling van de projecten een ander 

tijdschema volgen dan dat van de thematische projecten.  

1. U geeft een intentienota met oog op een selectie 

In deze eerste fase van de selectie als Participatieve Duurzame Wijk schrijft u een intentienota 

voor de buurt. In deze nota moet u toelichten wat de motivatie is van uw pilootgroep om een 

wijkdynamiek te creëren en beschrijven war u van ‘droomt’ voor uw wijk. Deze fase zorgt ervoor dat de 

aanpak wordt verankerd in de context van de wijk, door de steun van minimaal 10 andere personen 

buiten de pilootgroep te vragen. Deze nota moet vóór 3 april 2022 om middernacht worden 

teruggestuurd. Een coach zal dan contact met u opnemen om ervoor te zorgen dat deze intentienota 

volledig is. 

Op 19 april zal een jury de duurzame wijken selecteren die aan hun gezamenlijke inventaris van de 

buurt mogen beginnen. De kandidatuur als Participatieve Duurzame Wijk is in deze fase nog niet 

gericht op concrete voorstellen voor gebudgetteerde projecten. 

 

2. U maakt een inventaris op en zet uw projecten op  

Daarna begint de fase van ‘gezamenlijke inventarisatie en projectontwikkeling’. Dit gebeurt met de 

steun van coaches en deskundigen, dankzij een intensievere begeleiding dan bij de thematische 

projecten. De pilootgroep stelt vragen aan de buurt, mobiliseert bewoners en gebruikers met het oog op 

een gezamenlijke subsidieaanvraag waarin de acties en projecten die ze willen uitvoeren opgenomen 

zijn. Er worden lokale partnerschappen gezocht of gecreëerd (gemeentebestuur, verenigingen, scholen, 

rusthuizen, enz.). 

Tijdens deze fase zal een startfonds van maximaal 400 euro ter beschikking worden gesteld om de 

bewoners te mobiliseren en een collectieve dynamiek rond gemeenschappelijke projecten tot stand te 

brengen. 

ALS U DE PARTICIPATIEVE DUURZAME WIJKEN HEEFT GEKOZEN 

GEKOZEN 

Om geaccepteerd te worden als Participatieve Duurzame Wijk moet aan de volgende criteria 

voldaan zijn: 

 de pilootgroep (van ten minste 5 personen) omvat ten minste 3 buurtbewoners; 

 de aanvraag moet worden ondersteund door ten minste 10 personen en/of partners - 

buiten de pilootgroep - maar die verbonden zijn met de wijk; 

 een actieterrein wordt afgebakend. Deze perimeter moet gelegen zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en zich uitstrekken over een deel van het grondgebied waarvan de 

omvang groter is dan het huizenblok of de groep woningen. De perimeter wordt ook 

gekozen naar gelang van het vermogen van de groep om binnen dat gebied acties uit te 

voeren. Ter illustratie kan een kaart (bv. Google Maps) waarop het gebied van de 

participatieve duurzame wijk is aangegeven, bij de intentienota worden gevoegd. 

 

https://inspironslequartier.brussels/
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De Wijken vragen vervolgens financiering aan via het participatief budget (zie hieronder). In deze 

aanvraag gaat het erom uit te leggen hoe de projecten gaan inspelen op de specifieke doelstellingen 

van Participatieve Duurzame Wijken.  

Merk op dat de begeleiding kan helpen bij het nadenken over projecten waar discussie over bestaat. 

Als uw project echter in essentie is opgebouwd rond verzet tegen een gemeentelijk of gewestelijk 

project, behouden de bevoegde overheden zich het recht voor om te oordelen of het project kan worden 

gesteund. 

 

3. Het participatief budget selecteert projecten 

Na de gezamenlijke inventarisatie gaan de Participatieve Duurzame Wijken deelnemen aan een 

participatief proces van projectselectie. Een subsidieaanvraag kan (eventueel) worden ingediend in het 

kader van het proces van het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken, vóór 4 

september 2022. Het besluit om een subsidie toe te kennen wordt niet aan een traditionele jury 

voorgelegd, maar aan de Raad van Participatieve Duurzame Wijken, die is samengesteld uit 

voormalige wijken die deel uitmaken van de PDW-beweging en die op 2 oktober 2022 bijeenkomt. 

De selectiecriteria worden vastgesteld door de Algemene vergadering van de Participatieve Duurzame 

Wijken en kunnen dus van jaar tot jaar veranderen.  

De volledige modaliteiten en de criteria van het participatief budget kunnen worden geraadpleegd op 

de internetpagina die draait rond het participatief budget 

Die criteria nemen de hoofdlijnen van de selectiecriteria voor de oproep tot thematische projecten van 

Vooruit met de Wijk over, maar omvatten ook de naleving van doelstellingen in verband met de 

specifieke aanpak van de PDW 's. 

Bovendien is de PDW-ondersteuning flexibel. Als een nieuw geselecteerde wijk niet klaar is om een 

project in te dienen bij het participatief budget, kan dat worden uitgesteld tot het jaar daarop, zonder het 

selectieproces als Participatieve duurzame wijk opnieuw te moeten doorlopen. 

  

Bent u een voormalige Participatieve Duurzame Wijk? 

Het participatief budget staat open voor alle Participatieve Duurzame Wijken die deel 

uitmaken van de PDW-beweging. Als u een voormalige Participatieve Duurzame Wijk 

bent, kunt u ook een nieuwe subsidie aanvragen zonder de een nieuw dossier in te 

moeten dienen via de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’. 

U kan eveneens een specifiek verzoek indienen voor coaching en/of deskundig advies om 

nieuwe projecten op te starten of hun collectieve dynamiek te verbeteren. Die begeleiding 

wordt aangeboden volgens de beschikbaarheid van de coaches/experts.  

Neem hiervoor contact op met de coördinatie van Participatieve duurzame wijken op 

coordination@quartiersdurables.be. 

https://inspironslequartier.brussels/budget-participatif/
mailto:coordination@quartiersdurables.be
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HOE NEEMT MEN DEEL AAN DE PROJECTOPROEP? 

De kalender van de oproep is als volgt: 

 14 februari 2022 : lancering van de oproep; 

 van februari tot maart 2022 : informatiesessies (data en praktische modaliteiten op onze 

website: https://vooruitmetdewijk.brussels/burgerprojectoproep); 

 3 april 2022 om middernacht: uiterste datum voor het indienen van de intentienota’s 

 

 19 april 2022: Jury voor de selectie van de dynamieken van de Participatieve Duurzame Wijken 

 12 juni 2022 om middernacht : indiening van volledige kandidaturen voor thematische 

projecten; 

 30 juni 2022 : Jury voor de selectie van de thematische projecten; 

 Toewijzing van de financiering, na ondertekening van de overeenkomsten door de 

pilootgroepen. 

 

 4 september 2022 om middernacht : indiening van kandidaturen voor projecten voor 

Participatieve Duurzame Wijken die onder het participatief budget vallen; 

 2 oktober 2022 : raad van het participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken; 

 Toewijzing van de financiering na ondertekening van de overeenkomsten door de 

pilootgroepen. 

Om uw aanvraag in te dienen, moet u gebruikmaken van de formulieren en hun bijlagen die beschikbaar 

zijn op de website (intentienota, ‘Thematische projecten’, ofwel ‘Participatieve Duurzame Wijken’). Deze 

formulieren worden bij voorkeur per e-mail verstuurd naar citizensprojects@vooruitmetdewijk.brussels 

Als u het niet per e-mail kunt verzenden, kan het ook per post worden verstuurd naar: 

Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ 

Leefmilieu Brussel 

Afd. Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad  

Dpt. Grondgebied en Burgers in Transitie en Good Food  

Dienst Grondgebied en Burgers in Transitie 

Havenlaan 86C/3000  

B-1000 Brussel 

U hoeft geen papieren versie op te sturen als u uw dossier per e-mail hebt verstuurd. 

De informatiesessies: 

Om de burgercollectieven te helpen bij een beter begrip van deze projectoproep en erop in te gaan, 

worden vier informatiesessies georganiseerd waar, met de steun van het team van ervaren coaches, 

de collectieven zullen worden aangezet tot nadenken en uitwisselen over de doelstellingen van hun 

project, of zich zullen oriënteren naar de keuze van het werkthema. Het bijwonen van deze sessies is 

niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen om u de beste kans op begeleiding te geven. 

Deze informatiesessies worden in samenwerking met de gemeenten georganiseerd. Ze vormen een 

gelegenheid om de vertegenwoordigers van uw gemeenten te ontmoeten en reeds met de dragers van 

naburige initiatieven van gedachten te wisselen. 

Voor meer informatie: 

 telefonisch 0800 85 286 

 per e-mail citizensprojects@vooruitmetdewijk.brussels  

 op onze website LB: https://vooruitmetdewijk.brussels/  

https://inspironslequartier.brussels/appel-a-projets
https://inspironslequartier.brussels/appel-a-projets/
mailto:citizensprojects@inspironslequartier.brussels
mailto:citizensprojects@inspironslequartier.brussels
https://inspironslequartier.brussels/
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Bijlage: Beschrijving van de thema’s en projecten 

 1.  Good Food voeding 

Goed eten en goed produceren in de stad: het gaat erom burgers aan te sporen om projecten rond 

duurzame voeding op te zetten in het kader van de Good Food-strategie. U kunt de Good Food-strategie 

en de doelstellingen inkijken via de portaalsite Good Food. 

Good Food, dat is: 

- Zelf een deel van je voeding produceren 

- Gezondere, lokale, verse, seizoensgebonden en bij voorkeur biologische producten 

consumeren 

- Een evenwichtiger bord op tafel zetten met minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige 

eiwitten 

- Beperking van de voedselverspilling 

Voorbeelden van Good Food-projecten (gedeeltelijke lijst) 

 Good Food eten 

Elk collectief project waarbij voeding verwerkt wordt volgens de Good Food criteria:  

o Verwerking van lokale groenten en fruit tot conserven / pesto / confituur / sap; 

o Verwerking van lokale kruidenplanten tot kruidenthee / specerijen; 

o … 

 

Elk collectief project dat het mogelijk maakt een gebrek aan een Good Food aanbod in de buurt te 

compenseren en het lokale aanbod te richten op een gezonder, lokaal, seizoensgebonden aanbod, enz. 

en ook toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld: 

o collectieve acties om een alternatief aanbod te promoten bij kruideniers, supermarkten, scholen 

om het aanbod aan te passen zodat er meer lokale, kwaliteitsvolle producten zijn, enz.; 

o het opzetten van een verkoopstructuur, zoals een kleine lokale/wijk/straatmarkt. 

o gedeelde keukens om er een plaats van te maken voor het delen van ervaringen en het 

uitwisselen van praktijken op het gebied van duurzame voeding / workshops collectief koken, 

enz.;  

o Een buurtkeuken opzetten (collectieve organisatie om dagelijkse maaltijden te bereiden, voor 

zichzelf en voor de wijk https://cuisinesdequartier.be/nl/accueil-nederlands/) 

o het opzetten van een gezamenlijk collectief keukeninitiatief dat openstaat voor de buurt 

(bijvoorbeeld: participatieve maar specifieke kantine); 

o … 

 

Elk project dat bijdraagt aan de strijd tegen voedselverspilling 

het opzetten van een productieruil (bv. fruit in de herfst); 

terugwinning van onverkochte goederen op zeer kleine schaal en lokaal voor herverdeling binnen de 

wijk; 

o verwerking van teruggewonnen onverkochte goederen 

o … 

 

 

NB: collaboratieve consumptie via de oprichting van een aankoopgroep (GASAP, GAC, enz.) zal niet 

worden gesteund, aangezien de vzw Réseau des GASAP tot doel heeft Gasap te ontwikkelen op 

verzoek van lokale groepen. 

http://www.goodfood.brussels/fr/content/strategie-good-food
https://cuisinesdequartier.be/nl/accueil-nederlands/
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Ambitieus project! 

Ambitieus project! 

Een plek die gewijd is aan voeding en tegelijkertijd inspeelt op de behoeften van de wijk.  

Een ambitieus project dat gericht is op het samenbrengen van lokale collectieve projecten op één plaats. 

Een dergelijke plek, die samen met de wijkbewoners is opgebouwd, kan bijvoorbeeld het volgende 

omvatten: 

 Een collectieve moestuin 

 Een uitgeruste keuken die bewoners kan ontvangen die deelnemen aan een wijkkeukenproject: 

collectieve organisatie om dagelijkse maaltijden te bereiden, voor zichzelf en voor de wijk. 

 Een coöperatief wijkinmaakatelier voor collectieve moestuinen en burgers, om groenten en fruit 

te conserveren en te verwerken: lokalen uitgerust met ad hoc apparatuur (mixer, snelkookpannen, 

droogoven, zonnedroger, enz.), collectieve werksessies (confituur maken, melkzuurgisting, 

pesto, zuurkool, enz.), overdracht van kennis door burgers, enz. 

 

 Zin om een concreet voorbeeld te ontdekken? Het "Fou'r à lier" project in Ukkel 

 

 

 Good Food telen 

Elk collectief project voor duurzame voedselproductie, met een globaal collectief projectbeheer, dat 

toegankelijk is voor de hele wijk: 

o Collectieve moestuinen op een stuk grond, al dan niet in de open lucht, gedeeld door een groep 

burgers; 

o Specifiek stedelijke collectieve productie, buiten de collectieve moestuin: op alle balkons van 

een gebouw, in verticale, in collectieve aquaponics, enz.; 

o Ongelooflijk Eetbaar in de openbare ruimte: bakken met groenten beschikbaar voor 

voorbijgangers (Hier meer over weten? www.incredibleediblebelgium.wordpress.com); 

o Boomgaarden en/of kleinfruitteelt; 

o Teelt van kruidenplanten (bv.: aromatische spiraal, munt, enz.); 

o Andere vormen van lokale en duurzame productie: witlof, paddenstoelen, enz.; 

o Fokken van kleine dieren: kippen en pluimvee, konijnen, enz. 

 

Elk project dat de productie in de stad wil aanmoedigen, met ideeën over hoe het zijn productieproject 

meer kan openen naar de buurt toe: 

o Ruilbeurs voor zaden/planten/oogst; 

o Productie van eetbare zaden/planten met oog op een verdeling; 

o Een lokale dynamiek van co-tuinieren voorstellen 

https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/waar-kan-ik-kweken-de-stad/co-

tuinieren; 

o Organisatie van evenementen rond de productielocatie (participatieve werven, 

opendeurdagen, lentefeest, enz.);  

 

 

Produceren in de stad 

 Produceren rond sociale woningen 

Ontwikkeling van collectieve stadslandbouw binnen de OVM's - in de omgeving van sociale woningen 

en/of gekoppeld aan de bouw van sociale woningen, op de schaal van een groot woongeheel. Dat 

kunnen moestuinen zijn in volle grond of in bakken, boomgaarden, kleine kwekerijen, enz. Deze 

projecten moeten in nauwe samenwerking met de OVM’s worden overwogen. 

 

 Investeren in braakliggend terrein en ruimte terugwinnen voor productie 
 

 Zin om een concreet voorbeeld te ontdekken? Het ‘Parcelles’-project in Anderlecht 

http://www.incredibleediblebelgium.wordpress.com/
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/ou-produire-en-ville/le-cojardinage
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/ou-produire-en-ville/le-cojardinage
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2. Hulpbronnen, afval en openbare netheid 

Het gewest zet zich in voor afvalvermindering, meer hergebruik en het recycleren van afval en een 

nettere stad. De uit te voeren maatregelen zijn opgenomen in verschillende strategieën op gewestelijk 

niveau: 

 Het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan - HABP (https://leefmilieu.brussels/themas/afval-

grondstof/strategie-en-acties-van-het-gewest/hulpbronnen-en-afvalbeheerplan), gebaseerd op 

een logica van circulaire economie;  

 Het Netheidsplan 2012-2017, gebaseerd op de resultaten van de vorige Plannen, de ervaringen 

uit andere steden en bepaalde verzoeken van de gemeenten. 

 De gewestelijke strategie voor stedelijke netheid is opgesteld in samenwerking met de Brusselse 

actoren. 

Twee vzw’s worden door de Brusselse regering gesteund om vrijwilligersinitiatieven te ondersteunen en 

te begeleiden. Het betreft:  

- Zero Waste België en zijn sensibiliseringsprojecten rond Zero Afval - Contact Pauline 

Talbot; 

- RepairTogether en de ondersteuning die ze biedt aan repaircafés - Contact: Repair 

Together. 

Aarzel niet om u aan te sluiten bij hun beweging. 

Van dit geheel, worden drie luiken naar voren geschoven in deze projectoproep: 

1. Openbare netheid 

De openbare netheid is nu een van de belangrijkste planetaire uitdagingen, maar tegelijk ook een 

dagelijkse uitdaging die dicht bij de burgers staat.  Vuile straten vormen een tastbaar probleem met 

een negatieve impact op de leefomgeving van de bewoners en het imago van Brussel.  Vaak worden 

we geconfronteerd met sluikstorten, niet-conforme vuilniszakken of vuilniszakken die buitenstaan op 

verkeerde ophaaldagen, voedselverpakkingen of sigarettenpeuken. 

Deze projectoproep heeft niet alleen tot doel om de sterke band tussen milieu en stedelijke netheid te 

benadrukken, maar ook om de bewoners aan te moedigen om innovatieve, creatieve en zelfs ongewone 

projecten voor te stellen om de bevolking te sensibiliseren en oplossingen te ontwikkelen die het gedrag 

veranderen van mensen die zich schuldig maken aan het achterlaten van afval.  

Voorbeelden van projecten inzake openbare netheid (niet-exhaustieve lijst) 

Deze doelstellingen kunnen zich concreet vertalen naar de volgende projecten1: 

 Afvalinzamelingsactie in de openbare ruimte 

 Organisatie van collectieve ploggingsessies  

 Een gerecycleerde asbak maken 

 Inrichting van boomspiegels 

 Creatie van fresco's op winkelgevels, elektrische paaltjes, enz. 

 Het maken van mobiele vuilnisbakken 

 Een netheidsmascotte maken 

 Sensibiliseren rond de vervuiling van sigarettenpeuken 

                                                           
1 Het agentschap Net Brussel biedt via zijn programma ‘WakeUp CleanUp’ logistieke ondersteuning (afvalverwijdering, 
aanwezigheid van animatoren, enz.) en materiaal (handschoenen, hesjes, afvaltangen, zakasbakken, enz.) aan vrijwilligers die 
een afvalinzameling willen organiseren. 

https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/action-de-la-region/plan-de-gestion-des-ressources-et-dechets
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/action-de-la-region/plan-de-gestion-des-ressources-et-dechets
mailto:pauline@zerowastebelgium.org
mailto:pauline@zerowastebelgium.org
mailto:mailtoluc.deriez@repairtogether.be
mailto:mailtoluc.deriez@repairtogether.be


17 

 Plaatsing van stemasbakken 

 Plaatsing van een kauwgomboom 

 Ontwerpen van speciale routes voor die leiden naar vuilnisbakken/hondentoiletten 

 Creatie en installatie van ‘reuzenafval’ op de openbare weg  

 Oprichting van een wijkkrant rond burgeracties voor de openbare netheid  

 Reportage over de straatvegers uit de wijk 

 

2. Organisch afval recycleren  

De regering hecht, onder andere, bijzonder veel belang aan oplossingen voor het beheer van organisch 

afval. De projecten zullen dus tot doel hebben een wijkcompostering op te zetten en te beheren, of een 

ander project dat gericht is op de recyclage van organisch afval, om het in een korte keten en circulair 

te beheren, om sociale banden te creëren tussen buren en wijkbewoners en om de Brusselse bodem 

op een natuurlijke en lokale manier te voeden.  

Voorbeelden van projecten rond organisch afval (niet-exhaustieve lijst) 

 Wijkcompost 

Een gemeenschappelijke compost die gezamenlijk wordt beheerd en gevoed door een groep burgers 

van de wijk, in een openbare of particuliere ruimte die ter beschikking wordt gesteld. Deelnemers wordt 

gevraagd om het biologisch afbreekbare deel van hun keuken- en tuinafval naar een bepaalde plek te 

brengen.  Dat afval wordt vervolgens gecomposteerd, d.w.z. behandeld om het te laten ontbinden en 

om te zetten in natuurlijke meststof die door het burgercollectief wordt gebruikt.  

Het project is gebaseerd op een collectieve organisatie, gemeenschappelijke regels van goed beheer, 

regelmatige betrokkenheid bij het beheer en de promotie van de collectieve compost bij de buren. 

De geselecteerde groepen zullen worden bijgestaan door erkende deskundigen op het gebied van 

compostering, om uw project zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Vooruit met de Wijk zal de 

uitvoering van een specifiek composteringsmodel financieren, dat is bestudeerd en geselecteerd 

vanwege zijn prestaties (met name op het gebied van duurzaamheid) en zijn lokale verankering. Zo 

willen we zorgen voor uniformiteit en maatschappelijke erkenning van de wijkcompost, net zoals 

bijvoorbeeld de glasbollen. 

In dezelfde geest zou de renovatie van een oude composteringssite met pallets kunnen worden 

gefinancierd. 

 Promotie van composteringsoplossingen 

Er zijn nog andere projecten mogelijk. Vooruit met de Wijk wil bijvoorbeeld projecten promoten die 

werken aan de sensibilisering rond oplossingen voor de herverwerking van bioafval , bijvoorbeeld in 

samenwerking met een Good Food-bewustmakingsproject over voedselverspilling. 

Wees creatief en durf partnerschappen aan te gaan! 

3. Afvalvermindering:  

Elk hergebruikt, geleend of niet-geconsumeerd voorwerp voorkomt de productie van een nieuw 

voorwerp. En veel initiatieven kunnen op lokaal niveau, onder burgers, ontstaan.  

 

 

https://dechetsalimentaires.brussels/
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Voorbeelden van projecten (niet-exhaustieve lijst) 

 Een objectbibliotheek  

Een gereedschaps-/objectbibliotheek biedt mensen die dit nodig hebben de mogelijkheid om tegen lage 

prijzen kwaliteitsvolle gereedschappen en objecten lenen (bv. babyspullen, tuinprieel, raclettetoestellen, 

boren, schuurmachines, fietsen, enz.), net zoals we in een bibliotheek boeken lenen.  

Er zijn projecten die kunnen worden nagebootst, maar er moeten nog nieuwe manieren bedacht worden 

om duurzame projecten op te zetten die voor een groot aantal mensen toegankelijk zijn (bv. in een 

gebouw met meerdere appartementen, in een crèche, in een sportclub, enz.).  

 De vzw ‘Les transformistes’ heeft een gids en tools samengesteld om gemakkelijk een 

babybibliotheek te ontwikkelen: LINK; 

 Vzw Fabrik heeft een gereedschapsbibliotheek ontwikkeld voor doe-het-zelf materialen; LINK. 

 Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem heeft een uitleenwinkel ontwikkeld die gekoppeld is aan 

een sociale kruidenierswinkel voor allerlei voorwerpen (vaatwerk, serviesgoed, priëlen, 

aanhangwagens, enz.) 

 De vzw remorquable richt verhuur- en uitleenpunten voor fietskarren in 

 

 Diensten en infrastructuren rond geven en uitwisselen 

Voor sommige projecten volstaat een beperkte financiering voor specifieke, eenmalige investeringen. 

Dat is het geval voor het opzetten van wijkprikborden, bookboxen, giveboxen, weggeefwinkels, 

gratismarkten, lokale ruilsystemen, enz.  

Voor meer inspiratie: (https://vooruitmetdewijk.brussels/zeroafval/)  

https://inspironslequartier.brussels/zerodechet/
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3. Natuur en biodiversiteit 

Dit luik is gericht op het aanmoedigen bewoners om de openbare ruimte te verbeteren door de natuur 

en de biodiversiteit te bevorderen via de vergroening van gevels en boomspiegels, de aanleg van 

demonstratietuinen, vijvers, hagen, enz. Deze inrichtingen in de openbare ruimte zijn ook gericht op de 

ruimten tussen de gevels en de openbare weg. 

Het is vooral een project dat de verbinding tussen stad en natuur wil bevoorrechten. Er wordt voorrang 

gegeven aan inheemse, nectarproducerende en wilde soorten die vogels, vleermuizen, bijen, vlinders 

en andere kleine dieren uitnodigen om zich in een stedelijke omgeving te vestigen of er te blijven.  

Voorbeelden van projecten rond natuur en biodiversiteit (niet-exhaustieve lijst) 

Om de uitvoering van het Natuurplan te versterken, worden de volgende acties in de mate van het 

mogelijke bevorderd:  

 meer ingrijpende inrichtingen op grotere oppervlakken;  

 partnerschappen met eigenaars die niet aan het project verbonden zijn, waardoor ambitieuzere 

projecten mogelijk worden (verwaarloosde ruimte aan de straatkant, privépercelen die 

toegankelijk zijn voor het publiek enz.); 

 partnerschappen met de gemeente, met name in het kader van hun gemeentelijke strategie 

inzake natuur en biodiversiteit; 

 inrichtingen die plaats bieden aan wilde fauna en zo de biodiversiteit bevorderen. 

Er gaat bijzondere aandacht uit naar de Brusselse zones die te kampen hebben met een sterk gebrek 

aan groene ruimten.  

 

Enkele voorbeelden: 

o begroeiing op de gevels van een straat of een groep straten, een woningenblok: klimplanten, 

vegetatie aan de boomspiegels, trottoirverbredingen, enz. bieden tal van voordelen voor de 

levenskwaliteit en helpen de natuur in de stad; 

o groene trottoirs of randen, door langs de gevels straattegels weg te halen, zodat er lage planten 

of klimplanten kunnen groeien, of afwisselend lage en klimplanten; 

o een insectenspiraal (of aromatische spiraal) plaatsen, op een plein, een lege ruimte, een infill, 

enz.; 

o een vijver aanleggen, wat interessant is voor veel dieren zoals kikvorsachtigen en amfibieën of 

voor bepaalde insecten; 

o Hindernissen in de wijk weghalen om doorgangen te creëren voor dieren; 

o Nestkasten of schuilplaatsen installeren voor bepaalde vogelsoorten, een nesttoren plaatsen; 

o natuurlijke hagen aanleggen; 

o een didactische natuurlijke of voorbeeldtuin aanleggen; 

o … 

 

Een aantal praktische voorbeelden van inrichtingen en lijsten van aanbevolen planten zijn online te 

vinden https://leefmilieu.brussels/news/gebouwen-en-biodiversiteit-fiches-om-concreet-actie-te-

ondernemen-uw-gebouwen 

  

https://environnement.brussels/news/batiments-et-biodiversite-des-fiches-pour-agir-concretement-dans-vos-batiments
https://environnement.brussels/news/batiments-et-biodiversite-des-fiches-pour-agir-concretement-dans-vos-batiments
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4. Good Move - mobiliteit en duurzame openbare ruimte 

Ons anders verplaatsen en onze openbare ruimten opnieuw toe-eigenen! Het doel is om de 

burgers te stimuleren om in het kader van het Good Move-plan projecten op te zetten op het gebied van 

mobiliteit en duurzame openbare ruimte. Dit plan wil de voorwaarden scheppen om echt rust te creëren 

in de wijken en er de leefkwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk te verbeteren en 

voorrang te verlenen aan verblijfsfuncties, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en 

gezondheid (Good Neighbourhood). Daarnaast zijn er acties gepland om de persoonlijke en collectieve 

keuzes van de gebruikers te beïnvloeden en hun verplaatsingen te sturen, zonder de individuele vrijheid 

aan te tasten (Good Choice). 

Dit luik wil meer burgerparticipatie en burgerinitiatieven om de openbare ruimten opnieuw toe te eigenen 

en veiliger te maken en innovatieve, tijdelijke of definitieve configuraties testen. Dit opnieuw toe-eigenen 

heeft met name betrekking op het centraal karakter van de wijk, de woonstraten, de schoolomgevingen 

(schoolstraten) of elke ruimte die vandaag ‘weinig’ of ‘slecht’ wordt gebruikt.  

Het Good Move-plan en de doelstellingen ervan kunnen worden geraadpleegd op https://mobilite-

mobiliteit.brussels/nl/good-move  

Voorbeelden van Good Move-projecten (niet-exhaustieve lijst) 

 Meer ruimte creëren voor de verblijfsfunctie en voor ontmoetingen tussen diverse 

doelgroepen en op verschillende manieren: 

o Workshops organiseren voor de co-creatie van constructieve en positieve ruimtelijke 

oplossingen voor een betere mobiliteit en een meer leefbare stad, toepasbaar op 

verschillende plaatsen van de wijk; 

o Maken en plaatsen van tijdelijk stadsmeubilair; 

o Innemen van leegstaande ruimten of parkeerplaatsen voor verblijfs- en 

ontmoetingsfuncties 

o … 

 

 Meer ruimte creëren voor onze kinderen om veilig te spelen en daarbij het recreatieve, 

sportieve en culturele aanbod voor jong en oud stimuleren: 

o Organisatie van speelstraten; 

o Inplanten van tijdelijke of definitieve spelelementen; 

o … 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move
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Ambitieus project! 

Een Leefstraat organiseren: 

"Wat als... we de straat teruggeven aan zijn bewoners?"  

Een Leefstraat is een straat waar het verkeer tijdelijk beperkt of verboden is, en die een nieuwe 

bestemming krijgt. Bewoners kunnen dan op creatieve wijze hun straat inrichten om hem leefbaarder te 

maken. Activiteiten kunnen spontaan of planmatig worden georganiseerd. Zo ontstaat er meer ruimte 

voor ontmoeting, ontspanning en spel. Alle bewoners van de straat en de buurt kunnen aan de actie 

deelnemen of van de Leefstraat genieten. 

De ‘Leefstraten’ zijn in zekere zin incubatoren voor het vinden van oplossingen op het gebied van 

parkeren en inrichting, of nieuwe vormen van burgerparticipatie. Het nieuwe straatontwerp wordt 

gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd. Vervolgens wordt het enige tijd getest en zo nodig aangepast. 

Men kan animaties voorzien. Sommige elementen kunnen voorlopig zijn, andere kunnen definitief 

worden (rekening houdend met het wettelijk kader betreffende stadsplanning). 

Leefstraten zijn geen opgelegde top-down projecten of eenvoudige bottom-up initiatieven. Ze zijn het 

resultaat van een interactie tussen inwoners, de gemeente/stad/gewest, organisaties en bedrijven. 

Bewoners raken betrokken, leren elkaar beter kennen en pakken uitdagingen in hun straat aan (meer 

ontmoetingsruimte, isolatie van oudere bewoners, gebrek aan veiligheid in de straatvoorzieningen, enz.) 


