Vooruit met de wijk 2017 – Participatieve Duurzame Wijken

# dossier

Naam werkgroep/project

Naam van het project

Omschrijving van de projecten
Weerhou
Taal
Gemeente
den luik

Preselectie
Toegekend
budget

Samenvatting van het project

Geselecteerd

Geselecteerd

INS17-016

Collectif Dupont-Verte

PDW

FR

Schaarbeek

/

De bewoners willen in de Brabantwijk een participatieve dynamiek
op gang brengen via de duurzame vorming van een 'actief'
wijkcomité. De bewoners en gebruikers van de wijk zullen worden
uitgenodigd kennis te maken en de sociale ruimten te verbeteren om
meer gemengdheid in de contacten mogelijk te maken en het leven
samen te verbeteren.

INS17-019

Myosotis Durable

PDW

FR

Ukkel

/

Dit project wil banden scheppen tussen de wijkbewoners om er een
echte leefwijk van te maken en die mooier te maken met planten.
Daarvoor zullen workshops en activiteiten rond deze thema's worden
georganiseerd.

Geselecteerd

INS17-024

Le Jardin des 4 vents

PDW

FR

Sint-JansMolenbeek

/

De bewoners willen dat dit project een gezellige ontmoetingsplaats
voor iedereen wordt via activiteiten en diensten (composteren,
kippen, broodoven, atelier voor de reparatie van fietsen en kleine
voorwerpen, ...). Dit project zou de sociale cohesie in de wijk
bevorderen.

Geselecteerd

INS17-029

INS17-032

Café Solidaire

Living in the box - Bockstael

PDW

PDW

FR

FR

Elsene

Laken

Weigeringsargumenten/Opmerkingen voor de pre-begeleiding
De kandidatuur werd geselecteerd. Het project is duidelijk en
volledig.
Het strookt met de algemene en bijzondere doelstellingen van
de Participatieve Duurzame Wijken.
De begeleiding zal het volgende mogelijk moeten maken:
- de budgetaanvraag verduidelijken in het kader van het
participatief budget
- de concrete mogelijkheid tot toepassing van dit nogal
ambitieuze project bevestigen
- een strategie voor de beoordeling van de impact uitwerken
De kandidatuur werd geselecteerd.
Het project lijkt te stroken met de algemene en bijzondere
doelstellingen van de Participatieve Duurzame Wijken.
De begeleiding zal het volgende mogelijk moeten maken:
- de verwachte resultaten verduidelijken
- het werk met de mogelijke partners versterken om de
opening naar de wijk te versterken
- werken aan de geloofwaardigheid van het project
- de budgetaanvraag verduidelijken in het kader van het
participatief budget
De kandidatuur werd geselecteerd. Het project is duidelijk en
volledig.
De begeleiding zal het volgende mogelijk moeten maken:
- het werk met de mogelijke partners versterken om de
opening naar de wijk te versterken
- nadenken over mogelijkheden voor concrete acties om van
dromen naar middelen/resultaten te gaan
- de budgetaanvraag verduidelijken in het kader van het
participatief budget

Selectie
Geselecteerd

Weigeringsargumenten/toekenningsvoorwaarden

Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

/

De kandidatuur werd gepreselecteerd voor een prebegeleiding voor een uiteindelijke beslissing op 20 december.
De jury:
- vindt de grondslagen van het project goed: stuurgroepen,
mogelijke partners, de motivatie, algemene intenties, ...
- wijst op de algemene en bijzondere doelstellingen van de
Deze bewoners, gedreven door de vraag naar sociaal bewuste
Participatieve Duurzame Wijken, die niet enkel de financiering
initiatieven in de wijk, besloten een gemeenschappelijke ruimte in te Gepreselecteerd
van een lokaal kunnen dienen.
richten om de sociale cohesie in de wijk te versterken.
- vraagt dan ook om de doelstellingen achter dit project te
verduidelijken, net als de activiteiten met betrekking tot de
PDW-doelstellingen, door vooral milieuacties te versterken.
Een pre-begeleiding zal het mogelijk moeten maken om de
doelstellingen en activiteiten te verduidelijken voor een
versterking van de link met de algemene en bijzondere
doelstellingen van de Participatieve Duurzame Wijken.

Geselecteerd

De grondslagen van het project zijn goed: de stuurgroep, de
mogelijke partners, de motivatie, de algemene intentie, de
perimeter. De samenhang met de algemene en bijzondere
doelstellingen van de PDW werd goed versterkt. De
voorgestelde activiteiten zijn inspirerend. De groep en de
begeleiding zouden het mogelijk moeten maken om de wijk
maximaal te betrekken bij de vernieuwing. Omgekeerd zouden
ze van de vernieuwing een eerste stap kunnen maken in de
betrekking van de wijk bij de toekomstige projecten.

/

De kandidatuur werd gepreselecteerd voor een prebegeleiding voor een uiteindelijke beslissing op 20 december.
De jury:
- vindt de grondslagen van het project goed: stuurgroepen,
mogelijke partners, de motivatie, algemene intenties, ...
- wijst op de algemene en bijzondere doelstellingen van de
Participatieve Duurzame Wijken, die niet enkel de financiering
Gepreselecteerd
van een lokaal kunnen dienen.
- vraagt dan ook om de doelstellingen achter dit project te
verduidelijken, net als de activiteiten met betrekking tot de
PDW-doelstellingen, door vooral milieuacties te versterken.
Een pre-begeleiding zal het mogelijk moeten maken om de
doelstellingen en activiteiten te verduidelijken voor een
versterking van de link met de algemene en bijzondere
doelstellingen van de Participatieve Duurzame Wijken.

Geselecteerd

De grondslagen van het project zijn goed: de stuurgroep, de
mogelijke partners, de motivatie, de algemene intentie, de
perimeter. De samenhang met de algemene en bijzondere
doelstellingen van de PDW werd goed versterkt. De opening
naar de wijk en de voorgestelde activiteiten zijn inspirerend.

De bewoners willen meerdere projecten die in de wijk ontstonden
bundelen om samenhangende activiteiten te kunnen aanbieden en
de bewoners te sensibiliseren voor een meer duurzame manier van
leven.

INS17-041

City Zen (Platon)

City Zen

PDW

FR

Evere

/

Dit is een collectief dat werkt aan verschillende thema's met het oog
op het aanhalen van de banden en een aangenamere wijk via
projecten zoals collectieve moestuinen, de inrichting van
fietsparkings en de verfraaiing van de openbare ruimte. Dit alles
kadert in een intergenerationele dynamiek.

Nota ontvangen

Geselecteerd

INS17-051

Fraternité du Bon Pasteur

Fraternoutils

PDW

FR

Sint-PietersWoluwe

/

Project voor de creatie van een bibliotheek voor werktuigen voor de
wijkbewoners. Zo kan ieders gereedschap worden gedeeld en kan
iedereen elkaar helpen.

Nota ontvangen

Geselecteerd

INS17NI02

Cité Modèle Durable

Le four à Pain

PDW

FR

/

INS17NI36

Collectif de la Rue de Dublin

Collectif de la Rue de Dublin

PDW

FR

/

Het project werd doorverwezen naar het participatief budget.
Het collectief is uiteindelijk niet klaar voor de indiening van een
project.

Nota ontvangen

Opgegeven

Nota ontvangen

Opgegeven

De grondslagen van het project zijn goed: de stuurgroep, de
mogelijke partners, de motivatie, de algemene intentie, de
perimeter. Het voorgestelde activiteitenprogramma is heel
inspirerend en steunt op mogelijke partnerschappen die
prachtig divers zijn.
De grondslagen van het project zijn goed: de stuurgroep, de
mogelijke partners, de motivatie, de algemene intentie, de
perimeter. De jury heeft vertrouwen in het vermogen om zich
te kunnen uitbreiden op schaal van de wijk, dankzij de
collectieve dynamiek in de groep. Ze hoopt dat het een
opening naar andere types van projecten mogelijk maakt,
aansluitend op de doelstellingen van de Participatieve
Duurzame Wijken, en dat het collectief breder naar de wijk toe
over al zijn projecten zal communiceren.

Vooruit met de wijk 2017 – Good Food
# dossier

Naam werkgroep/project

Naam van het project

Omschrijving van de projecten
Weerhou
Taal
Gemeente
den luik

Preselectie
Toegekend
budget

INS17-003

Le Jardin Gray-Couronne

Potager et verger Gray-Couronne

GF

FR

Elsene

€ 2.365,09

INS17-004

Le potager Timmermans

Le verger Timmermans

GF

FR

Sint-LambrechtsWoluwe

€ 3.000,00

INS17-007

INS17-008

INS17-009

INS17-012

INS17-017

Jardin essentiel

Potagers collectifs à Cobralo

Les Toits du Karreveld

Le Potager de Terres de l'Aulne

Jardin essentiel

Potagers collectifs à Cobralo

Les Toits du Karreveld

Terres de l'Aulne - potager

GF

GF

GF

GF

Collectif Demain het is nu
'Demain het is nu!' Avec Good Food le potager bouge
GF

FR

FR

FR

FR

FR

Vorst

€ 3.000,00

Ukkel

Sint-JansMolenbeek

Elsene

Jette

Samenvatting van het project

Geselecteerd

Weigeringsargumenten/Opmerkingen voor de pre-begeleiding

Het project werd gepreselecteerd.
Omdat deze groep al steun kreeg in het kader van de
projectoproep van 2017 kan ze in 2018 enkel worden gesteund
Dit project kadert in de doelstellingen van het project Jardin Grayals ze een nieuw project met betrekking tot het thema Good
Couronne met de uitbreiding van de bakken en boomgaard en de
Food uitwerkt, over de uitbreiding en versterking van de
plaatsing van watercollectoren. Het zal het mogelijk maken de
Gepreselecteerd
bestaande moestuin heen.
participatieve verankering te ontwikkelen, samen een gemeenschap
Het dossier is echter onvolledig. Ze moet het principeakkoord
uit te bouwen en een schakel te worden in de duurzame ontwikkeling
met de handtekening van de eigenaar van het terrein en het
van het Gewest.
plan ervan nog bezorgen, net als de handtekeningen van de
personen in de stuurgroep. Het project zal worden geweigerd
als deze documenten niet worden aangeleverd.
Het project werd gepreselecteerd en het dossier is volledig.
De kandidatuur betrof een project voor Groene Wijken. De jury
prijst de kwaliteit van het voorgestelde project en de
Dit project moet de wijkbewoners de kans geven een groene
omschreven doelstellingen. Rekening houdend met de
openbare ruimte te herontdekken. Hiervoor moet een oude
kenmerken van het project, met inrichtingen die verder gaan
boomgaard worden hersteld met de aanplanting van fruitbomen,
Gepreselecteerd dan een vergroening van de openbare ruimte, stelt de jury de
moet de lokale fauna worden beschermd en moet de moestuin
stuurgroep echter voor eerder de richting van Good Food uit te
duurzaam worden onderhouden.
gaan en gebruik te maken van een thematische begeleiding die
meer is afgestemd op de omschreven doelstellingen. Er zal een
ontmoeting met de begeleiding worden voorgesteld om die
mogelijkheid te onderzoeken.
Het project werd gepreselecteerd.
Omdat deze groep al steun kreeg in het kader van de
Het doel van dit project is het aanhalen van de banden tussen de
projectoproep van 2017 kan ze in 2018 enkel worden gesteund
bewoners van de omliggende wijken via uitwisselingen en leren, met
als ze een nieuw, specifiek project met betrekking tot het
Gepreselecteerd
thema's als de bescherming van de biodiversiteit, respect voor het
thema Good Food uitwerkt, over de versterking van het
milieu en de bevordering van de gezondheid.
bestaande project heen.
Er zal een ontmoeting met de pre-begeleiding worden
voorgesteld om te bepalen of dit mogelijk is.

Selectie
Geselecteerd

Weigeringsargumenten/toekenningsvoorwaarden

Geselecteerd

Het project is compleet en aanvaard, mits de kosten voor de
bodemanalyse worden geschrapt.

Geselecteerd

De jury ziet een solide stuurgroep die partnerschappen
ontwikkelt die interessant en nuttig zijn voor het project. Het
project geeft blijk van een sterk handhavingspotentieel en een
relevant activiteitenprogramma.

Geselecteerd

De jury ziet een stuurgroep die zich geëngageerd achter een
heel moeilijk project schaart. Ze waardeert de wens om de
stuurgroep uit te breiden en te diversifiëren en de
wijkbewoners meer in te zetten, en de deelname door
'kwetsbare' personen te vergemakkelijken. Ook het potentieel
om dit project in de duur te bestendigen en de sterke
zichtbaarheid van het project op de openbare ruimte worden
onderstreept.

Aanleg van 4 collectieve moestuinen op 4 verschillende terreinen.

Het project werd gepreselecteerd.
De groep zal worden gevraagd haar begroting te verduidelijken
en het principeakkoord met een handtekening van de eigenaar
Gepreselecteerd
van de terreinen in te dienen. In het kader van de prebegeleiding zal ook moeten worden bepaald of deze terreinen
wel geschikt zijn voor de aanleg van moestuinen.

Opgegeven

Dakmoestuin voor een mede-eigendom van 30 woningen - De
opening naar de wijk is onzeker

Het project werd gepreselecteerd.
De definitieve selectie van het project hangt af van de
resultaten van de haalbaarheidsstudie naar het draagvermogen
van het dak, die ten laatste op 12 december moeten worden
aangeleverd. De stuurgroep zal ook moeten aantonen dat de
mede-eigenaars bereid zijn de werken te laten uitvoeren die
nodig zijn voor de inrichting van het platte dak tegen het begin
Gepreselecteerd
van de lente.
De groep zal zich er ook toe moeten verbinden de moestuin te
promoten in de wijk en deze meerdere keren per jaar open te
stellen voor een publiek van buiten het gebouw.
Het dossier is trouwens onvolledig. De ontbrekende
documenten zullen in het uiteindelijke dossier moeten zitten,
anders dreigt het project geweigerd te worden.

Opgegeven

€ 2.784,00

Het project werd gepreselecteerd.
Dit project werd gepreselecteerd zonder voorwaarden. Omdat
Verschillende wijkbewoners willen een moestuin aanleggen om de
het gevraagde budget echter meer dan 3000 euro bedraagt, zal
sociale cohesie te versterken. Het is ook een educatief project omdat
de groep worden gevraagd een bijgewerkte begroting voor een
Gepreselecteerd
er tuiniertechnieken worden aangeleerd en men er over onder meer
bedrag van maximaal 3000 euro voor te leggen.
biologische planten leert.
Tijdens een terreinbezoek door het begeleidingsteam zal ook
worden bekeken of het mogelijk is de teeltoppervlakte uit te
breiden naar meer dan 6 bakken.

Geselecteerd

Het project wordt aanvaard, mits schrapping van de kosten voor
de inhuldiging, die ook worden gefinancierd in het
compostproject, net als de bankkosten.

€ 2.500,00

Dit project wil de biodiversiteit en de duurzame ontwikkeling
Het project werd gepreselecteerd. Het dossier is echter
bevorderen, een gezonde voeding ontwikkelen en de sociale cohesie
onvolledig. De groep zal worden gevraagd het principeakkoord
versterken. Hiervoor zullen de bewoners een collectieve moestuin
met een handtekening van de eigenaar van de terreinen en een
Gepreselecteerd
aanleggen. De 'incroyables comestibles' starten een samenwerking
plan ervan in te dienen. Deze documenten zullen in het
met de gemeente en de workshop 'Boissons soft rafraichissantes
uiteindelijke dossier moeten zitten, anders dreigt het project
Good Food' zal zich openstellen voor de hele gemeenschap in Jette.
geweigerd te worden.

Geselecteerd

De waarde van het project wordt erkend en het project wordt
aanvaard, mits een maximumbeperking voor de hakselaar van
400 euro.

INS17-020

Cultiver à sa Guise

Cultiver à sa Guise

GF

FR

Sint-PietersWoluwe

€ 3.000,00

INS17-025

Le potager Rasquinet

Potager Rasquinet

GF

FR

Schaarbeek

€ 2.000,00

INS17-030

Straat Potager

Straat Potager

GF

FR

Evere

€ 2.989,09

INS17-034

GC Elzenhof

Buurtkippen

GF

NL

Elsene

€ 1.600,00

INS17-035

Les Poules des Demoiselles /
Multivers

Les poules des Demoiselles

GF

FR

WatermaalBosvoorde

€ 2.980,00

INS17-036

Collectif DéChenaie

Potager DéChenaie

GF

FR

Ukkel

€ 2.470,00

INS17-038

PermaSource / PermaBron

PermaSource / PermaBron

GF

FR

Sint-JansMolenbeek

€ 2.939,00

INS17-040

Réseau des Jardins Semenciers
Bruxellois

Réseau des Jardins Semenciers
Bruxellois

GF

FR

BHG

€ 3.000,00

INS17-042

Potatransforma

Potatransforma

GF

FR

Evere

€ 2.950,00

INS17-043

INS17-047

INS17-048

Les Ateliers Santé du TransiStore

Potager Humana Terra

Brux'ELLES femmes fashions

Flying Casseroles

Humana Four

La Bonne Bouffe

GF

GF

GF

FR

FR

FR

Etterbeek

Jette

Anderlecht

Het project werd gepreselecteerd.
Omdat de dimensie heel beperkt is, zal tijdens een
terreinbezoek door het begeleidingsteam ook worden bekeken
De bewoners willen een centrale struik omvormen tot een miniof het mogelijk is de teeltoppervlakte uit te breiden naar
moestuin. Deze moestuin zou de banden tussen buren moeten
andere beschikbare ruimten in de straat.
Gepreselecteerd
aanhalen en moeten aanzetten tot uitwisselingen van technieken en
Het dossier is trouwens onvolledig. De groep zal worden
ervaringen.
gevraagd het principeakkoord met een handtekening van de
eigenaar van het terrein in te dienen. De ontbrekende
documenten zullen in het uiteindelijke dossier moeten zitten,
anders dreigt het project geweigerd te worden.
Het project werd gepreselecteerd. Het dossier is echter
De bewoners willen meewerken aan de ontwikkeling van de
onvolledig. De groep zal worden gevraagd het principeakkoord
moestuinruimte achter het Rasquinetpark. Dit project omvat sociale
met een handtekening van de eigenaar van de terreinen en een
cohesie, milieubescherming en educatie. Het collectief wil een reële Gepreselecteerd
plan ervan in te dienen. Deze documenten zullen in het
dynamiek van culturele, sociale en intergenerationele gemengdheid
uiteindelijke dossier moeten zitten, anders dreigt het project
op gang brengen.
geweigerd te worden.
Het project werd gepreselecteerd.
Het dossier is echter onvolledig. De groep zal worden gevraagd
Project voor een collectieve moestuin met het oog op sociale cohesie
het principeakkoord met een handtekening van de eigenaar
Gepreselecteerd
en benutting van de openbare ruimte.
van de terreinen en een plan ervan in te dienen. Deze
documenten zullen in het uiteindelijke dossier moeten zitten,
anders dreigt het project geweigerd te worden.
Een kippenren voor de wijk, geïntegreerd in een ruimer project rond
voeding, composteren, moestuin, ...
Dit project zal een integratie van personen met een handicap
Nota ontvangen
mogelijk maken.
Naast een moestuin en een composthoop voor de wijk willen deze
bewoners ook kippen houden om de buren en kinderen te
sensibiliseren voor het beheer van een gemeenschappelijk project,
voor afval en consumptieproblemen.
Dit project ontstond uit de wens van de buren om de problemen van
het wildparkeren in de straat op te lossen. Om een verlaten
straatruimte op een positieve manier in gebruik te nemen, besloten
ze, in samenspraak met de gemeente, een collectieve moestuin aan
te leggen.
Dankzij de aanleg van een permacultuurtuin kunnen de mensen uit de
buurt elkaar ontmoeten terwijl ze ook hun eigen groenten en fruit
leren telen.
Dit project moet trainers opleiden over de productie van zaaigoed,
opleidingen voor nieuwe producenten organiseren, de aansluiting
van nieuwe tuinen/producenten aanmoedigen en didactische en
communicatietools over het thema ontwikkelen.
Dit betreft de ontwikkeling van een collectieve moestuin in een
coworking space.

Het project wordt geprezen om zijn kwaliteit en wordt
aanvaard. Het budget werd echter beperkt tot 3000 euro, de
limiet voor subsidies van Vooruit met de wijk.

Geselecteerd

Het project werd aanvaard op basis van de nieuwe ontvangen
begroting.

Geselecteerd

Geselecteerd

Nota ontvangen

Geselecteerd

Nota ontvangen

Geselecteerd

Nota ontvangen

Geselecteerd

Nota ontvangen

Geselecteerd

Nota ontvangen

Geselecteerd

€ 1.800,00

Deze groep van burgers wil de toegang tot gezonde en duurzame
voeding vergemakkelijken en de wijk nieuw leven inblazen. Ze willen
bewoners ook kennis laten maken met de mogelijkheden tot de
Nota ontvangen
aankoop van hoogwaardige producten en gezonde voeding door weer
te leren koken met oude of vergeten groenten en voedselverspilling
tegen te gaan.

€ 3.000,00

De bewoners willen een broodoven bouwen en activiteiten
organiseren rond bakken en de bewaring van voeding met gebruik
van de oven. Zo delen en verwerven ze vakkennis over landbouw en
voeding, over gezond, duurzaam en betaalbaar eten, worden
kooktechnieken benut, wordt het project opengesteld naar de
wijkbewoners en worden er partnerschappen gesmeed met andere
groepen die hetzelfde doel nastreven.

€ 2.860,00

Geselecteerd

Geselecteerd

Nota ontvangen

Geselecteerd

Deze vrouwenorganisatie wil starten met workshops duurzaam
koken, met biologische producten uit de streek en van het seizoen en
zonder afval, om de solidariteits- en samenwerkingszin in de
gemeenschap aan te wakkeren. Dit project zal ook bijdragen aan meer Nota ontvangen
ecologische reflexen, zal de relatie van mensen tot hun voeding
veranderen, verspilling voorkomen en verantwoorde en gezonde
eetgewoonten creëren.

Geselecteerd

De jury waardeert de opening van het terrein naar de vele
wijkbewoners en de aangekondigde synergieën met andere,
complementaire projecten, zoals duurzame voeding,
composteren in de wijk en mini-moestuinen. De jury erkent het
sterke handhavingspotentieel.
De jury ziet een solide en heel open stuurgroep en waardeert
de mogelijkheden tot synergieën die de nabijheid van andere
participatieve projecten (moestuinen, composthoop)
scheppen. Het sterke handhavingspotentieel is een aspect dat
de jury enorm waardeert.
Het project wordt aanvaard, mits de posten voor het
messengersysteem en de bodemanalyse worden geschrapt uit
de begroting.

De jury ziet een solide stuurgroep en sterke vaardigheden op
het vlak van collectieve projecten. Het project heeft een sterk
handhavingspotentieel en een realistische en relevante
planning.

De jury ziet een solide stuurgroep. Het project heeft een sterk
handhavingspotentieel en een realistische en relevante
planning. De jury looft de inspanning zich open te stellen voor
een publiek dat minder deelneemt aan de activiteiten van het
lokale netwerk (workshops opgeschort), maar ook de motivatie
om na te denken of actie te ondernemen om 'duurzame'
producten betaalbaar te maken.
De jury waardeert de invalshoek van het project, opgevat als
een hefboom voor een grotere opening naar de wijk toe,
gericht op een 'kwetsbaar' publiek dat niet zo gemakkelijk
toegang heeft tot dit soort van programma's. Het project
omsluit een breder project dat al bestaat sinds 2013: moestuin,
bijenkorf, kippenren, collectieve maaltijden, hybride keuken
(verschillende culturele invloeden), ...
De jury ziet een stuurgroep die erg gemotiveerd is om nieuwe
leden en deelnemers bij het project te betrekken. Ze
waardeert de plaats waar het project zal plaatsvinden,
dynamisch, opengesteld naar talloze organisaties, zichtbaar,
open, in een wijk die een stadsvernieuwing doormaakt, met
een groot potentieel om er een veelzijdig publiek bij te
betrekken. De motivatie om na te denken of actie te
ondernemen om 'duurzame' producten betaalbaar te maken,
heeft de leden van de jury overtuigd.

De organisatie van kookworkshops: bio, van de streek en het seizoen,
toegankelijk, zonder afval, ... en leren van technieken voor de
Nota ontvangen
bewaring van voedingsmiddelen uit de moestuin. Dit project moet de
sociale cohesie tussen bewoners versterken.
Deze bewoners willen in de stad met een collectieve moestuin
starten om hun kinderen weer in contact te brengen met voeding, van
Nota ontvangen
de aarde tot op het bord. Deze moestuin moet de wijkbewoners aan
gezonde en milieuvriendelijke voedingsmiddelen helpen.

INS17-049

Pot'Albert

La Table Verte

GF

FR-NL

Anderlecht

€ 3.000,00

INS17-050

Voot et Jardin

Voot et Jardin

GF

FR

Sint-LambrechtsWoluwe

€ 3.000,00

INS17-052

Coopérative boulangerie

Coopérative boulangerie

GF

FR

BHG

€ 0,00

Project voor de sociaal-administratieve opzet van een coöperatieve
bakkerij. Financiering van de testfase: productie en verkoop

Nota ontvangen

Geweigerd

INS17-053

Cercle Zéro Déchet - Jette en
transition

Collect'Jette

GF

FR

Jette

€ 2.030,00

Deze groep van burgers, die wil aanzetten tot solidariteit en
verspilling wil aankaarten, wil onverkochte artikelen van de markt
ophalen en herverdelen via collectieve maaltijden en andere acties.

Nota ontvangen

Geselecteerd

€ 0,00

Het project stelt een programma met activiteiten (minstens 4) voor
om te leren over de productiecyclus van bier, maar ook
sensibiliseringsactiviteiten rond stedelijke landbouw, duurzame
voeding en consumptie.

INS17-057

Schaerbeer

Schaerbeer

GF

FR

INS17-058

Hal en Terre

Hal en Terre

GF

FR

INS17NI04
INS17NI06
INS17NI15
INS17NI19
INS17NI20

Groupe de femmes d'Anderlecht
Eén persoon
Nature à Jette (Jette en transition)
Maison Héliotrophe
Jette en Transition

Bienvenue chez nous
Blog Collaboratif
Verger Collectif
Potager collectif
Ateliers culinaires en ZA

GF
GF
GF
GF
GF

FR
FR
FR
FR
FR

Schaarbeek

Sint-Gillis

€ 1.975,00

Nota ontvangen

Dit project voor een collectieve moestuin zou de omwonenden weer
meester over hun wijk en voeding moeten maken. Het behelst de
creatie van een gezellige plaats voor intergenerationele en
Nota ontvangen
interculturele uitwisseling om lokale seizoensproducten te leren
telen.
Nota ontvangen
Nota ontvangen
Nota ontvangen
Nota ontvangen
Nota ontvangen

Geselecteerd

De jury looft de grote motivatie om het project open te stellen
naar de wijk, maar ook de motivatie om na te denken of actie te
ondernemen om 'duurzame' producten betaalbaar te maken.

Geselecteerd
Het project is interessant en draagt duurzame voedingswaarden
uit. Er is echter geen onderscheid tussen de participatieve
aanpak en het commerciële project, want dit laatste lijkt
overheersend. De jury stelt voor het project voor te stellen in
een Be Circular-projectoproep.
Het project is duidelijk en goed voorgesteld. De jury waardeert
het grote potentieel tot mobilisatie en sensibilisering.

Geweigerd

Het project is heel origineel en opent zich uitdrukkelijk naar de
wijk toe. De jury vindt het onderscheid tussen de participatieve
aanpak en de professionele projecten van de leden van de
stuurgroep echter niet groot genoeg. De handhavingsstrategie
is ook niet erg duidelijk: het programma met workshops kan
niet worden herhaald zonder nieuwe subsidies. De jury stelt
echter voor het project voor te stellen in een Be Circularprojectoproep.

Geselecteerd

Het project is interessant. De begroting wordt goedgekeurd,
mits aftrek van de 50 euro afschrijvingskosten.

Opgegeven
Opgegeven
Opgegeven
Opgegeven
Opgegeven

Vooruit met de wijk 2017 – Collectief Composteren
# dossier

INS17-001

INS17-005

Naam werkgroep/project

Le Potager Collectif Magnolia

Compost Les Béguines

Naam van het project

Le compost collectif Magnolia

Compost Les Béguines

Omschrijving van de projecten
Weerhou
Taal
Gemeente
den luik

CC

CC

FR

TT

Jette

Sint-JansMolenbeek

Preselectie
Toegekend
budget

€ 2.760,00

Het project werd gepreselecteerd.
De jury vestigt de aandacht op het feit dat:
Verschillende wijkbewoners willen een composthoop maken om de
- de budgetten die worden toegekend in het kader van de twee
hoeveelheid organisch afval te verminderen, de sociale cohesie te
projecten, compost en Good Food, gelijksoortigheden vertonen
versterken rond een duurzaam en pedagogisch project, en de wijk
die zullen moeten worden gekruist tussen de twee
nieuw leven in te blazen. Dit project zal het mogelijk maken om de
begeleidingen om dubbele elementen te vermijden.
bewoners, de verenigingen en de instellingen van de wijk met elkaar
Gepreselecteerd - de subsidieaanvragen als algemene regel worden berekend
in contact te brengen, de centrale rol van het park in het leven van de
op een toepassing van één jaar. Het budget zou dan ook in die
wijk te beklemtonen, de betrokken partijen te sensibiliseren voor het
zin moeten worden herzien.
milieu en zijn uitdagingen, en gebruik te maken van de potgrond die
- de groep zal zich er trouwens toe moeten verbinden de
voortkomt uit de composthoop om planten in de omgeving te
moestuin in de wijk te promoten en haar deuren meerdere
bemesten.
keren per jaar open te stellen voor een publiek van buiten het
gebouw.

CC

FR

Elsene

€ 2.532,00

INS17-013

QuartierWielsWijk

Compost QWW Duden/Bourgogne

CC

FR

Vorst

€ 1.645,00

INS17-022

Boodschapinstituut

Compost Boodschap

CC

FR

Schaarbeek

€ 1.440,00

INS17-023

Anderground

Anderground

CC

FR

Anderlecht

€ 2.355,00

CC

FR

Laken

Het project werd gepreselecteerd.
De jury raadt aan de volgorde van de projectfasen zoals
omschreven in het formulier te herbekijken opdat de
wijkbewoners eerder in het project op de hoogte zouden
worden gebracht. Met de bekendmaking in de wijk kan niet
worden gewacht tot het project volledig is uitgewerkt.

Het project werd gepreselecteerd.
De jury vestigt de aandacht op het feit dat:
Plaatsing van een collectieve composthoop zodat de wijkbewoners
- Bepaalde punten van de begroting moeten worden herzien
hun groenafval kunnen recyclen en het compost kunnen gebruiken in
Gepreselecteerd met de begeleiding zodat ze overeenstemmen met de filosofie
hun tuinen. Met dit project kan ook de sociale cohesie tussen
van de compostprojecten in het kader van Vooruit met de wijk.
bewoners worden versterkt.
Bepaalde kosten kunnen in dit kader niet worden vergoed:
kantoormateriaal, vertalingen, vrijwilligerswerk, telefonie, ...

Terres de l'Aulne - compost

Compost Ferdauci

Weigeringsargumenten/Opmerkingen voor de pre-begeleiding

€ 2.095,00

Le compost de Terre de l'Aulne

Composts NOH

Geselecteerd

Dit project voor collectief composteren, ontstaan uit het project 'Vers
la Transition alimentaire' in Jette (Good Food 2016), wil zich richten
tot de wijkbewoners om ze te sensibiliseren voor het belang van
Gepreselecteerd
composteren. Dit intergenerationele project brengt de wijkbewoners
in contact met de bewoners van rusthuis Magnolia en de scholen.

INS17-011

INS17-027

Samenvatting van het project

€ 2.236,00

Dit project beoogt de opening van een nieuwe compostplaats in de
wijk omdat de bestaande plaats haar maximumcapaciteit heeft
bereikt.

Gepreselecteerd

Doorverwezen naar PDW

Het project werd gepreselecteerd.
De jury vestigt de aandacht op het feit dat het project niet
binnen de schoolmuren kan blijven. Men begrijpt dat de
veiligheidsoverwegingen een echte opening naar de wijk in de
weg staan, maar dan zal de deelname van de ouders toch
maximaal moeten zijn. De pre-begeleidingsfase zal moeten
inschatten over welke mogelijkheden de stuurgroep beschikt
om te kunnen verzekeren dat het project toch een echt open
project wordt.
De ouderraad van de school wil starten met een collectieve
- de budgetten die worden toegekend in het kader van de twee
composthoop in de wijk, in samenwerking met de school. Deze
Gepreselecteerd projecten, compost en Good Food, vertonen gelijksoortigheden
composthoop zal het schoolafval composteren, maar ook de ouders
die zullen moeten worden gekruist tussen de twee
van de leerlingen mogen afval om te composteren meebrengen.
begeleidingen om dubbele elementen te vermijden.
- de subsidieaanvragen worden als algemene regel berekend
op een toepassing van één jaar. Het budget zou dan ook in die
zin moeten worden herzien.
- de groep zal zich er trouwens toe moeten verbinden de
moestuin in de wijk te promoten en haar deuren meerdere
keren per jaar te openen voor een publiek van buiten het
gebouw. Oké, aandachtspunt om de deelname door de ouders
te verzekeren.
Het project werd gepreselecteerd.
De jury ziet het potentieel en de ambitie van het project. Ze
Deze groep van bewoners wil de sociale banden tussen de
wijst echter op de noodzaak van een goede begeleiding.
wijkbewoners versterken door te starten met collectief composteren Gepreselecteerd Het dossier is trouwens onvolledig: het principeakkoord voor
met ook een didactisch aspect.
het gebruik van het terrein ontbreekt en zal moeten worden
ingediend met het volledige dossier als men niet wil dat het
project wordt geweigerd.
Het project werd gepreselecteerd.
De groep, die eerder al projecten voor collectief composteren
De jury verduidelijkt echter dat het kandidatuurdossier
opstartte, wil een nieuw project ontwikkelen op een andere plaats en Gepreselecteerd onvolledig is en de jury maar net kon overtuigen. De stuurgroep
daar de omwonenden bij betrekken.
zal het formulier dus moeten aanvullen en vervolledigen met
hulp van de begeleiding.

Selectie
Geselecteerd

Geselecteerd

Geselecteerd

Weigeringsargumenten/toekenningsvoorwaarden
Het project is compleet en heel interessant omwille van de
samenwerking met het rusthuis vlakbij. De jury hecht toch wat
aandacht aan de strategie voor de beoordeling van de impact.
De in de begroting vermelde weeghaak zal het mogelijk
moeten maken om de hoeveelheden van de gecomposteerde
materialen in te schatten.
Het project wordt aanvaard onder twee voorwaarden. Enerzijds
werd de begrotingslijn met de naam 'catering vergadering incl.
zaaltje' voor 240 euro verwijderd. Cateringkosten zijn immers
enkel toegestaan voor een event dat is opengesteld voor de
wijk, zoals de feestelijke opening zoals voorzien in
begrotingslijn 'opstartmoment'. De aankoop van een hakselaar
wordt dan wel weer goedgekeurd, op voorwaarde dat die
hakselaar op vraag ter beschikking kan worden gesteld van
andere burgers (in het kader van een platform voor het
uitlenen van materiaal dat Leefmilieu Brussel binnenkort op
touw zet).

Geselecteerd

De dynamiek van het project is zeer bemoedigend en er werd
rekening gehouden met de meeste opmerkingen van de prejury. De jury feliciteert de burgers met hun engagement. Toch
werden er twee begrotingswijzigingen gevraagd. De
bankkosten moeten uit de begroting worden gehaald omdat ze
niet worden aanvaard in de subsidie. De uitgaven voorzien in
jaar 2 zullen ook niet worden aanvaard omdat de subsidie
slechts één jaar beslaat.

Geselecteerd

De jury aanvaardt de kandidatuur. Toch wordt er aandacht
gevestigd op het feit dat er een definitief akkoord voor het
gebruik van het terrein moet worden verkregen voor het
project van start kan gaan.

Geselecteerd

De jury had twee opmerkingen. De aankoop van de hakselaar
wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat die hakselaar op vraag
ter beschikking kan worden gesteld van andere burgers (in het
kader van een platform voor het uitlenen van materiaal dat
Leefmilieu Brussel binnenkort op touw zet). De groep moet
ook blijven waken over de openstelling van het project naar de
wijk en moet zich blijven inzetten om de deelname van de
ouders van de leerlingen aan de composthoop te verzekeren.

Geselecteerd

De dynamiek van het project is zeer bemoedigend en er werd
rekening gehouden met alle opmerkingen van de pre-jury.

Geselecteerd

Het project wordt aanvaard op voorwaarde dat de groep zo snel
mogelijk een toestemming voor het gebruik van het terrein
krijgt. De aankoop van de hakselaar wordt goedgekeurd, op
voorwaarde dat die hakselaar op vraag ter beschikking kan
worden gesteld van andere burgers (in het kader van een
platform voor het uitlenen van materiaal dat Leefmilieu Brussel
binnenkort op touw zet).

INS17-028

Composts NOH

Compost Bruyn

CC

FR

Laken

€ 2.236,00

INS17-037

PDW Pinoy

Compost de quartier

CC

FR

Oudergem

€ 1.702,00

INS17-045

Pêle-Mail

Humus-ons nous!

CC

FR

Jette

€ 1.538,00

INS17-054

Potager Collectif Peramscheut

Compostons tous ensemble!

CC

FR

Anderlecht

€ 650,00

INS17-059

Hal en Terre

Compost collectif Hal en Terre

CC

FR

Sint-Gillis

INS17-060

Driebruggenstraat Oudergem

Compost Trois Ponts

CC

FR

Oudergem

INS17NI18

Maison Héliotrophe

Compost

CC

FR

Het project werd gepreselecteerd.
De groep, die eerder al projecten voor collectief composteren
De jury verduidelijkt echter dat het kandidatuurdossier
opstartte, wil een nieuw project ontwikkelen op een andere plaats en Gepreselecteerd onvolledig is en de jury maar net kon overtuigen. De stuurgroep
daar de omwonenden bij betrekken.
zal het formulier dus moeten aanvullen en vervolledigen met
hulp van de begeleiding.
Omdat de compostinstallatie van de wijk al 8 jaar oud is, zullen de
compostbakken moeten worden vervangen. Om de plek netter te
maken en het onderhoud te vergemakkelijken, besloot de groep te
Nota ontvangen
investeren in compastbakken in recycleerbaar plastic. Een
mededeling via internet, affiches en reclamedrukwerk zal worden
uitgestuurd om een breder publiek te bereiken.
De bewoners van deze wijk willen duurzame initiatieven ontwikkelen
en daarmee ook ontmoetingen tussen bewoners bevorderen. Een
composthoop vat die twee doelstellingen goed samen. Het compost
Nota ontvangen
zal daarna dienen voor een vergroening van de wijk, voor groene
gevels, een project 'incroyables comestibles' of de collectieve
moestuin.
Project voor collectief composteren

Geselecteerd

Het project wordt aanvaard op voorwaarde dat de groep zo snel
mogelijk een toestemming voor het gebruik van het terrein
krijgt. De aankoop van de hakselaar wordt goedgekeurd, op
voorwaarde dat die hakselaar op vraag ter beschikking kan
worden gesteld van andere burgers (in het kader van een
platform voor het uitlenen van materiaal dat Leefmilieu Brussel
binnenkort op touw zet).

Geselecteerd

Het dossier wordt aanvaard met een aanpassing van de
begroting. Omdat de subsidie slechts één projectjaar beslaat,
kan maar één verzekeringsjaar worden betaald. Het bedrag
voor deze post voor 3 jaar werd dus gedeeld door 3 en voor de
verzekering wordt slechts 160 euro toegekend.

Geselecteerd

De dynamiek van het project is zeer bemoedigend. De
kandidatuur was prima doordacht en de antwoorden
uitgebreid.

Nota ontvangen

Geselecteerd

€ 2.255,00

Met dit project voor collectief composteren hebben de omwonenden
een alternatief voor de ophaling van organisch afval door Net Brussel Nota ontvangen
en kunnen ze dit compost gebruiken in de collectieve moestuin.

Geselecteerd

€ 2.120,00

Met dit wijkproject voor compostering willen de bewoners de banden
tussen de buren versterken via een ecologisch en duurzaam project,
Nota ontvangen
composteertechnieken aanleren en kinderen sensibiliseren voor het
nut van sorteren, de vermindering en het hergebruik van afval.

Geselecteerd

Nota ontvangen

Opgegeven

De jury vraagt de groep extra aandacht te besteden aan de
verkrijging van cijferindicatoren waarmee ze haar project kan
beoordelen. Die laatste zijn immers niet erg uitgewerkt in het
kandidatuurdossier.
Het project wordt aanvaard op voorwaarde dat de groep tegen
vrijdag 21/12 een principeakkoord voor gebruik van het terrein
krijgt. Bovendien moet de begroting worden aangepast. De
aankoop van een hakselaar moet worden gerechtvaardigd om
te kunnen worden aanvaard (waar zou het groene afval
vandaan komen?). De jury aanvaardt de kost 'vaste computer
voor de vereniging' niet. Ook de lijn 'schatting brandstof
persoonlijke voertuigen, voor de opstartduur' moet uit de
begroting worden gehaald. De lijn voor de catering moet
worden ondergebracht in categorie 2: Aankoop van materiaal
en benodigdheden. Deze catering mag bovendien enkel
worden gebruikt voor een evenement voor de wijk, als
feestelijke opening. Tenzij de aankoop van de hakselaar correct
wordt gerechtvaardigd, bedraagt het totaalbedrag van de
Het project wordt aanvaard met wijziging van de begroting. Het
budget dat voor de verzekering werd gevraagd, werd
verminderd met 200 euro omdat het slechts één jaar kan
beslaan.

Vooruit met de wijk 2017 – Groene Wijken

# dossier

Naam werkgroep/project

Naam van het project

INS17-002

Cureghem en herbe

Verte la Révolution

Omschrijving van de projecten
Weerhou
Taal
Gemeente
den luik

GW

FR

Anderlecht

Preselectie
Toegekend
budget

€ 3.000,00

INS17-006

Green Attitude

Green Attitude

GW

FR

Evere

€ 1.675,00

INS17-010

La Bateau Vert

La Bateau Vert

GW

FR

Vorst

€ 3.000,00

INS17-014

Le Comité de Parallèles

INS17-015

Comité de quartier Rue Albert
Laeken

INS17-021

INS17-026

asbl S'en sortir

1000 Feuilles Verts

Le pouvoir des Fleurs

Green Albertstreet

Les fleurs du nord

1001 Feuilles Verts

GW

GW

GW

GW

FR

FR

FR

FR

Schaarbeek

Laken

Schaarbeek

Brussel

€ 3.000,00

Samenvatting van het project

Geselecteerd

Weigeringsargumenten/Opmerkingen voor de pre-begeleiding

De kandidatuur werd gepreselecteerd.
De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk.
De jury vraagt echter te verduidelijken welke steun de
gemeente zal bieden.
De kandidatuur werd gepreselecteerd.
De jury waardeert de ambitieuze plannen van de stuurgroep,
die het kader van een groene wijk ver overstijgen. De
De bewoners van deze wijk willen sociale cohesie tot stand brengen
doelstellingen op lange termijn kunnen misschien een project
met activiteiten zoals bloemen planten of keukenkruiden plukken. Gepreselecteerd
voor een Participatieve Duurzame Wijk mogelijk maken.
Met het project willen ze de straten ook net houden.
Bepaalde geplande acties gaan al in die richting.
De groep lijkt ervoor te hebben gekozen met een vergroening
te starten, maar de jury wil een pre-begeleiding bieden om de
groep te helpen zich hierin te positioneren.
De wijkbewoners willen hun leefklimaat verfraaien via een
sensibilisering voor het milieu en respect voor de openbare ruimte,
dankzij educatie rond planten in de stad en de ontwikkeling van de
De kandidatuur werd gepreselecteerd.
kennis over natuur in de stad.
Gepreselecteerd De doelstellingen van het collectief komen overeen met de
Ze zullen bewoners, handelaars en arbeiders ontmoeten en een
filosofie van Vooruit met de wijk.
collectieve dynamiek bevorderen, met het oog op een project van
lange duur.

De bewoners van deze wijk willen hun straten weer groen maken en
banden tussen buren scheppen om het leven in de wijk aangenaam te Gepreselecteerd
maken.

Verschillende bewoners van 3 straten in de wijk willen bloemen
planten aan de voet van bomen om de wijk groener te maken.
Ondersteuning is nodig om diefstal en beschadiging te voorkomen.

De kandidatuur werd gepreselecteerd.
De jury keurt de plannen goed, maar vestigt de aandacht op het
feit dat:
- het kandidatuurdossier onvolledig is en absoluut zal moeten
worden aangevuld voor de finale selectie, omdat het project
Gepreselecteerd
anders verworpen kan worden (bijlage 1: vorming van een
feitelijke vereniging + handtekening van de leden van de
stuurgroep).
- aanbevolen wordt na te denken over andere samenwerkingen
en de rol van de gemeente te verduidelijken.
De kandidatuur werd gepreselecteerd.
De doelstellingen van het collectief komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk.

Selectie
Geselecteerd

Weigeringsargumenten/toekenningsvoorwaarden

Geselecteerd

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk.
De jury waardeert de inzet van de gemeente en wil de
stuurgroep erop wijzen hoe belangrijk het is om zoveel
mogelijk bewoners te betrekken.

Geselecteerd

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury waardeert het feit dat
de groep de perimeter wist terug te brengen tot een openbare
ruimte, en erin slaagde de steun van de gemeente en de
samenwerking van een school te verkrijgen, met het oog op
sensibiliseringsacties rond de biodiversiteit.

Geselecteerd

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury waardeert de
betrokkenheid van verschillende schakels in dit project
(bewoners, handelszaken, dokterspraktijk, jeugdhuis).

Geselecteerd

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury vestigt de aandacht
echter op twee punten. Enerzijds moet erop worden toegezien
dat de bescherming van de voeten van de bomen niet wordt
verwaarloosd met het oog op een langdurig bestaan van de
aanplantingen. Anderzijds wordt aanbevolen de inspanningen
toe te spitsen op de mobilisatie om de inwoners bij het project
te betrekken (via bijvoorbeeld peterschapsacties).

Geselecteerd

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury moedigt de groep
trouwens aan om de al bestaande dynamiek en de wens om
alle inwoners van de straat rond dit project te scharen voort te
zetten.

€ 3.000,00

De wijkbewoners willen hun leefklimaat verfraaien, de biodiversiteit
beschermen en sluikstorten tegengaan door hun gevels, balkons,
Gepreselecteerd
vensterbanken en drempels groener te maken.

€ 2.870,00

Het project werd gepreselecteerd.
De doelstellingen van het collectief komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury vestigt echter de
aandacht op:
- het feit dat het project door de burgers moet worden
Dit vergroeningsproject zal het mogelijk maken de wijk te verfraaien
gedragen. De partnervereniging moet de stuurgroep dus
en aangenamer te maken, samenhang te creëren tijdens
autonoom helpen maken.
Gepreselecteerd
groenewijkevents, de wijk netter te houden dankzij aanplantingen en
- de begeleiding zal samen met de stuurgroep de omvang van
sociale cohesie te scheppen.
de vergroening moeten analyseren, net als het vermogen van
de groep om op zo'n grote schaal te mobiliseren.
Het dossier is trouwens onvolledig (de rekeningen en balansen
ontbreken). De ontbrekende documenten zullen in het
uiteindelijke dossier moeten zitten, anders dreigt het project
geweigerd te worden.

Geselecteerd

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury steunt dit project in
een wijk die groener moet worden gemaakt. Ze moedigt de
groep aan de bestaande dynamiek en de betrokkenheid van de
verschillende partners voort te zetten, om daarna misschien
verder te gaan als Participatieve Duurzame Wijk.

€ 3.000,00

De kandidatuur werd gepreselecteerd.
De doelstellingen van het collectief komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk.
De jury wijst op het volgende:
Deze burengemeenschap wil de wijk groener maken zodat ze voor
- de noodzaak om een precieze perimeter voor het project te
iedereen aangenamer wordt. Dit initiatief zal ook de sociale cohesie
bepalen
Gepreselecteerd
versterken, een grotere biodiversiteit tot stand brengen en de
- voor een eerste jaar niet te ambitieus te willen zijn
openbare ruimte verbeteren.
Het kandidatuurdossier is trouwens onvolledig. De
handtekeningen van de leden van de stuurgroep en de
bepaling van de perimeter van het project ontbreken. De
ontbrekende documenten zullen in het uiteindelijke dossier
moeten zitten, anders dreigt het project geweigerd te worden.

Geselecteerd

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury moedigt de groep
trouwens aan om zoveel mogelijk inwoners te mobiliseren in
de wijk.

INS17-031

Green Ixelles

Green Ixelles

GW

FR

Elsene

€ 2.995,00

De kandidatuur werd gepreselecteerd.
De doelstellingen van het collectief komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk.
De jury wijst op het volgende:
- de noodzaak om voor dit project een perimeter te bepalen die
Om de aanpak voor de verbetering van de omgeving van de wijk, de
misschien iets kleiner is. Vereist een evaluatie van het vorige
sociale banden en de doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling
jaar en een duidelijk document op het formulier.
Gepreselecteerd
op lange termijn uit te werken, namen de bewoners van deze wijk het
- De pre-begeleiding moet een evaluatie van het vorige jaar
initiatief voor een vergroening van hun wijk.
mogelijk maken om de doelstellingen van dit jaar te kunnen
verduidelijken.
Het kandidatuurdossier werd trouwens niet vervolledigd. Er
werd gevraagd de antwoorden op de vragen te herzien voor de
indiening van het uiteindelijke dossier, met de hulp van de
begeleiding.

Geselecteerd

Geselecteerd

INS17-033

Verte Berthelot

Verte Berthelot

GW

FR

Vorst

€ 3.000,00

Dit vergroeningsproject zal het mogelijk maken de straat van groen te
voorzien dankzij de plaatsing van plantenbakken op de stoep, maar Nota ontvangen
ook het contact tussen de bewoners te bevorderen.

INS17-039

Clesse Verte

Clesse Verte

GW

FR

Laken

€ 2.160,00

Dit vergroeningsproject werd opgestart om het asociaal gedrag in de
straat tegen te gaan en de sociale cohesie te bevorderen.

Nota ontvangen

Geselecteerd

Dit project wil de levenskwaliteit in de wijk verbeteren door de
sociale cohesie te versterken via een collectieve activiteit op lange
termijn, door het uitzicht van de wijk te verbeteren via de
ontwikkeling van 'groene' acties en door de band tussen stad en
natuur te versterken.

Nota ontvangen

Geselecteerd

Dit vergroeningsproject moet de straatomgeving verbeteren met het
Nota ontvangen
oog op een duurzame ontwikkeling.

Geselecteerd

INS17-044

Quartiers Les primeurs

Quartiers Les primeurs

GW

FR

Vorst

€ 2.955,00

INS17-046

Comité Lenoir

Quartier Vert Lenoir

GW

FR

Jette

€ 1.200,00

INS17NI01

Collectif de la Rue des Guildes

Collectif de la Rue des Guildes

GW

FR

Het collectief voorziet een vergroening van de straat.

Nota ontvangen

Opgegeven

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury wijst echter op de
noodzaak samen te werken met de gemeente om de nodige
toestemming te krijgen voor een vergroening van het
Chatelaillon-Plagesquare.

De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. Gezien de werken die de
voorbije twee jaar werden uitgevoerd, wil de jury steun bieden
aan de ontwikkeling van het project en de uitbreiding van de
perimeter, maar ook de nieuwe samenwerking met de school
in de Montenegrostraat.
De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. Gezien de werken die de
voorbije twee jaar werden uitgevoerd, wil de jury de bestaande
dynamiek en de verfraaiing van de straat steunen. Ze moedigt
de groep ook aan om na te denken over toekomstige acties,
zoals de aanleg van een collectieve moestuin of de creatie van
een Participatieve Duurzame Wijk.
De doelstellingen van het project komen overeen met de
filosofie van Vooruit met de wijk. De jury steunt de al
bestaande dynamiek rond de collectieve moestuin en moedigt
de groep aan om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij de
vergroeningsacties.
De jury kent de gevraagde subsidie toe met het oog op de
gedane werken en om de hele perimeter meer samenhang te
geven op het vlak van bloemen.

Vooruit met de wijk 2017 – Zero Waste
# dossier

Naam werkgroep/project

Naam van het project

Omschrijving van de projecten
Weerhou
Taal
Gemeente
den luik

Preselectie
Toegekend
budget

Samenvatting van het project
Dit project wil de bewoners sensibiliseren voor 'zero afval' door
herbruikbare broodzakken te maken met afgedankte stoffen. De
zakken zullen verkrijgbaar zijn in de bakkerijen in de wijk.

INS17-018

Bloemekets

Bloemesac

ZA

FR

Schaarbeek

€ 1.850,00

INS17-055

Par Chemins et par Ruines

La boîte à livres

ZA

FR

Vorst

€ 3.020,00

Gepreselecteerd

Het project werd gepreselecteerd.
De doelstellingen van het project voldoen volledig aan de
prioriteiten van de projectoproep inzake afvalpreventie. De
jury onderstreept zijn belang voor het partneraspect van het
voorstel.

De wijkbewoners willen op een duurzame manier een gewoonte
ontwikkelen om boeken te schenken door een boekendoos te
Nota ontvangen
plaatsen. Ze willen cultuur toegankelijker maken en bevorderen door
de mogelijkheid te bieden boeken te delen of schenken.
Het idee is om via een blog met informatie en initiatieven rond
duurzame voeding en zero afval een omschakeling naar een
eenvoudigere levensstijl te promoten, waarbij het gebruik van
grondstoffen wordt beperkt, producten worden hergebruikt en
verzorgingsproducten zelf worden gemaakt. Deze blog moet een
breed en divers publiek sensibiliseren om een jong huishouden op
een ecologische manier te runnen.

Nota ontvangen

Green Me Baby

Green Me Baby

ZA

FR

INS17NI27

Café Frida

Café Frida

ZA

FR

Het project betreft de uitwisseling van spullen tussen ouders.

Nota ontvangen

FR

Het collectief is uiteindelijk niet klaar voor de indiening van een
project dit jaar.

Nota ontvangen

Collectif de la Rue de la poudrière

Zero waste ?

ZA

€ 3.000,00

Weigeringsargumenten/Opmerkingen voor de pre-begeleiding

INS17-056

INS17NI32

Elsene

Geselecteerd

Het project voldoet niet aan de voorwaarden voor een
participatief project.

Selectie
Geselecteerd

Weigeringsargumenten/toekenningsvoorwaarden

Geselecteerd

De jury prijst de kwaliteit van het project en het feit dat het
perfect in de doelstellingen voor afvalvermindering past. Het
project is heel goed uitgebouwd, in de geest van de
participatieve projectoproep, en dat zowel op het vlak van de
uitvoeringsstappen als de evaluatiemethoden.

Geselecteerd

Het project kadert volledig in de doelstellingen voor
afvalvermindering. De jury waardeert de omschrijving van de
stappen en het gebruik van een evaluatiemethode.

Geselecteerd

Interessant project voor de keuze van het thema zero afval in
het kader van baby's en kleine kinderen. Dit project kan een
grote impact hebben op de Brusselse bevolking. Ook events
zoals ruilbeurzen en workshops om zelf dingen te leren maken
kunnen mogelijk op veel belangstelling rekenen bij de
Brusselaars. Toch moet worden verzekerd dat de activiteit van
de blog minstens 1 jaar lang wordt toegespitst op zero afval
zodat de boodschap niet verloren gaat. Indien aan die
voorwaarde wordt voldaan, wordt het project weerhouden.

Opgegeven
Opgegeven

