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budget

Oudergem

Het project bestaat erin de bewoners te overtuigen om een groene corridor aan te leggen
langs een deel van de Waversesteenweg in de gemeente Oudergem, met als
doelstellingen: de openbare ruimte opnieuw inpalmen, de sociale banden tussen de
buurtbewoners aanhalen en de omgeving verfraaien om er opnieuw biodiversiteit te
introduceren, de luchtkwaliteit te verbeteren, meer gezelligheid te scheppen en het
buurtleven te bevorderen. Verwachte resultaten: meer groen, meer banden tussen de
buren en responsabilisering van de burgers.

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd want het beantwoordt aan de doelstellingen van de
projectoproep, is gedurfd en word gesteund door een hele reeks partijen die het
succes ervan garanderen, zoals de gemeente Oudergem en de vereniging Apis
Bruoc Sella.

3.000,00 €

WatermaalBosvoorde

Het project wil een collectieve moestuin aanleggen met voorziening van individuele en
collectieve percelen zodat de leden groenten (en dergelijke) kunnen telen met respect
voor het leefmilieu en met het oog op duurzame ontwikkeling (permacultuur). Het heeft
ook de ambitie om de transitie naar gezondere, lokale en seizoensgebonden voeding te
bevorderen en een gezellige plek te creëren voor contacten en uitwisseling en om het
sociale weefsel te versterken. Ten slotte wil het project een pedagogisch instrument zijn
voor buurtbewoners en scholen die alles over de moestuin en het beheer ervan kunnen
ontdekken. De verwachte resultaten handelen zowel over de moestuin, het beheer ervan,
de communicatie, partnerships en de openstelling naar de wijk via evenementen.

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd zonder voorbehoud. Het aspect permacultuur en het
educatieve aspect van het project worden sterk op prijs gesteld.

3.000,00 €

Het project wil een groentetuin aanleggen op de stoep van de Vonckstraat, op de grens
tussen Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Momenteel hangt de vergroening van de stoep
geheel af van het initiatief van elke bewoner afzonderlijk. De idee achter het project is om
Schaarbeek het begrip gemeenschappelijk goed te promoten. De groentetuin in de openbare ruimte
Sint-Joost-tenGoedgekeurd
wordt collectief beheerd vanaf het ontwerp ervan. De oogst gebeurt collectief om gezellige
Node
momenten in te lassen met de mensen in de wijk. In deze groentetuin zal biologisch
geteeld worden. Voor het deel Schaarbeek zal de teelt vooral in volle grond gebeuren
(opgebonden fruitbomen) en langs de kant Sint-Joost zal in bakken geteeld worden.

Het project is goedgekeurd. De planning en de indicatoren dienen echter
aangepast te worden tijdens de 1e ontmoeting. Het project is innoverend en lijkt
echt veelbelovend, een mooie dynamiek.

3.000,00 €

De groep wil een collectieve moestuin aanleggen voor de bewoners van de wijk "Tuinen
van Jette", op een gemeentelijk terrein achter een kinderkribbe. Aangezien het sociaal
Het project is goedgekeurd maar de planning en de indicatoren dienen aangepast
weefsel nog weinig ontwikkeld is in de wijk, kan dit project bijdragen tot de versterking van Onderworpen
te worden tijdens de 1e ontmoeting. Het budget moet ook herzien worden: de
de sociale samenhang en vele bewoners zonder tuin voor het eerst laten kennismaken met
aan
post zaaidstrooier, teelaarde, zaailingen, zaad moet beperkt worden om budget
tuinieren. De kinderkribbe kan ook betrokken worden met activiteiten bestemd voor de
voorwaarden
vrij te maken voor een behoorlijke bodemanalyse.
kleinsten. Naast het aanleggen van een moestuin van 50m² hoopt de groep later ook kleine
fruitbomen te planten, een kruidenspiraal en een kleine serre te installeren.

2.994,00 €

Jette

Ukkel

Het project wil een groener traject promoten door een continuïteit aan beplanting te
voorzien tussen het Terkamerenbos en de straten in de buurt. De doelstellingen zijn: een
groene corridor creëren tussen het Terkamerenbos en de omliggende straten, steun
verlenen aan het maken van insectenhotels, werken aan de samenwerking met de
gemeente, buurtbewoners bewustmaken en betrekken, kinderen sensibiliseren voor
natuur in de stad, het project promoten. Verwachte resultaten: uitbreiding van de
beplanting in de straten, toename van de contacten tussen buren, versterking van het
samenhorigheidsgevoel in de wijk, sensibilisering tot respect voor de openbare ruimte en
uitwerken van communicatietools.

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd want het beantwoordt aan de projectoproep en de
nood om de groene breuk in de betrokken straten te vullen door wijkbewoners
de kans te bieden elkaar te ontmoeten.

3.000,00 €
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Compost Rasquinet

Jardin d’Alem

Kalevoet-Bourdon – Créons des ponts

Autour de Marguerite
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Schaarbeek

Anderlecht

Het project voor collectieve compostering van het Rasquinetpark wil een reeds bestaande
gezellige plek verder uitbouwen, verbeteren en verfraaien. Want de Rasquinet moestuin is
nu al een plek die zeer goed aangelegd en beheerd wordt. Er zijn al compostbakken in
sloophout beschikbaar maar die zijn in zeer slechte staat. Nieuwe ECO-Oh! bakken in
gerecycleerd plastic zijn duurzamer en zien er ook mooier uit. De doelstelling is dubbel:
het organisch afval van de bewoners beperken door het te composteren en te
hergebruiken in de moestuin ernaast, en compostering promoten in de wijk via
verscheidene externe partijen (sociaal restaurant "Sesam", gemeentelijke kinderkribbe en
school, enz.).

Dit project is bedoeld om de band tussen de bewoners en de natuur opnieuw aan te halen.
Die sensibilisering gebeurt door de wijk te laten deelnemen aan een project voor
voedselproductie (moestuinbakken), wijkcompostering, kippenhok of ontspanningsruimte
in de natuur. Momenteel bestaan er al bepaalde projecten (moestuinbakken, compost en
kippenhok) maar die zijn met recuperatiemateriaal gemaakt en het project is te weinig
zichtbaar. De bedoeling is om deze projecten te verduurzamen en ze kenbaar te maken
aan de wijkbewoners (bv.: voor het composteren)

Ukkel

Er zijn drie pijlers geïdentificeerd: 1) Biodiversiteit en aanleg van groene ruimte in de wijk
2) Zachte mobiliteit 3) Sensibilisering tot de afvalproblematiek. De globale doelstelling is
om samen te komen met bewoners, het wijkleven te verbeteren en de wijk een echte
identiteit te verschaffen.

Brussel-Stad

Het project wil groenten en fruit planten in de openbare ruimte op de Margaretasquare:
pompoen in het kioskdeel, staakbonen, opgebonden fruitbomen en aardbeiplanten op de
hekken (vervanging van klimop) om bewoners en gebruikers van de square samen te
brengen rond acties die biodiversiteit bevorderen en de reeds aangevatte dynamiek te
versterken door de bewoners zin te geven om groenten te laten groeien, te telen, water te
geven en te oogsten.

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Het project is eenvoudig en volledig. De wil om een zeer kosmopolitisch publiek
te bereiken en de middelen uitgedacht om dit te bereiken worden sterk op prijs
gesteld.

Het collectief is geselecteerd. De jury onderstreept:
- De degelijkheid van het project en de capaciteit van de groep om acties uit te
werken in de eigen wijk;
- Mogelijke partnerships en de eerste contacten met bepaalde partners;
- De algemene, coherente en veelzijdige aanpak van het project;
- De reproduceerbaarheid van het project.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang om het project open te
trekken naar de hele wijk (bv.: wat de bezetting van de moestuinbakken betreft)
en ervoor te zorgen dat de wijkbewoners zich het project toe-eigenen (zodat het
niet meer een project van Alem Trait d’Union blijft).

Het collectief is geselecteerd. De jury onderstreept volgende zaken:
- De mogelijke partnerships en de eerste contacten met sommige van hen (de
gemeente, Myosotis Durable, het Cultureel Centrum, enz.).
- Over de identiteit van de wijk en de zoektocht naar gezelligheid via duurzame
projecten
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang om aan concrete, vlot te
Goedgekeurd realiseren thema’s/projecten te werken met een meerwaarde op milieuvlak. Het
subthema van de mobiliteit dient behandeld te worden in partnership met de
gemeente. Aangezien het om een moeilijk thema gaat, dient de groep acties voor
te stellen die niet enkel afhangen van voorzieningen te leveren door de
gemeente. Zo niet gaat de dynamiek uitdoven als het project niet aanslaat.

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd. De juiste dynamiek en het werk in subgroepen lijkt
veelbelovend voor de duurzaamheid van het project!

1.800,00 €

-

-

3.000,00 €
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Verte Edison

Stockel Durable

Fr

Fr

Vorst

Sint-PietersWoluwe

Het project wil de betrokken straten groener en aangenamer maken en de buurtbewoners
vergaren rond eenvoudige, positieve en toegankelijke activiteiten in een gezellige sfeer. Bij
het planten en tuinieren kunnen banden gesmeed worden in de buurt. De doelstellingen
die dit project beoogt zijn: versterking van de cohesie en de sociale mix, beperking van
sluikstorten aan boomvoeten, een gezondere en veiligere omgeving, verbetering van de
luchtkwaliteit, installatie van wintervaste en eenjarige planten die nuttig zijn voor
bestuivende insecten en organisatie van ontmoetingsmomenten, onder meer een feest in
de Edisonstraat in mei. Concrete resultaten: 4 beplantingsbakken plaatsen, aanbrengen
van 10 klimplanten, installatie van 25 hangende bloemenconstructies aan gevels en
inrichting van 6 boomvoeten.

Goedgekeurd

De ideeën van het project zijn afkomstig van een eerste peiling bij 15 inwoners van de wijk.
De doelstellingen zijn talrijk: werken aan biodiversiteit (flora en fauna via beplantingen en
insectenhotels), aan zero afval (repair café, samenwerking met handelaars voor bulk), aan
Goedgekeurd
energie- en waterbesparing, aan het onthaal van nieuwe bewoners in de wijk. De
verwachte resultaten zijn de ontwikkeling van een netwerk voor contacten, kennis en
diensten, kennisuitwisseling, ontwikkeling van sociale solidariteit, enz.

GW

Moineaux 1180

Fr

Ukkel

Het project bestaat erin om enerzijds concrete acties te voeren voor de bescherming van
mussen: aanplanten van inheemse soorten en installatie van voorzieningen rond kolonies
om de toegang tot voedingsmiddelen en onderdak te bevorderen. Dit om het nestelen, het
behoud en de ontwikkeling van kolonies mogelijk te maken. Anderzijds wil het project ook
het sociale weefsel in de wijk bevorderen door bewustmakingsacties en collectieve
projecten. Wat betreft verwachte resultaten: aangepaste inheemse en duurzame
beplantingen in de 4 prioritaire zones, aanmaak en verspreiding van
sensibiliseringsmateriaal, ontwikkeling van een pakket voor mussen en biodiversiteit.

GF

Potager Bienvenue

Fr

Sint-Gillis

Project ontstaan op initiatief van een bewoonster van een sociale woningblok die de steun
heeft gevraagd van een sociaal werker van Zuiderhaard: de idee om een kleine
bovengrondse moestuin aan te leggen tussen de blokken, op het binnenterrein. Om
logistieke redenen zal de beplanting waarschijnlijk gebeuren in geotextielzakken.

Het project is goedgekeurd. Het beantwoordt aan de doelstellingen van de
projectoproep en wordt gedragen door een zeer gemotiveerde groep
ondersteund door het gemeentebestuur.

Het collectief is geselecteerd. De jury onderstreept de geestdrift van de wijk voor
de verschillende subprojecten voorgesteld door Stockel Quartier Durable, het
inventariseren van de drijvende krachten en de interesse voor de voorgestelde
thema’s en de eerste contacten met de Duurzame Wijk Prenons le Temps Joli
Bois en de gemeente.
De jury maakt de wijk attent op de omvang van de perimeter en het vermogen
van de groep om er acties uit te werken om zich de wijk toe te eigenen. Die
kwestie dient met de coach verder uitgewerkt te worden.

3.000,00 €

-

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd. De jury stelt het op prijs dat het project een
belangrijke, prioritaire problematiek aankaart: het behoud van de
mussenpopulaties in Brussel. De groep is gemotiveerd, polyvalent en wordt zeer
goed bijgestaan door verscheidene deskundige structuren.

2.991,00 €

Onderworpen
aan
voorwaarden

Het project is goedgekeurd op voorwaarde dat een rekening wordt geopend voor
een feitelijke vereniging. Het project moet ingediend worden via een feitelijke
vereniging, niet via de sociaal assistent. Het project is heel interessant en belicht
een nog te zeldzaam facet van de sensibilisering.

2.750,00 €
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Zero Waste in Peace

Archiducs

Les Pot-Agissent

Fr

Fr

Fr

Elsene

Het project wil afval van lunches verminderen op een werkplek gedeeld door verscheidene
structuren.
De doelstellingen zijn om:
- De hoeveelheid afval geproduceerd door lunches gekocht in de wijk beperken
- Die aanpak promoten in de Flageywijk door handelaars te sensibiliseren en te betrekken
- De verenigingen van Maison de la Paix en sporadische bezoekers sensibiliseren:
affiches met uitleg over de algemene aanpak en oplossingen die we voorstellen
- Een proefproject zijn, het voorbeeld geven voor andere structuren van hetzelfde type
- Communiceren over het project via stickers en presentatiemateriaal bij de handelaars, via
de website en sociale netwerken + kleine groepen die de tijd nemen om de aanpak uit te Onderworpen
leggen tijdens de middagpauze
aan
- Een verbindende dynamiek creëren in MDP en de wijk. Deze doelstelling is al gedeeltelijk voorwaarden
bereikt want het project “Zero Waste In Peace” heeft minstens één lid van elke vereniging
aanwezig in MDP rond de tafel vergaard.
De verwachte resultaten zijn:
- Minder volle witte, blauwe en gele vuilnisbakken
- Aanwezigheid van zero waste stickers en presentatiestandaarden in de buurtwinkels
- Een groep ambassadeurs voor zero afval oprichten
- Steeds meer deelnemende handelaars
- Gedetailleerde en becijferde balans van de resultaten, successen en moeilijkheden om
het model te kunnen kopiëren

WatermaalBosvoorde

De belangrijkste doelstelling van de groep is om de square positief te laten evolueren door
een goede samenwerking tussen de huidige en de toekomstige bewoners te ontwikkelen.
Bij de projecten die de groep overweegt zijn er initiatieven om nieuwe bewoners te
onthalen (onder meer via wandelingen op ontdekking van de wijk, een infogids over de
Goedgekeurd
omgeving, enz.), een burgerraadpleging om te bepalen wat heraangelegd moet worden,
maaltijden voor daklozen, werken aan zachte mobiliteit (animatie en workshops), de
organisatie van weggeefacties, het maken van insectenkasten en nestkasten met kinderen,
enz.

Schaarbeek

Dit project wil de uitwisseling van contacten en diensten bevorderen en wil een hechte
relatie met de partners in de wijk. De bedoeling is om op lange termijn samen een
dynamisch wijkleven te hebben zonder gebruik van financiële middelen, zoals bij
“Incredible Edible”, zodat er geen rem zit op de deelname aan het project. Er worden
verscheidene doelstellingen beoogd: het creëren van contacten in de wijk, sensibilisering
tot ecologie binnen de wijk en verbetering van de esthetiek van de wijk. De verwachte
resultaten zijn sociaal, pedagogisch, milieubewust, esthetisch en creatief.

Onderworpen
aan
voorwaarden

Het project is goedgekeurd op voorwaarde dat het budget licht gewijzigd wordt.
Het voorbeeldpotentieel van het project voor andere structuren werd op prijs
gesteld. In die optiek moet het project gevoerd worden als een modelproject
voor het invoeren van zero waste lunches in gedeelde kantoren door recipiënten
te delen, via partnerships met wijkhandelaars en via communicatie. Bijzondere
aandacht moet besteed aan de beoordeling van het project: goede praktijken,
acties die al dan niet werken, valorisatie en kernindicatoren van het project. Het
Maison de la Paix dient de deuren te openen voor bezoekers die zich op het
project willen inspireren.
Om zich op deze aspecten te concentreren zijn de budgetlijnen voor de 2
voorziene workshops en de catering geschrapt, wat het toegekende budget
beperkt tot 995€.

Het collectief is geselecteerd.
De jury onderstreept de positieve evolutie van de intentienota naar meer
gevarieerde projecten die meer verband houden met het thema leefmilieu en
duurzame ontwikkeling, de beoogde partnerships en de eerste contacten met
bepaalde partners, en de haalbare perimeter die de groep voor ogen heeft.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang om projecten en acties te
ontwikkelen om het sociale weefsel, de solidariteit en de gezelligheid te
versterken maar ook de noodzaak om de brug te slaan naar het leefmilieu. Aan
dat aspect moet gewerkt worden met de coach.

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van de ontvangst van het akkoord
voor het bodemgebruik. Het budget moet verder ook herzien worden omdat het
niet hoger mag liggen dan 3.000€.

995,00 €

-

2.995,00 €

ZW

GW

GW

GF

La fourmilière

Tilleuls en fleurs

Le Village Fleuri de l'Equerre

Jette en transition - cercle Nature à
Jette - Le verger de la transition

Fr

Fr

Fr

Fr

Anderlecht

Elsene

Dit project behelst de organisatie van Zero Waste workshops voor de wijk in een
coöperatieve ruimte: La Fourmilière. Er zullen 2 workshops per maand georganiseerd
worden, specifiek zero waste gericht, die alle domeinen van dit thema belichten. De
bedoeling is om verpakkingen te beperken en te tonen dat het mogelijk is een alternatief
Het project is goedgekeurd. De jury heeft het sensibiliseringspotentieel op prijs
te kiezen en tegelijk te besparen zonder aan comfort in te boeten (want gelijkwaardig
gesteld in een gemeente die steeds meer evolueert in het domein van zero
resultaat) of zelfs met beter comfort (sociale band, minder vuilnisbakken, verbetering van
Goedgekeurd waste. Er moet wel wat aandacht besteed worden aan de hoge frequentie van de
de koopkracht).
workshops en het consequent volhouden van het ritme van twee keer per maand
De beoogde resultaten zijn het sensibiliseren van ongeveer 240 gezinnen tot zero waste via
zowel op organisatorisch vlak als wat betreft de evaluatie van het project.
workshops die 2 keer per maand georganiseerd worden tussen januari en oktober 2019,
het aanzetten tot gedragswijzigingen en het samenbrengen van mensen in de wijk buiten
de burengroep die elkaar al kent.

Het project wil een aangename sfeer behouden en aanmoedigen door de omgeving van
een sociale woningblok nieuw leven in te blazen, groener te maken en te verfraaien. Het
creëren van ontmoetingsplekken door banken te plaatsen, inheemse beplanting en
kruidenspiralen aan te leggen en te onderhouden, geeft aanleiding tot ontmoetingen en
uitwisselingen (wijkmaaltijd, stadsaperitief, buurtfeest). Verwante doelstellingen zijn dus
Goedgekeurd
de versterking van het sociaal weefsel, strijd tegen isolement en verbetering van de
levenskwaliteit in de wijk. Verwachte resultaten: workshops ‘initiatie tot groene projecten’,
opleidingen over het planten van kruiden en bloemen, aanleg van een gezellige plek op het
terras, maken van teeltbakken op basis van paletten en meer ontmoetingen dankzij die
talrijke acties.

3.000,00 €

Het project is goedgekeurd omdat het voldoet aan de doelstellingen van de
projectoproep en wordt gedragen door een zeer gemotiveerde en polyvalente
groep die wordt ondersteund door een vzw. Het gaat om een origineel project
met een mooi ecologisch potentieel.

3.000,00 €

Het project is aanvaard omwille van zijn originaliteit, zijn sociale en ecologische
dimensies, de kwaliteiten van de groep (diversiteit en polyvalentie) en de steun
verleend door het gemeentebestuur die het welslagen ervan garandeert.

2.991,00 €

Evere

Het project wil Winkelhaakstraat een groener karakter geven met hangende
balkonbloembakken voor een aangenamer zicht en gezellige ontmoetingsmomenten
creëren rond vergroeningsacties. De doelstellingen zijn: bewoners van alle generaties
mobiliseren, uitwisselingen teweegbrengen, kinderen sensibiliseren voor de natuur in de
stad en voor biodiversiteit, sensibiliseren voor burgerschap en een aangenamere straat
voor voetgangers creëren. Verwachte resultaten: de daadwerkelijke installatie van
bloembakken aan huizen, het organiseren van adviesworkshops over beplanting en
onderhoud van planten, het bevorderen van uitwisseling tussen buren.

Goedgekeurd

Jette

Het project bevat een technisch luik (onderhoud van de boomgaard, reparatie en
onderhoud van de vijver, onderhoud van de bloemenweide) en een sensibiliseringsluik (3
opleidingen tot onderhoud van de boomgaard, permanenties, stand en workshops). Het
project wil aanzetten tot sensibilisering rond leefmilieu, gezondheid, duurzame voeding,
herontdekking van de natuur en welzijn, persoonlijke en collectieve ontwikkeling,
verbetering van het samenleven en van het sociaal weefsel. De doelstelling is ook een
grotere deelname aan de activiteiten in de moestuin. Het ideaal zou zijn als de
“verbruikers” van de activiteiten de actoren van het project worden, dat ze er trouw aan
blijven en zich op lange termijn engageren. Een ander tastbaar resultaat zal de uitvoering
van verbeteringsprojecten aan de site zijn.

Het project is goedgekeurd zonder voorwaarden. De dynamiek is wel degelijk
Goedgekeurd aanwezig, het terrein heeft veel potentieel en het project zit goed in elkaar om te
sensibiliseren voor bepaalde milieuproblemen.

3.000,00 €
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Green Albertstreet

Quartier Midi / Village midi

Poulailler Messidor

L'oasis du centre
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Laken

Sint-Gillis

Het project bestaat er aanvankelijk in om herhaaldelijk sluikstorten in de straat tegen te
gaan maar er komt ook een luik rond behoud van biodiversiteit in de stad bij kijken en een
dynamiek om de leefomgeving door de natuur te verfraaien. De beoogde doelstellingen
zijn netheid van de openbare ruimte, betere kwaliteit van de omgeving, ontwikkeling van
biodiversiteit in de wijk (bijen, insecten, inheemse soorten), esthetiek van de straat,
gezellige buurtmomenten en beter samenleven. Verwachte resultaten: afvalopslag
verminderen en uitroeien, burgers responsabiliseren, het sociale weefsel en de
samenwerking stimuleren, de straat groener maken op verscheidene plekken (gevels,
balkons, boomvoeten), de leefomgeving verfraaien, het veiligheidsgevoel op straat
verhogen.

Goedgekeurd

Het project bestaat erin het lokale leven en het standpunt van de bewoners in de kijker te
zetten en te ondersteunen in deze wijk die ten onrechte beschouwd wordt als kantoorwijk.
De belangrijkste pijlers zijn: 1) De wagendruk beperken (door te experimenteren met het
concept van de superblocks of parklet) en zachte mobiliteit aanmoedigen (via een
fietsatelier) 2) Vergroening (via het peterschap van bomen in de wijk in samenwerking
Goedgekeurd
met een wijkschool) 3) Sensibilisering tot duurzame ontwikkeling en biodiversiteit in de
stad en 4) Sociale cohesie (via organisatie van balkonconcerten, bezoek aan kunstateliers,
organisatie van verkennende wandelingen om de voorzieningen en de problematische
plekken te identificeren).

Ukkel

Het project bestaat in het maken van een kippenhok voor toegang tot gezonde en lokale
voeding, recycling van plantaardig afval, productie van natuurlijke mest voor de moestuin
en die moestuin vrijhouden van slakken. Het biedt ook de kans tot milieuonderricht voor
scholen en sensibilisering van volwassenen via infosessies en opendeurdagen. Ten slotte
wil het ook een plek zijn voor interculturele en intergenerationele contacten.

Sint-PietersWoluwe

De doelstelling is om de ruimte van de Roseraie des mariés in te richten zodat de wijk
beschikt over een plek voor ontmoeting en sensibilisering rond natuur. De groep wil
inzetten op de vergroening van de plek (Incredible Edible, nectarplanten, kleine vruchten,
enz.) maar ook de inrichting van ruimte voor onderwijs, ontspanning en gezelligheid
(boekendoos, insectenhotels, nestkastjes, compost, regenton, droogtoilet, enz.).
Overwegen verscheidene samenwerkingen voor de implementatie van dit project.

Onderworpen
aan
voorwaarden

Het project is goedgekeurd met het oog op de verderzetting van de inspanningen
die vorig jaar aangevat zijn door vergroeningsacties te voeren ten voordele van
biodiversiteit.

Het collectief is geselecteerd. De jury onderstreept het vermogen van de groep
om zich in te zetten om acties te ontwikkelen in de eigen wijk, de openheid naar
die wijk, en het innoverende proefproject van de superblocks.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang om projecten en acties te
ontwikkelen om het sociale weefsel, de solidariteit en de gezelligheid te
versterken maar ook de noodzaak om de brug te slaan naar het leefmilieu. Aan
dat aspect moet gewerkt worden met de coach.

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud dat het bewijs wordt geleverd van
een overeenkomst voor terreingebruik. Het aspect burgergemeenschap en de
openheid naar de wijk toe zijn goed verankerd in deze groep. Dit nieuwe project
zal de positieve impact op het leefmilieu nog verruimen. De jury verleent het
budget voor een kippenhok, zodat de groep de hiermee gepaard gaande
inspanning in een eerste fase kan beoordelen vooraleer het project eventueel uit
te breiden.

Het collectief is geselecteerd. De jury onderstreept de denkoefening:
- Rond de mogelijke partnerships en de eerste contacten met sommige van hen;
- De algemene, coherente aanpak waarin verscheidene thema’s een plek krijgen;
- De informatieverschaffing over het project in de wijk die zorgde voor de
Goedgekeurd
versterking van de stuurgroep.
De jury vestigt de aandacht van de stuurgroep op de vele subprojecten en het
vermogen van de groep om die te ontwikkelen. Aan dat aspect moet nog gewerkt
worden met de coach.

3.000,00 €

-

1.495,00 €

-

GF, CC

GF

Les jardins suspendus de la Bonneterie

Le Poulailler coopératif de Destrier

Fr

Fr

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van een budgetherziening. Het
project wordt als zeer goed en zeer volledig beoordeeld. De jury stelt het
Het project bestaat erin een flatgebouw van 56 appartementen meer veerkracht te bieden
ambitieuze opzet op prijs met zijn vele aspecten, het potentieel tot
door verscheidene projecten in te voeren in 2 fasen. De eerste fase zal erin bestaan een
samenwerking met de horecazaak aanwezig in de mede-eigendom en de wil om
moestuin, een compostsysteem, een opvangton van regenwater, enz. te installeren voor
zich open te stellen voor de wijk. De jury vraagt zich echter wel af of de ligging
een bedrag van 5.946€ gesubsidieerd door LB. De tweede, meer technische fase zal meer Onderworpen
van deze plek zich leent tot die openstelling en stimuleert het collectief om
dan 20.000€ vereisen voor de installatie van groendaken, een biogasinstallatie, een
aan
zorgvuldig verder te werken aan dit aspect ‘link met het wijkleven’. Het project
aquaponiesysteem, enz. Voor deze tweede fase zal men Europese subsidies aanvragen en voorwaarden
collectieve compostering bevat enkele lacunes (nadenken over haksel, types
eigen middelen inzetten voor een deel van de kosten. De idee is om het flatgebouw
bakken die niet lang standhouden, vereiste opleiding) die vlot door coaching
autonomer, ecologischer en duurzamer te maken en er een educatieve dynamiek voor de
kunnen gecorrigeerd worden. Dit laatste project heeft een budget van 1470 euro,
bewoners en andere mensen aan toe te voegen.
en het project rond Good Food is goed voor 4476 euro. Gezien de regel dat een
thema niet meer dan 3000 euro kan bedragen, dient dit budget naar 3000 euro te
worden teruggedrongen.

4.470,00 €

Evere

Dit project wil een kippenhok maken in een steegje dat afgesloten is omdat het onveilig
was, om deze achtergelaten plek nieuw leven in te blazen, banden te smeden tussen de 7
Onderworpen
families die eraan deelnemen maar ook zelf te voorzien in gezonde, verse eieren van
aan
goede kwaliteit, bio-organisch afval te valoriseren, de collectieve composthoop te voorzien
voorwaarden
van meststoffen en de coöperatieve kruidenierszaak die er binnenkort komt van eieren te
voorzien. Het project plant jaarlijks een opendeurmoment en sensibiliseringsacties.

Het project is goedgekeurd mits het concretiseren van de sensibiliseringsacties
die de openheid naar de wijk garanderen. Het budget voor het kippenvoer - 1/3e
van de subsidie - is te hoog en moet herzien worden. De jury adviseert de groep
ook om de ambitie van het project naar beneden te herzien. 28 kippen om te
beginnen lijkt veel, de jury adviseert 1 kip per gezin (7).

3.000,00 €

Het project wil een wijkcompostbak voorzien op een klein plein tussen de Plaskylaan en
het De Jamblinne de Meuxplein. Deze groene driehoek van 15 meter zijde is nu voor
onbepaalde duur afgesloten voor werken. Hij is onder beheer van Mobiliteit Brussel. De
buurtbewoners willen er dus een wijkcompostbak plaatsen om een oude hondentoilet te
vervangen die niet meer opnieuw voorzien wordt na de werken. Deze plek wil zich
openstellen voor de hele wijk en er zal ook een school deelnemen aan het project. Het is Onderworpen
daarbij de bedoeling om mensen die in een appartement wonen (vele flatgebouwen/grote
aan
huizen in de wijk) de kans te bieden om hun organisch afval dichtbij huis te composteren voorwaarden
en het sociale weefsel in deze residentiële wijk met weinig bars, restaurants,
ontmoetingsplekken te versterken. Het succes van dit project zal beoordeeld worden
volgens het aantal personen/gezinnen die deelnemen aan de compostering en volgens het
beheer ervan dat goed zichtbaar, toegankelijk voor iedereen en open is. De netheid van
deze plek zal bijzonder in het oog gehouden worden.

Project goedgekeurd onder voorbehoud van het verkrijgen van een akkoord voor
bodemgebruik vóór 31/12/2018. Toch is het project coherent.

2.371,00 €

Anderlecht

CC

De compost de Meux

Fr

Schaarbeek

GF

Le potager du Talus

Fr

Ukkel

Enkele buren van de Rietstraat hebben in 2018 al een kleine moestuin opgestart op de
helling achter hun tuinen. Ze willen de oppervlakte ervan uitbreiden, er meer bewoners
aan laten deelnemen en aanpassingen doorvoeren om ook regenwater op te vangen.

Etterbeek

Het project voorziet de organisatie van 2 à 3 wijkbanketten waar de mensen (50 mensen
per banket) worden uitgenodigd om te koken en daarna samen te eten (vrije bijdrage om
het 3e banket te financieren). Het project wil gezellige momenten creëren rond lokale,
biologische en seizoensgebonden voeding (deels onverkochte voedingswaren) waarbij de
bewoners elkaar helpen en het wil opnieuw een band creëren tussen producenten en
consumenten. Op lange termijn is het de bedoeling de haalbaarheid van een wijkkantine
met vrije bijdrage te testen.

GF

Kom à la maison

Fr

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van het ontvangen van de
Onderworpen
vergunning van Infrabel en het af en toe openstellen van de moestuin
aan
(opendeurdag). De groep deelt al een kippenhok en gereedschap, de dynamiek is
voorwaarden
al goed aanwezig. Het project met de moestuin is een mooi vervolg.

Onderworpen
aan
voorwaarden

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van de herziening van het
budgetdeel voor het grafisch handvest tot maximaal 500€, want dat staat niet
centraal in het project en dit deel weegt momenteel te zwaar door. De jury stelt
de algemene kwaliteit en originaliteit van het project op prijs, net als de ambitie
voor de toekomst. Er is een positieve energie aanwezig.

930,00 €

2.999,00 €

GF, GW,
CC

GW

GF

GF, CC

Le vert Clos

Quartier vert Les primeurs

Wonderlecht

Potager du Triage - Tod Morden

Fr

Fr

Fr

Fr

Het project is goedgekeurd zonder voorbehoud voor het luik moestuin, onder
voorbehoud voor het luik compost, en afgewezen voor het luik groene wijk.
De jury stelt het volledige en coherente karakter van het project op prijs en
erkent de wens om het project in een eerste fase te beperken tot het erf.
De bewoners van Vert Clos hebben de idee opgevat om opnieuw een burgerdynamiek op
Wat de collectieve compostering betreft kan de jury geen beperkt project
gang te brengen op hun erf. Ze vonden inspiratie bij een ander project (Jardins de la
ondersteunen via het luik collectieve compostering.hET PRO Het project is dus
vignette) en hadden gehoord over de projectoproep Vooruit met de wijk via de gemeente
Onderworpen
goedgekeurd onder voorbehoud van de uitbreiding tot een wijkcompostering,
Oudergem. Het gaat erom de bewoners van het erf samen te brengen voor een collectief
aan
door verscheidene bakken te installeren (omdraaien en opslaan van droog
project, biodiversiteit te promoten en te sensibiliseren voor het leefmilieu. Er zijn drie
voorwaarden materiaal - 3,8 meter lengte en 1,2 breedte - ze moeten op de blote grond staan
pijlers voorzien: het indelen van percelen en het voorzien van moestuinbakken, het
en toegankelijk zijn voor alle deelnemende burgers). De verleende subsidie
installeren van minstens 3 compostbakken en de vergroening van de open ruimte, inclusief
bedraagt 1085€ en een meer doorgedreven begeleiding van Worms wordt
voorzieningen om lokale fauna te stimuleren.
voorgesteld.
Het vergroeningsproject is niet geselecteerd omwille van het te beperkte karakter
ervan. Een bezoek van Natagora is te overwegen om de mogelijke installaties te
analyseren en een uitbreiding in de toekomst te overwegen.

2.569,00 €

Vorst

Het project kwam er omdat de bewoners zich dolgraag wilden inzetten voor hun wijk en
deelnemen aan een sociaal en ecologisch project waardoor ze actief werken aan
verandering. De algemene doelstelling wil een participatief burgerproject ontwikkelen dat
biodiversiteit in de stad promoot en buren de kans biedt elkaar te ontmoeten. Bijzondere
doelstellingen: straten valoriseren door ze gezelliger te maken en biodiversiteit in te
voeren, een inclusieve en burgergerichte aanpak ontwikkelen, beplanting met inheemse
nectarplanten bevorderen, de buurtbewoners informeren en sensibiliseren voor
biodiversiteit in de stad. Verwachte resultaten: verfraaien en beschermen van
boomvoeten, beplanting van gevels met klimplanten, een bank en/of
plantenbakken/fruitbomen voorzien, de band tussen de inwoners versterken, een netwerk
met groene wijken ontwikkelen.

Anderlecht

In een zone in volle heropbouw en gentrificatie worden de inwoners van sociale woningen
in de buurt aan hun lot overgelaten. Met die inwoners voor ogen en in het kader van het
project voor sociale cohesie en het jeugdcentrum wil dit project opnieuw biodiversiteit
brengen op een vervuilde bodem via bovengrondse biologische teelt, samen een gezellige
groene ruimte opbouwen, sensibiliseren voor het leefmilieu en openstaan voor alle
culturen. Projecten die ons bezighouden: terbeschikkingstelling van bakken voor de
inwoners, opleidingen tot duurzame voeding, composteren, recycleren, koken, invoeren
van debatavonden, een festival en meer dynamiek voor het wijkfeest...

Oudergem

WatermaalBosvoorde

Een project voor een moestuin, kippenhok, composthoop bestaat al op dit terrein van LB
dat sinds 2014 werd toegewezen. Het project wil de plek verbeteren/verfraaien en de
activiteiten diversifiëren door vooral materiaal en structuren te kopen (nieuwe hut,
irrigatiesysteem, zwerm voor de bijenkorf, compostbakken...) en een kippenfeest te
organiseren voor de wijk.

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd met de bedoeling de acties die de vorige jaren
opgestart waren verder te zetten en te blijven werken aan de sociale cohesie in
de wijk. De groep is gemotiveerd en wordt gesteund door een lokale vzw. Dat is
een sterke troef.

2.635,00 €

Afgewezen

Het project is afgewezen. Rekening houdend met de budgettaire beschikbaarheid
en aangezien de moestuin al ondersteund is in het verleden, moet prioriteit
gegeven worden aan andere projecten. De dimensie kookworkshop zou
ondersteund kunnen worden maar het project dient herwerkt. Het kan opnieuw
ingediend worden bij een volgende sessie van de oproep Vooruit met de wijk.

0,00 €

Onderworpen
aan
voorwaarden

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van een budgetherziening voor de
moestuin en een daadwerkelijke openstelling van de compostplek voor een
groter aantal gezinnen.
Aangezien het project in het verleden al ondersteund is, kunnen een aantal
posten voor de moestuin niet gefinancierd worden: het leveren van zaaigoed
stemt niet overeen met de verduurzamingsdoelstelling van het project. De
bijenkorven werden afgekeurd gezien het regionale beleid ter zake, maar het
collectief wordt doorverwezen naar de SRABE (www.bruxellesmabeilles.be).
Het composteerproject is goedgekeurd mits een ruimere openstelling voor de
buurt met het oog op een wijkcompostsysteem (30 tot 50 gezinnen), en mits
begeleiding van Worms.

5.206,00 €
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Compost Paradisiers

Fruitopia - Fini le Gaspillage

F'LOWET Power

Multivers - Potager du Karrenberg

Potager collectif Moespot Steyls

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Oudergem

Het project bestaat uit de installatie van een collectieve composthoop aan het einde van
het park Paradijsvogels op een van de 3 petanqueterreinen. De gemeente ondersteunt het
project en onderhoudt zeer goede rechtstreekse contacten met de beheerder. Er bestaat al
een collectieve moestuin in het park en er kunnen gemeenschappelijke evenementen
bekeken worden. De doelstellingen zijn om organisch afval in de witte/oranje/groene
Goedgekeurd
vuilnisbakken te beperken. De bewoners van de wijk te sensibiliseren om te composteren
en een burgerdynamiek creëren rond compost. Er zullen sensibiliseringsstands/dagen
georganiseerd worden om composteren en afvalvermindering te promoten. Het aantal
deelnemers en het aantal mentaliteitsveranderingen zullen het succes van de
compostering kunnen meten.

Het project is goedgekeurd.
Het project is eenvoudig en coherent en verbonden met een collectieve
moestuin. De deelname van een moestuinmeester en een compostmeester aan
het project en de bevoorrading van droog materiaal overeengekomen met de
gemeente garanderen de goede kwaliteit van de composthoop.
Het project toont aan dat deze kwestie serieus wordt genomen en enthousiast
wordt onthaald en dat een polyvalente en gemotiveerde stuurgroep er zijn
schouders onder zet.

2.630,00 €

Schaarbeek

Het project is bedoeld om de aandacht te vestigen op duurzame voeding via verscheidene
activiteiten met betrekking tot sensibilisering en vermindering van voedselverspilling. Het
voorziet enerzijds workshops om met restjes te koken, de koelkast te organiseren en
Goedgekeurd
conserven te bereiden, en anderzijds een denkoefening rond de inzet van
voedselverspilling. Deze workshops zullen plaatsvinden in partnership met de BEES Coop in
Schaarbeek en verscheidene wijkverenigingen in Schaarbeek.

Het project is goedgekeurd zonder voorwaarden. De dynamiek is al op touw
gezet en de workshops vinden al plaats. De jury stelt de missie van het project op
prijs.

2.190,00 €

Ganshoren

Het project bestaat erin een gemeentelijk braakliggend stedelijk terrein in een oude straat
in Ganshoren te saneren en de biodiversiteit van deze plek te verbeteren. Kleine
boomgaard, haag, laat maaiveld en vijver. Het project zal dienen als ontdekkings- en
ontmoetingsplek voor de bewoners. De doelstellingen zijn: aanleg van een groene en
blauwe kwaliteitszone, aanleg van een kleine boomgaard, aanleg van een plek voor
herbronning en bezinning, een plek voor ontmoetingen en sociale cohesie. De verwachte
resultaten zijn ingedeeld in 3 luiken: onthaal van fauna (inventaris van soorten en
waarnemingen), ontwikkeling van didactische activiteiten (natuurbezoeken, onthaal van
schoolgroepen) en ontwikkeling van sociale cohesie (Feest van de Boomgaard).

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd omwille van het originele, omvangrijke en polyvalente
karakter ervan.

2.584,00 €

WatermaalBosvoorde

Het gaat om een al 8 jaar bestaande moestuin maar waarvan de groep volledig hernieuwd
is. Die wil de collectieve dynamiek ervan versterken, zich meer openstellen voor de andere
wijkbewoners, het teeltoppervlak uitbreiden en de bodem van de percelen verbeteren,
gereedschap aankopen en een systeem voor opvang van regenwater installeren om te
irrigeren bij droogte. Er is ook gepland om een blog te creëren, een evenement te
organiseren om de moestuin kenbaar te maken, en een geleid bezoek te organiseren voor
kinderen uit de wijk. De groep is ook sterk vragende partij voor technisch advies om de
productie te verbeteren.

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd zonder voorwaarden. De moestuin bestaat al maar
past nu in de nieuwe dynamiek van een veelbelovende groep die de ambitie
heeft om een stap verder te gaan in het project.

3.000,00 €

Brussel-Stad

Het project wil de bloemperken en de stoepen van de Steylsstraat aanleggen om de sociale
cohesie in de hand te werken, de levenskwaliteit te verbeteren en bij te dragen tot respect
voor het leefmilieu in de wijk. De aanleg bestaat in de uitbreiding van de collectieve
moestuin Moespot en de vergroening van de straat met planten die nuttig zijn voor de
biodiversiteit. Beoogde doelstellingen: levenskwaliteit in de wijk, de sociale cohesie
Goedgekeurd
consolideren, netheid en respect voor het leefmilieu verbeteren, kinderen sensibiliseren,
Good Food telen, een bloemenzone aanleggen voor biodiversiteit op de gevels, opteren
voor beplanting die nuttig is voor de natuur, partnerships bevorderen. Verwachte
resultaten: 15 bloembakken, 50m² uitbreiding van de moestuin, 250m² bloemenzones.

Het project is goedgekeurd zonder voorbehoud. De jury erkent de kwaliteit van
het project en de wil om het uit te breiden en open te stellen voor de wijk.

6.000,00 €

GF, CC

PDW

ZW

BE Gaucheret 6B

Sous les Palmiers d'Eleonore

Elan vers le ZD

Fr

Fr

Fr

Schaarbeek

Moestuinbakken maken en een compostsysteem met 4 bakken op de binnenplaats. Dit
terrein is sterk verhard. Het project wil 50 gezinnen, 1 kinderkribbe en 1 onderneming
samenbrengen om ze te stimuleren te composteren/tuinieren en hun verbruik te
verminderen, een goede zaak voor het leefmilieu.

Sint-PietersWoluwe

Het project bevat verscheidene subprojecten: 1) Aanleg van een moestuin en een
composthoop in het Centrum Fedasil (dat zijn akkoord al gaf). 2) Vergroening van de
straten en gemeenschappelijk gebruik van tuinmateriaal en -gereedschap 3) Organisatie
van evenementen (schenkdagen met stands rond vegetarisch koken/sensibilisering rond
voedselverspilling, enz.) 4) Organisatie van een Mobility March (wandeling voor mobiliteit
en verkenningstocht om de moeilijkheden voor zwakke weggebruikers vast te stellen)

BHG

Het project handelt over de organisatie van burgerontmoetingen om zero afval te
promoten. De doelstellingen zijn het voorstellen van alternatieven voor plastic voor
eenmalig gebruik via sensibiliseringssessies, maar ook workshops waarbij de deelnemers
eigen producten maken: stof bedekt met bijenwas, naaiateliers voor makeupverwijderdoekjes, herbruikbare tassen,…, zeep, verzorgings- en onderhoudsproducten.
De groep wil de deelnemers de kans bieden om die alternatieven te ontdekken, ze te
helpen die zelf te maken, en ze ook te testen en te gebruiken in hun dagelijkse leven.
De verwachte resultaten zijn het uitwerken van een presentatie, de organisatie van 5
themaworkshops, de sensibilisering van de deelnemers rond zero afval en de verandering
van hun gewoonten, de invoering van een interactieve Facebook-pagina om de reacties
van de gebruikers te verzamelen en ze de kans te geven hun ervaringen te delen.

Afgewezen

Goedgekeurd

Onderworpen
aan
voorwaarden

Het project is afgewezen. Globaal gesproken lijkt dit project nog niet rijp genoeg.
Wat de moestuin betreft, blijven er een aantal onbeantwoorde vragen: de
haalbaarheid gezien de stand van de zon, de kwestie van de teelt op de bodem of
in volle grond, de helderheid van sommige budgetposten. Wat betreft het
compostproject wordt de gekozen plek als niet geschikt beoordeeld: verhard en
te dicht bij de school, 2 eigenschappen die het welslagen van het project ernstig
in vraag stellen. Er wordt de projectdragers geadviseerd om in 2019 opnieuw een
kandidatuur in te dienen voor een collectieve composthoop in het park
Gaucheret dicht bij de site. Want andere buren hebben hun interesse in zulk
project al kenbaar gemaakt. Het is aangewezen om contact op te nemen met
Worms om contacten te faciliteren en te begeleiden bij zulk project.
Dit uitgebreide project van mede-eigendom biedt na herwerking een potentieel
dat de jury in de toekomst graag wil steunen.

Het collectief is geselecteerd.
De jury onderstreept de veelzijdige aanpak (verscheidene thema’s) van het
project, de mogelijke partnerships en de eerste contacten die met sommige van
hen gelegd zijn.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang om bruggen te bouwen
met de duurzame wijk Prenons le Temps Joli Bois, de projecten te confronteren
met de behoeften/verlangens van de wijkbewoners en die te betrekken bij het
project dat in samenwerking met Fedasil gevoerd wordt.

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud.
Het deel sensibilisering van het project is zeer interessant. Het dossier is
gevalideerd onder voorbehoud van wijzigingen in het project en het budget.
De verkoop van pakketten kan niet gesubsidieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk.
Er wordt gevraagd om de 1000€ budget bestemd voor de pakketten aan de
organisatie van workshops te besteden, zodat een maximum aantal mensen
elkaar kunnen ontmoeten.
Het wetenschappelijke luik van het project dient gevalideerd te worden door LB
voor de afvalcijfers en door de coach.

0,00 €

-

3.000,00 €
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ECO-JOGGING: IXELLES

Promenade Besme

Eco-jogging Schaerbeek

Compost du Parc Montjoie
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Elsene

Koekelberg

Schaarbeek

Ukkel

Het project heeft de bedoeling om maandelijks eco-joggings te organiseren met als
doelstellingen:
- Onze medeburgers en de buurtbewoners te sensibiliseren voor afvalvermindering.
- Aan milieueducatie te doen.
- Samen aan sport te doen en gezellige ontmoetingsmomenten in onze wijk in te lassen.
- Samen leven te promoten en uitsluiting te vermijden.
Onderworpen
De verwachte resultaten zijn de hoeveelheid afval in onze straten verminderen, vooral dan
aan
witte zakken, een netwerk met Eco-joggers opbouwen via een virtueel platform, alle
voorwaarden
bewoners van Elsene bereiken met onze boodschap “Zero afval”. Van Eco-jogging een
populaire wedstrijd maken die wordt opgenomen in de 20km van Brussel. Het plastic afval
verzameld tijdens de projectduur kwantificeren. Een platform maken om ideeën uit te
wisselen rond ecologie en de bevolking informeren over wanneer en waar activiteiten
plaatsvinden. De groep zal in augustus een eco-jogging wedstrijd lanceren.

Dit project is bedoeld om de inwoners van de straat en de omgeving samen te brengen
rond verscheidene projecten: 1) Vergroening die rust geeft in de straat met Incredible
Edible-bakken en vergroening van de gevels 2) Workshop mozaïek 3) Fietsenstallingen
4) Wegneembare banken 5) Inrichting van een gezellige ontmoetingszone waar
verscheidene workshops kunnen plaatsvinden (maken van bakken en mozaïeken,
onderhoudsproducten voor thuis, enz.).

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van een belangrijke
budgetherziening. Het budget voorgesteld door de groep was niet nauwkeurig
genoeg. De jury heeft een nieuw budget van 2000€ voorgesteld.
De groep moet erop toezien dat de aspecten afvalpreventie en sensibilisering
voor zero afval de prioriteit krijgen in de onkosten rond het thema netheid.

2.000,00 €

Het collectief is geselecteerd.
De jury onderstreept de collectieve en participatieve dynamiek van beide al
bestaande groepen/initiatieven en de wil van de groep om de volledige wijk te
betrekken bij de volgende stappen in het project.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op de beperkte perimeter van het project
(Besmestraat) en het feit dat het beoogde project sterk gericht is op de openbare
ruimte zonder dat de gemeente betrokken is om de voorziene aanpassingen te
bekijken. De vraag rond het potentieel van het project en de acceptatie ervan
door de gemeente dient dus zeker behandeld te worden bij de start van de
begeleiding.

-

Het eco-jogging project past in het kader van milieubescherming, duurzame ontwikkeling
en burgereducatie. Het is de bedoeling om de bevolking bewust te maken van het belang
Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van een budgetherziening. De jury
van afvalvermindering en het belang van een nette wijk waar het goed leven is. Elke eerste Onderworpen
stelt aan de groep een nieuw budget van 2660€ voor.
zaterdag van de maand zal een eco-jogging georganiseerd worden.
aan
De jury onderstreept de motivatie en de ambitie van de projectdragers. De groep
De groep wil een platform creëren waarop ze hun ideeën over ecologie kunnen delen en
voorwaarden moet er echter voor zorgen dat de aspecten afvalpreventie en sensibilisering tot
de bevolking informeren over waar en wanneer activiteiten plaatsvinden. Daarnaast willen
zero afval de voorkeur krijgen bij de uitgaven rond het thema netheid.
ze de bevolking informeren en vormen omtrent afvalvermindering.

2.660,00 €

Het project bestaat uit de installatie van een compostsysteem in het park Montjoie in
Ukkel. Organisch afval uit het “klassieke” netwerk halen en het composteren op een
gezellige, educatieve en duurzame plek. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de
Goedgekeurd
evenementen rond het composteren, zowel met de deelnemers als met
verenigingen/handelaars/scholen in de wijk om composteren te promoten en zoveel
mogelijk mensen bij het project te betrekken (4 à 5 bakken voorzien).

2.200,00 €

Het project is goedgekeurd.
Het project is goed uitgedacht met een duidelijke wil om goede praktijken te
promoten in de wijk, in het bijzonder bij jongeren. De associatie met een
compostmeester en de opleiding van de leden van het collectief waarborgen de
duurzaamheid en kwaliteit van het project.
De groep lijkt serieus en hecht.

CC

CC

PDW

PDW

Compost@lle

Compost collectif Place Renier Chalon

Green Ixelles, Les graines de
Matongé/St Boniface/Athénée

L'arbre qui pleure
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Ukkel

Het project wil een braakliggend terrein tussen de Victor Allardstraat en de spoorweg
saneren. Deze plek is eigendom van een architectenbureau dat het project ondersteunt,
het precair bezit verleent en zich wil engageren in het project om het organisch materiaal
van hun kantoor te composteren. De plek ligt er volledig verwaarloosd bij en een van de
eerste fasen van het project is om er de woekerende Japanse duizendknoop te snoeien en
het snoeisel voor de composthoop te gebruiken. Het terrein is groot en lang en als de
Goedgekeurd
collectieve compostering goed werkt, is het mogelijk om deze plek de komende jaren
verder te ontwikkelen om er een moestuin en een zone voor biodiversiteit te installeren en
de sociale cohesie van de wijk te promoten. Het architectenbureau staat er open voor om
het project in de toekomst uit te breiden. Ook de scholen kunnen deelnemen aan het
project.

Het project is goedgekeurd. Dit is een project met groot potentieel waarbij de
dragers wordt gevraagd om maximaal gebruik te maken van coaching om de
concretisering van de ideeën te organiseren.

2.206,00 €

Elsene

Het project wil een wijkcompostering voorzien op de hoek van het speelplein RenierChalon in Elsene. Het gaat om 4 bakken die op een niet al te zichtbare plek staan. De groep
die het project draagt, is zeer hecht en gemotiveerd en werkt samen met de groep van
compost Montjoie: ze zijn talrijk, jong en bevriend met elkaar. Ze slaagden erin een toffe
dynamiek te creëren rondom hen en ze communiceren zeer goed via verscheidene
Goedgekeurd
kanalen. De doelstellingen zijn zowel sociaal als milieubewust. Ze gaan sterk mikken op
evenementen/catering om buurtbewoners en jongeren te sensibiliseren rond composteren
en beheer van organisch materiaal. Er is al met verscheidene partners contact opgenomen
om ze te motiveren.

Het project is goedgekeurd. De jury erkent de kwaliteit van het project waarin
sterk werd nagedacht over communicatie en het behoud van een
groepsdynamiek. Verscheidene deelnemers hebben een opleiding compostering
gevolgd, één deelnemer een opleiding compostmeester en een compostmeester
neemt al deel aan het project, wat de kwaliteit van de toekomstige compost
garandeert.

1.703,00 €

Het collectief is geselecteerd. De jury onderstreept:
- De evolutie van een project dat eerst gericht was op vergroening naar een
duurzaam wijkproject gedragen door burgers;
- Het vermogen van de groep om zich in te zetten om acties te ontwikkelen in de
wijk en zich open te stellen voor de wijk;
- De denkoefening over mogelijke partnerships en de eerste contacten met
sommige van hen.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang om te werken in
partnership met de gemeente en de Parochie Sint-Bonifaas.

-

Het collectief is geselecteerd. De jury onderstreept:
- De aanpak die interpellatie van de gemeente, sensibilisering en het niet
beschuldigen van de bewoners combineert en het nadenken over mogelijke
collectieve acties (compost, campagne in de openbare ruimte, verfraaiing via
Het project draait rond netheid in de wijk. De uitgedachte acties zijn: de bewoners en de
bloemen…);
Molenbeek/Brus gemeente aanspreken, afval verzamelen en er een kunstwerk mee maken, een ontmoeting
- De banden die al gesmeed zijn met het Gemeenschapscentrum Maritime en
Goedgekeurd
sel
met de gemeente en een publieke bijeenkomst met de wijk, de sensibilisering van de
Parkfarm.
wijkbewoners (theaterstuk, affiches, enz.), de vergroening van boomvoeten.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang om te werken aan concrete
onderwerpen/projecten die overleg en sensibiliseringsacties overstijgen, een
ecologische meerwaarde hebben en vlot in te voeren zijn. De groep dient acties
voor te stellen waar de wijk zich bij kan aansluiten om invloed te hebben op
gedragswijzigingen.

-

Elsene

Het is de bedoeling om de wijk te vergroenen en te verfraaien en bij te dragen tot de
sociale cohesie in en met de verschillende subwijken (Matonge/Atheneum en SintBonifaas) via beplantingen in de openbare ruimte, door een compostsysteem, een
moestuin en een speelplein te voorzien in de tuin van de kerk. Het project beoogt
samenwerkingen met de scholen, de handelaars, de Parochie, het Moestuincomité van
RefreshBrussels asbl, enz.

Goedgekeurd
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Mon quartier - Mon identité

Le Patroger

Paillettes de déchets

Samentuin Velt Koekelberg

Réseau des fours à pain bruxellois
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Schaarbeek

Het project bestaat in het opnieuw doen opleven van een deel van de Chazallaan en de 4
hoeken van het kruispunt met de Grote Bosstraat en het Jansenplein. Er zijn meerdere
doelstellingen: plaatsing van beplantingsbakken voor een mooiere straat, harmonie en
coherentie brengen in de aanleg van de beplanting met speciale aandacht voor inheemse
soorten, de bewoners van de straten in kwestie betrekken, de leefomgeving verbeteren
Goedgekeurd
door meer groen, de natuur helpen door nuttige planten te kiezen. Verwachte resultaten:
balkonbloembakken installeren, boomvoeten van bloemen voorzien, plantenbakken
plaatsen op de betrokken kruispunten en ontmoetingsmomenten inlassen (via workshops).
Het project voorziet een chartersysteem om te responsabiliseren en de beplanting blijvend
te houden.

Het project is goedgekeurd want er is een reëel potentieel om de wijk te
verfraaien ten voordele van de bewoners én van biodiversiteit in de stad.

3.000,00 €

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van de ontvangst van een
bankattest. De jury stelde de diversiteit van het bereikte publiek en de groepprojectdrager op prijs. Sensibilisering rond leefmilieu staat centraal in dit project
en is een echte meerwaarde.

3.000,00 €

Ukkel

De Patroger is een collectieve moestuin van Patro Sacré-Cœur in Ukkel waarvoor ouders
van leden, leiders, oud-leiders en -leden zich inzetten met de bedoeling de sociale banden
in Patro te versterken en te sensibiliseren rond leefmilieu en rond waar ons voedsel
vandaan komt. Dit project sluit aan bij de waarden van Patro, nl. delen in alle vormen, en
zet een stap verder naar de vorming tot CRACS: Citoyens Responsables Actifs Critiques et
Solidaires (verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers). De verwachte
resultaten zijn de aanleg van een participatieve, vaste moestuin, openstelling naar de wijk
onder meer door de aanleg van een composthoop, kinderen te sensibiliseren voor het
leefmilieu en dit type project laten uitzwermen naar alle jeugdbewegingen.

Schaarbeek

Erin slagen ons afval aanzienlijk te verminderen door onze dagelijkse gewoonten te
veranderen en door er in groep mee te beginnen (buren, vrienden, jongeren…) om ons
doel te bereiken.

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van een grotere openheid naar de
Onderworpen
wijk. In dat verband stelt de jury de groep voor om een openbare ruimte te
aan
vinden voor het organiseren van workshops via bv. de gemeente of partners uit
voorwaarden de wijk. Een denkoefening rond de impact op grotere schaal van het project moet
ook gevoerd worden tijdens de eerste begeleidingsvergadering.

3.000,00 €

Koekelberg

Deze grote collectieve moestuin bestaat al verscheidene jaren maar vele deelnemers en
projectdragers van in het begin zijn er niet meer actief. Er zijn momenteel problemen met
het beheer en het behoud van de collectieve dynamiek. Daarom wil men graag
methodologische steun ontvangen en ook ondersteuning voor de financiering van de
communicatiekosten om het project open te trekken naar de wijkbewoners. De nieuwe
dragergroep wil ook technische vormingen in ecologisch tuinieren volgen bij Velt vzw,
zodat de huidige tuiniers hun competenties in het domein kunnen verbeteren.

Het project is afgewezen zoals het is want het past niet in het kader van VMW.
Onderworpen De jury stelt wel voor om het budget goed te keuren behalve de Velt-opleiding en
aan
dat de groep begeleiding kan krijgen van de coaches van Début des Haricots,
voorwaarden
zoals voorzien in het VMW-aanbod. Er moet ons trouwens nog een bankattest
bezorgd worden vooraleer het project wordt goedgekeurd.

217,00 €

BHG

Onderworpen
aan
voorwaarden

Presentatie: opstarten en ondersteunen van een dynamiek van uitwisseling, samenwerking
en wederzijdse hulp voor de broodovens in Brussel.
Doelstellingen: promoten van goed brood en bakken in de houtoven; de bestaande
Onderworpen Het project is goedgekeurd met uitzondering van de 1500€ voor post 5, want er kan geen
ovenprojecten ondersteunen, het uitwerken van nieuwe projecten faciliteren en
materiaalreserve gefinancierd worden voor interventies die nog niet gepland zijn. De jury
aan
stelt de wil om een ondersteunend netwerk op te richten voor de Brusselse broodovens
uitwisseling/onderlinge hulp bij de leden van het netwerk promoten.
voorwaarden
op prijs.
Verwezenlijkingen: een webplatform maken over de uitgewerkte thema’s; ontmoetingen,
opleidingen, werkdagen, bezoeken organiseren, middelen op maat ontwikkelen; kennis,
middelen, materiaal, goede adresjes bundelen…; folders (en dergelijke) publiceren.

3.000,00 €
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Jardin Casa Viva

Les bloempotes del ruche

Make it sound

Compost de quartier Magritte

Réseau Cureghem propre / Netwerk
Proper Kuregem - Cureghem Vert
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Brussel-Stad

Schaarbeek

Elsene

Jette

Anderlecht

Project voor collectieve moestuin op het dak van een flatgebouw voor solidair en
intergenerationeel wonen. De belangrijkste doelstellingen zijn het inrichten van een
aangename ruimte voor de bewoners van het flatgebouw, de versterking van de
collectieve dynamiek onderling, en ook het ontmoeten en netwerken met andere
bewoners en vzw’s uit de wijk (via specifieke activiteiten).

Goedgekeurd

Het project is goedgekeurd zonder voorwaarden. De intergenerationele
diversiteit wordt sterk op prijs gesteld door de jury. Het project zal helpen om
banden te smeden tussen de bewoners van het Casa Viva-woonproject.

2.803,00 €

Het project is geselecteerd zonder voorbehoud voor het luik groene wijk en Good
Food, en onder voorbehoud van een budgetherziening naar 2082€ voor het luik
compost.
Voor de compost dient het nochtans interessante project opnieuw bestudeerd te
worden met begeleiding. Want de houten compostbakken gaan snel rotten en
vragen regelmatig een zware behandeling. Uit ervaring weten we dat
composteerplekken hun houten compostbakken na enkele jaren systematisch
vervangen door compostbakken in gerecycleerd plastic (die zijn een stuk
Onderworpen
duurzamer). Er wordt de projectdragers dus voorgesteld om onmiddellijk te
Een collectieve composthoop en moestuinen per m² aanleggen en de Bijenkorfstraat en de
aan
kiezen voor compostbakken in gerecycleerd plastic wat het budget gevoelig
tuin van het Biermuseum (half-openbaar) vergroenen.
voorwaarden
verandert (832€ in plaats van 725€). Anderzijds zijn de hut en een van de
opvangsystemen voor regenwater geweigerd want als overbodig beschouwd
(600€). Een begeleiding door Worms zal nodig zijn om de groep te sensibiliseren
rond de werking van een collectieve composthoop (ligging, type, evenwicht
droog/vers materiaal, opleidingen).
Algemeen gesproken wordt het uitlenen of huren van gereedschap aanbevolen in
plaats van de aankoop. De vzw Tournevie biedt de kans om professioneel,
duurzaam en krachtig materiaal uit te lenen mits een bijdrage van 40 euro per
jaar.

5.052,00 €

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud. De jury onderstreept de
originaliteit van het project en van de groepsstructuur.
De subsidie wordt toegestaan onder voorbehoud van wijzigingen aan het budget.
Twee elementen zijn uit het aanvankelijk door de groep aangevraagde budget
Onderworpen
gehaald: fotokopieën en een Cambio-abonnement, want onnauwkeurig en
aan
minder relevant voor het project.
voorwaarden De jury heeft zich ook vragen gesteld rond de interesse van het publiek voor zulk
specifiek project en is benieuwd of er al dan niet een vraag naar is. Als er een
middelmatige vraag zou zijn, dient het project op grotere schaal bekendgemaakt
te worden om andere wijken en bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te inspireren.

2.820,00 €

Oprichting van de recup audiotheek “Make it Sound” bestemd voor wijkbewoners (+-1km
straal rond La Serre). Via de audiotheek kunnen ze gerecupereerd audiomateriaal uitlenen
voor thuis (langetermijnhuur) of materiaal huren voor een evenement (kortetermijnhuur).
De idee is om banden te creëren en tegelijk gerecupereerd materiaal opnieuw in te zetten
en de aankoop van nieuw materiaal te vermijden door het gemeenschappelijke gebruik
ervan.

Het project komt gewoon neer op het vervangen van de niet-behandelde bakken in
pallethout die al meer dan 4 jaar oud zijn en beginnen te rotten. Ze vragen een subsidie om
Goedgekeurd
nieuwe Eco-oh bakken aan te kopen met een bijna oneindige levensduur. De doelstellingen
en resultaten zijn al bereikt want het project werkt goed en houdt stand.

Het project bestaat erin de straten in de wijk te verfraaien met beplantingen en bloemen
en groene elementen aan te brengen. Er zijn verscheidene doelstellingen: een meer
doorgedreven netheid en mooiere straten, gezellige ontmoetingen tussen buren,
sensibilisering van verschillende publiekstypes voor collectieve goederen, openstelling en
uitwisseling, inname van de openbare ruimte om de ontwikkeling van stedelijke fauna en
flora in de hand te werken, ontharding. Verwachte resultaten: sluikafval beperken, de
bodem en de gevels vergroenen om de aanwezigheid van biodiversiteit te verhogen,
ruimten en momenten creëren voor ontmoeting en sociale cohesie, een netwerk met
groene straten creëren (groen netwerk).

Het project is goedgekeurd.
De vernieuwing van de bakken is nodig om de kwaliteit van het project en de
dynamiek te behouden.

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van de indiening van een meer
Onderworpen
gedetailleerde beschrijving over de beplanting van de betrokken openbare ruimte
aan
en verduidelijking van de verwachte doelstellingen. Een ontmoeting en bezoek op
voorwaarden
het terrein met coach Natagora dient ingepland.

737,00 €

3.000,00 €
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Compost Musin

Jardi Urbain

Oh my pizza

Helmet Fourchet

Les Ateliers de l’Elan - Jardin Créatif
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Sint-Joost-tenNode

Het project dient om een compostsysteem (2 ECO-Oh! bakken) te plaatsen op een plein
van een flatgebouw. Het is bestemd voor alle inwoners van het gebouw (40 gezinnen) en
er is al een wijkleven rond dit plein.

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van een begeleiding door Worms,
en het budget is uitgebreid tot 1058€ voor de gepaste uitrusting.
Het project is interessant en de associatie met de bestaande collectieve tuin en
het wijkcomité waarborgt het succes van de compostering. De site is ietwat
gesloten (geografisch gezien) maar de bewoners zijn echt vast van plan om hem
Onderworpen
open te stellen voor de wijk. Bovendien verdient een initiatief in een zo
aan
dichtbevolkte gemeente als Sint-Joost-ten-Node sowieso ondersteuning. Het
voorwaarden
gevraagde budget (528€) is te beperkt om de doelstellingen van het project te
bereiken: het composteren van 40 gezinnen vereist 4 compostbakken (geen 2).
Daarom beslist de jury om 1058€ te besteden aan dit project. Een begeleiding
door Worms zal nodig zijn om de groep te sensibiliseren rond de werking van een
collectieve composthoop (ligging, type, evenwicht droog/vers materiaal,
opleidingen).

Molenbeek

Deze collectieve moestuin werd al enkele jaren geleden aangelegd door de vzw La Rue en
werd sindsdien door die vereniging geanimeerd. De subsidie om de organisatie van deze
moestuin te financieren liep ten einde en de betrokken bewonersgroep moet hem
voortaan zelf beheren. Ze willen financiële ondersteuning om er nog feestactiviteiten met
de wijk en animaties rond de moestuin voor verscheidene publiekstypes te organiseren.

Onderworpen
aan
voorwaarden

Het project is goedgekeurd onder voorbehoud van het verkrijgen van het attest
en de handtekening van de stuurgroep. Dit nieuwe elan moet de groep de kans
bieden om te blijven bestaan.

2.880,00 €

Afgewezen

Het project is afgewezen omwille van een onvolledig dossier (te beknopt budget
dat hoger ligt dan 3000 euro, geen attest, onvoldoende aantal leden in de
stuurgroep...). Verder is het project niet duidelijk omlijnd en blijkt het nog niet
rijp genoeg te zijn. De jury beveelt de groep aan om contact op te nemen met
bestaande ovens en het project te herdenken tot een steviger dossier voor
volgend jaar.

0,00 €

Schaarbeek

Helmet Fourchet werkt al jaren in de wijk vanuit de wijkkeuken in het Maison Quartier
Helmet. Met het project Caravan&Co wil Helmet Fourchet een zichtbare en structurele
actie uitwerken met als hoofdbedoeling voedselresten te verwerken en ontmoetingen te
stimuleren tussen de verschillende bewoners en gebruikers van de wijk. Samen koken,
tuinieren of gewoon een kom verse soep doorgeven.

Afgewezen

Het project is afgewezen omdat niet duidelijk genoeg kan beoordeeld worden of
het door de burgers wordt gedragen... Het voorstel is interessant maar de jury
kan er zoals het nu is geen positie over innemen. De jury stelt voor om de groep
door te verwijzen naar het participatieve budget van DBW om het project te
verduidelijken en te laten rijpen via begeleiding.

0,00 €

WatermaalBosvoorde

Het project bestaat uit didactische workshops voor kinderen van 5 tot 10 jaar in
samenwerking met Ateliers de l’Elan (wijkhuis van de Dries in Bosvoorde). In deze
workshops wordt aangeleerd om de aarde te bewerken en te composteren; creatieve
activiteiten rond natuur uit te werken (verven, zingen, knutselen, masseren, bijenteelt…)
- Doelstellingen: Sensibiliseren van de kinderen en onrechtstreeks ook de ouders om hun
ecologische voetafdruk te beperken; valorisatie van de groene ruimte (elkaar respecteren
is respecteren wat door de aarde wordt geproduceerd); recuperatie van natuurlijk
materiaal voor artistieke activiteiten.

Afgewezen

Het project is afgewezen omdat de leefbaarheid ervan zeer zwak blijkt (bezetting
van de plek), het budget vooral gericht is op herstellingen/onderhoud en op
animaties die niet kunnen voortbestaan na de subsidieverlening.

0,00 €

Presentatie: bouw van een pizzaoven die beschikbaar is voor de wijk en collectief moet
beheerd worden; organisatie van sessies rond gezond en duurzaam koken met onder meer
het gebruik van een houtoven.
Sint-Gillis/Vorst
Doelstellingen: de pizzaoven bouwen en culinaire ontmoetingen organiseren; een
burgergroep mobiliseren rond dit project; adviezen promoten rond leef- en eetwijzen die
goed zijn voor het leefmilieu en de lokale economie.
Realisaties: bouw van een broodoven; organisatie van x culinaire ontmoetingen.

1.058,00 €

