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18.000 euro voor burgerprojecten rond duurzame ontwikkeling 
 
 

Brussel, 15 oktober 2014 – Sinds 2011 lanceert de stad Brussel ieder jaar een oproep naar lokale 
projecten die voor een duurzame ontwikkeling zorgen. Dit jaar verdeelt de stad een budget van 
18.000 euro onder twaalf geselecteerde projecten. 
 
Deze nieuwe editie van de wedstrijd werd vorige lente gelanceerd door het college van de 
Burgemeester en de Schepenen van de Stad Brussel. Elk van de twaalf laureaten kunnen een subsidie 
krijgen tussen de 1.000 en 2.500 euro om een project te lanceren. Deze oproep richt zich aan de 
inwoners, aan de wijkcomités, aan verenigingen en aan scholen. De bedoeling is om duurzame 
burgerinitiatieven te stimuleren en om de sociale cohesie te vergroten in de stad.  
 
«  Het is heel belangrijk dat de Brusselaars zich terug de openbare ruimte toe-eigenen door deel te 
nemen aan lokale initiatieven die hun buurt ten goede komen. Sensibilisatie en burgerparticipatie 
brengen veel op en op die manier ontstaan interessante projecten in het hart van onze stad” zegt 
Burgemeester, Yvan Mayeur.  
 
De verschillende acties zullen punctueel opgevolgd en geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat 
de twaalf geselecteerde projecten goed uitgevoerd worden. De projecten zijn door een jury van 
onafhankelijke experten, gespecialiseerd in participatie en duurzame ontwikkeling, geselecteerd.  
 
Dit initiatief loopt in het kader van de gemeentelijke Agenda 21, gelanceerd door de Stad Brussel in 
2008. Dit plan uit zich in verschillende concrete acties en transversale prioriteiten in licht van 
duurzame ontwikkeling. Het is vooral bedoeld om het gedrag van het gemeentepersoneel, lokale 
actoren,  gebruikers en inwoners van de Stad Brussel en het OCMW te veranderen. 
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Projecties van films of documentaires, gevolgd door reflectie-ateliers en debatten om gezamenlijke, 
concrete en lokale projecten te laten boven borrelen over thema’s zoals mobiliteit, duurzame 
voeding, etc.   
 

 - -  
Dit project heeft als doel om zaden die in Brussel gekweekt zijn te bewaren en op een democratische 
manier te delen. Dit doen ze door zaden ter beschikking te stellen en door ze uit te wisselen tijdens 
duidelijk zichtbare evenementen.  
 

  
De gezamelijke realisatie van een didactische fresco op een vervallen muur aan de rand van een 
gemeenschappelijke moestuin.  
 
 
 
 
 



A.MO. de N.O.H : Reizende fietsreparatieplaatsen 
Een wekelijks reparatieatelier voor fietsen dat van mei tot oktober georganiseerd zal worden op drie 
plaatsen door een persoon van de AMO en een fietstechnieker met een aanhangwagen vol 
gereedschap.  
 
City Mine(d) vzw & PUM Collectif : Jeux d’eaux 
Het project wil de aanwezigheid van water herwaarderen door een kleine stadsrivier de creëren met 
ceramische elementen. De bedoeling is om meer leven te blazen in de vochtige zone van La Friche 
Eggevoort. De installatie zal samen gemaakt worden door een serie van open ateliers.  
 
MAD Brussels : L’ assise contre l’ombre 

 
 

 
  

 
 
Basisschool 't Klavertje 4 : Klavertje Groen 

 
 
MPGOP Heemschool 1 : Regenwater als bron van nieuw leven 
Het creëren van een moestuin samen met de leerlingen die met regenwater besprenkeld zal worden.  
De bedoeling is om het fruit en de groenten te gebruiken in de kookateliers. 
 
Institut Charles Gheude : N’aie pas la « N », mange une collation saine 
Gezonde, luchtige tussendoortjes, gemaakt door de hotelsectie van de school, zullen verkocht 
worden aan democratische prijzen tijdens de speeltijden. Er zal ook een compostbak geïnstalleerd 
worden. 
 
Collège La fraternité : Environnement et alimentation durable 
De initiatie van leerlingen in de wereld van het milieu en de duurzame voeding. Het is de bedoeling 
om de seizoen producten te identificeren en fruit, groenten en aromatische kruiden te kweken. 
Daarna worden ze gebruikt tijdens de kooklessen. Op die manier wordt de ecologische voetafdruk 
verkleind.  
 
Centre pédagogique des Pagodes : Ô perles de pluie ô cascades vert d’ô 
Dit project wil een bloemenweide creëren om de kinderen te sensibiliseren voor duurzame 
ontwikkeling. (bloemen die vlinders en bijen aantrekken). Er zullen lokale planten gebruikt worden 
om de biodiversiteit te stimuleren. Er zullen ook insectenhotels en nestkastjes geplaatst worden. Er 
zal ook regenwater gerecupereerd worden voor de moestuin. 
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Carl Theunis, Kabinet van de burgemeester : 0494/32.84.16 – carl.theunis@brucity.be  
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