
 

 

PERSBERICHT 

Brusselaars, 
Neem de sleutels in handen voor het participatiebudget: de stemming voor de wijkprojecten start 

op 1 mei! 
 

Door op haar volledige grondgebied een participatiebudget te lanceren, toont de stad Brussel haar 
vastberadenheid om de publieke actie te moderniseren, transparant te maken en degelijk aan te sturen. 
Daarbij biedt ze burgers van alle horizonten de kans om maatschappelijke projecten voor te stellen, te 
bespreken, goed te keuren en ten uitvoer te brengen. Deze participatieve werkwijze van "samen beslissen" 
heeft reeds haar vruchten afgeworpen in wereldsteden zoals Porto Alegre (BR-1989), New York (US-2001) en 
Parijs (FR-2014). Ze betrekt inwoners, verenigingen en privéactoren in de toewijzing van een deel van het 
stadsbudget. 

Wat zijn de verschillende etappes van het Brusselse participatiebudget?  
Het participatiebudget is gestoeld op 4 etappes:  
(1) Op 1 januari 2018 werd een ideeënoproep gelanceerd. Ter voorbereiding van de voorstelling van hun 

ideeën namen inwoners deel aan 7 "burgerworkshops" die in de verschillende wijken van de stad werden 
georganiseerd.  

(2) Na de fase van de ideeënvorming, konden inwoners tot 31 maart projecten voor verbeteringen in hun wijk 
indienen. 

(3) Nu de fase voor het indienen van de projecten is afgerond,  start de fase van het stemmen! Nadat de 

haalbaarheid van de projecten door het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel werd 
gecontroleerd, worden nu 18 projecten aan de inwoners ter stemming voorgelegd en dit van 1 mei tot 31 
mei 2018. Daarbij krijgen de projectverantwoordelijken de kans om campagne te voeren voor hun project. 

(4) Na de stemming worden de verantwoordelijken van de winnende projecten uitgenodigd om hun 
projecten voor te stellen tijdens een officiële ceremonie. De stad verbindt er zich toe om samen met de 
winnaars deze projecten in alle transparantie uit te voeren. 
 

Hoe kunt u stemmen? 
Woont u in Brussel en bent u ouder dan 18, dan kunt u van 1 mei tot 31 mei stemmen op uw vijf favoriete 
projecten, online via bpart.bruxelles.be of via een stembus in uw buurt.  
 
U vindt de lijst met stembussen, het reglement en de 18 projecten die ter stemming worden aangeboden op 
bpart.bruxelles.be 

CONTACT 

Clémentine BARZIN - Schepen voor Burgerparticipatie en Stedelijke herwaardering 
+32 (0)473 71 86 32 – clementine.barzin@brucity.be 
 



Sylviane WILANTE – Kabinetschef 
+32 (0)2 279 44 14 – +32 (0)473 87 15 55 – sylviane.wilante@brucity.be 
 


