
200.000 €, het eerste participatiebudget in België dat burgers helemaal van a tot z zelf kunnen beheren. Met 
het budget kunnen inwoners van Brussel samen projecten voor hun buurt voorstellen, vastklikken en uitvoeren.

Voor het eerst in België trekt een stad een echt «Participatiebudget» uit voor haar burgers. Op aanzet van 
David Weytsman, de nieuwe schepen van Burgerparticipatie, krijgen Brusselaars de kans om een deel van het 
gemeentebudget te gebruiken om zelf projecten te ontwikkelen die het leven in de stad aangenamer maken. Die 
som moet burgers in staat stellen om hun eigen gemeente mee vorm te geven en wordt jaarlijks opgeschroefd.

« De tijden veranderen en de vorm van een stad wordt niet langer achter gesloten deuren uitgetekend door politici, 
bestuursleden en specialisten, maar wel vanuit en samen met de inwoners. Het burgerbudget is al een succes gebleken in 
grote steden zoals Parijs en New York. Als hoofdstad van België en van Europa moet Brussel dus het voortouw nemen op het 
gebied van burgerparticipatie, een essentieel onderdeel van goed bestuur in de 21ste eeuw », benadrukt David Weytsman.

Hoe werkt het?
	Brainstorm: na een eerste oproep om ideeën voor te stellen, komen de inwoners samen per wijk 

(zeven in totaal) en volgens het gekozen bevoegdheidsdomein (mobiliteit, onderwijs, sport, solidariteit, 
werkgelegenheid enz.). Vervolgens nemen ze deel aan een «burgerworkshop». Ze wisselen ideeën uit in 
team, bespreken die en werken ze verder uit. Daarna kiezen ze hun favoriete voorstellen.

	Co-creatie: hun ideeën worden vertaald naar concrete, uitvoerbare projecten tijdens                           co-
creatieworkshops waaraan ook verenigingen, vrijwillige specialisten, privéactoren en de Stad deelnemen.

	Stemming: de inwoners verdelen het toegekende budget onder de verschillende projecten door hun stem 
uit te brengen.

	Bekendmaking: de winnende projectdragers worden officieel bekendgemaakt en stellen hun projecten voor.

	Financiering en uitvoering: de Stad verbindt zich ertoe de geselecteerde initiatieven te financieren. Samen 
met de projectdragers houdt ze inwoners op een transparante manier op de hoogte van de uitvoering en 
opvolging.

	Bpart: de centrale spil in dit hele proces is het nieuwe online platform Bpart, dat wordt gebruikt om ideeën 
en projecten voor te stellen, van gedachten te wisselen, inwoners te informeren en te stemmen. (www.
brussel.be/brussel-participatie)

Door in 2018 een Participatiebudget voor haar volledige grondgebied te lanceren, toont de Stad Brussel haar 
ambitie om een modern, transparant en goed openbaar bestuur te voeren. Ze stelt al haar inwoners, ongeacht 
hun achtergrond, in staat om burgerprojecten voor te stellen, te bespreken, vast te klikken en uit te voeren in 
samenwerking met overheden, privéactoren, handelaars, ondernemers en verenigingen. Iedere deelnemer aan het 
proces kan op eender welk moment de gemeentelijke overheden evalueren. 
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WAAROM EEN PRIMEUR  
IN BELGIË? ?
Volgens de beoordelingsinstanties van burgerparticipatie zijn er vijf redenen waarom de Stad Brussel in België een 
pioniersrol vervult met haar «Participatiebudget», naar het voorbeeld van Porto Alegre, New York en Parijs.

1. Betrokkenheid op het terrein: de verkozen vertegenwoordiger belast met burgerparticipatie, hier is dat David 
Weytsman, wordt van begin tot einde ingeschakeld in het participatieproces. Hij woont de burgerworkshops bij, leidt 
het co-creatieproces in goede banen, gaat samen met de inwoners en de diensten van de Stad na of de projecten 
uitvoerbaar zijn en beloont de winnende projecten. Hij volgt daarnaast ook de uitvoering van de projecten op.

2. Een deel van het gemeentebudget wordt besteed door burgers: de Stad Brussel trekt voor het eerst een deel 
van haar budget uit (200.000 euro) voor de realisatie van burgerprojecten. Het betreft hier geen subsidie, maar een 
deel van het gemeentebudget voor 2018. Het budget wordt verdeeld onder de projecten tot er niets meer over is. 

3. Burgers krijgen een stem: in tegenstelling tot de andere steden nemen de inwoners van Brussel het hele proces 
zelf in handen. Dat houdt in dat ze zelf stemmen en beslissen welke projecten uiteindelijk worden uitgevoerd, 
zonder inmenging van een participatiecomité, commissie of deskundige.

4. Een echte samenwerking: de inwoners staan er niet alleen voor. Nadat de groepen zijn samengesteld (volgens 
het thema, in een van de bevoegdheidsdomeinen van de Stad) helpt de Stad bij de administratieve afhandeling. De 
inwoners krijgen ook hulp van verenigingen, andere burgers, handelaars, ondernemers en privéactoren.

5. Collectieve finetuning, zelfevaluatie: het mechanisme van het participatiebudget ligt niet vast, maar wordt op 
basis van de feedback van alle deelnemers bijgestuurd en verbeterd.



Wat is het par ticipatiebudget?
U beslist samen met de Stad Brussel hoe 
een budget van 200.000 € zal worden 
ingezet om uw projecten voor onze stad te 
verwezenlijken. We stellen u 4 eenvoudige, 
heldere fasen voor.

Wie kan deelnemen?
Alle Brusselaars die gedomicilieerd zijn 
in de Stad Brussel. Een persoon kan 
drager zijn van maximaal één project.

IDEEËN VERZAMELEN: 
«BURGERATELIER» 
IN UW WIJK

01/01 > 15/02/2018

ONTWIKKELING 
VAN DE 
PROJECTEN
15/02 > 31/03/2018

STEMMEN 
VOOR 
PROJECTEN 
15/04 
> 15/05/2018

VERWEZENLIJKING 
VAN DE PROJECTEN
vanaf 01/06/2018

WILT U EEN IDEE DELEN, DEELNEMEN, 
EEN VRAAG STELLEN?

Brussel Par ticipatie
Emile Jacqmainlaan 19, 1000 Brussel
Van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u.
org.particip@brucity.be – 02 279 21 30
Of bij de Schepen op 0474 55 73 95
Het reglement kunt u hier bekijken : 
bpart.brussel.be



Noo rdwijk 
Mandag 12 februari 

DigitYser
Antwerpselaan 40 

Laken
Dinsdag 30 januari
Buurthuis Trefpunt S

Gravin van 
Vlaanderenstraat 4

Lou iza 
Donderdag 25 januari 
BECI
Louizalaan 500

Neder -ov er -Heembeek
Donderdag 8 februari
Buurthuis Nachtegaal 
Nachtegaalsweg 18-20

Vijfhoek
Donderdag 11 januari

Stadhuis
Grote Markt

Eur op ese wijk
Woensdag 24 januari
Press Club Brussels Europe
Froissartstraat 95

Har en
Dinsdag 6 februari 
De Linde
Kortenbachstraat 7

Van januari tot februari 2018 kunt u deelnemen aan één van de eerste zeven « burgerateliers » 
in de Stad Brussel. Samen zullen we uw ideeën omzetten in realistische projecten. Kies 
uw wijk en neem massaal deel !

Een boeken-
ruilkast in 
mijn wijk

Banken met 
internetverbin-
ding in de parken

Ik wil een 

gezelligere 

straat



ZES EUROPESE 
PIONIERSTEDEN
Porto Alegre in Brazilië was de eerste stad in de wereld met een volwaardig participatiebudget, dat al snel 
uitwaaierde naar steden in Europa. En nu dus ook in Brussel…

Lissabon: heeft al sinds 2008 een participatiebudget, het oudste in Europa. Sinds zijn lancering werden 6204 ideeën 
voorgesteld, waarvan er 1957 ter stemming werden voorgelegd en 120 projecten werden gekozen.

Info: https://op.lisboaparticipa.pt/home

Parijs: het «Paris Budget Participatif» bestaat sinds 2011 en is het grootste in Europa op het gebied van investeringen. 
Parijs legt duidelijk de klemtoon op solidariteit tussen de wijken door extra geld uit te trekken voor de meest 
achtergestelde buurten.

Info: https://budgetparticipatif.paris.fr

Reykjavik: de hoofdstad van IJsland lanceert sinds 2011 ieder jaar haar campagne «Better Reykjavik».

Info: https://www.citizens.is/portfolio_page/my-neighbourhood/

Dublin: «South Dublin» implementeert een proces dat vergelijkbaar is met dat van de Stad Brussel, met een opdeling 
in wijken.

Info: http://www.southdublin.ie/haveyoursay/howpbworks.html

Madrid: «Decide Madrid» vertoont raakvlakken met het proces van de Stad Brussel, eveneens opgedeeld in wijken.

Info: https://decide.madrid.es/

Schotland: «PBScotland» lanceert een gelijkaardig proces, voor heel Schotland.

Info: https://pbscotland.scot/

Contact
David Weytsman 
+32 (0)474 55 73 95

Stéphanie Carion
Persattaché
+32 (0)496 90 61 96
02 279 44 13
stephanie.carion@brucity.be


