Projectenfestivals voor Haren en de Europese Wijk op 2 en 3 oktober
Naar welke projecten gaat het burgerbudget van 1,1 miljoen?
400.000 euro voor Haren en 700.000 euro voor de Europese wijk. Die stevige
burgerbudgetten zullen integraal gaan naar projecten die voorgesteld zijn en gedragen door
inwoners.
22 projecten worden dit weekend voorgesteld tijdens twee festivals, op zaterdag in Haren
en op zondag in de Europese Wijk (volledige programma onderaan). Daar zijn alle
projectindieners aanwezig om bezoekers te overtuigen van hun idee. Wie langsgaat kan ook
meteen stemmen op zijn of haar favoriet project.
“We zijn er als stadsbestuur van overtuigd dat onze inwoners hun buurt het beste kennen,
dat ze weten wat nodig is. Het zijn zij die weten wat er ontbreekt in de wijk. De
terreinexperten beslissen dus mee over wat te doen met de 1,1 miljoen euro. Ik nodig elke
Brusselaar uit om, helemaal in de Faire BXL Samen-spirit, te stemmen op zijn of haar
favoriete project. Laat je dit weekend overtuigen door de indieners van de projecten, of stem
via de website”, zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van Burgerparticipatie in Stad Brussel.
108 ideeën werden door bewoners ingediend en na een haalbaarheidsanalyse liggen er dit
weekend 22 concrete projecten ter stemming voor. Om die ideeën te verzamelen, werden
11 terreinacties gedaan in Haren en 10 in de Europese Wijk. Tussen de projecten voor de
Europese Wijk: een waterval voor de tuin in de Maalbeekvallei, speelpleintjes in de
Leopoldwijk of een heraanleg van het basketbalplein op de Square Marguerite. Voor Haren
kan er gestemd worden op andere een zorgtuin, een kleine speeltuin in de Bruelstraat of
een kiosk in het Sleutelgatpark.
Wie niet naar de twee festivals kan dit weekend, kan terecht op brusselsamen.be om meer
te lezen over de projecten en nadien ook te stemmen. Dat kan tot en met eind oktober.
Daarna komt de gelote Wijkraad samen, en brengt ze haar advies uit aan het College. Het is
uiteindelijk de Gemeenteraad die haar goedkeuring geeft.

Contact:
Els Wauters, persattaché van Arnaud Pinxteren
els.wauters@brucity.be, 0490 52 45 21

Wat is een burgerbegroting?
Een burgerbegroting is een deel van het overheidsbudget waarvan de toewijzing
rechtstreeks door de inwoners wordt bepaald. Op basis van ideeën en projecten die
beantwoorden aan de behoeften van een wijk.
Deze ideeën, voorgesteld door de inwoners, kunnen nadien omgezet worden in concrete
projecten met de hulp van de stadsdiensten.
Ook Neder-Over-Heembeek en Mutsaard kregen eerder al 1 miljoen euro voor hun favoriete
projecten. Toen werden 88 ideeën verzameld, 1100 stemmen uitgebracht, en uiteindelijk 14
projecten gevalideerd door de Wijkraad en de Gemeenteraad. Die projecten zijn nu in
uitvoering.

PROGRAMMA

HAREN - Zaterdag 2 oktober
Waar? Omwille van de sanitaire matregelen, gaat het festival buiten door, in het park ’t Sleutelgat,
naast GC De Linde en achter het Wijkhuis, Kortenbachstraat 11

10u brunch met de Harenaren
10u30 onthaal en ontdekken van de projecten
10u45 start stemronde
11u speeddating en pitches

EUROPESE WIJK – Zondag 3 oktober
Waar? Op het Ambiorixplein (tijdens de rommelmarkt)

10u onthaal
10u30 welkomstwoord door de schepen Arnaud Pinxteren
10u45-11h45 presentatie van de projecten en reacties
11u45 opening van de stemronde – wandeling langsheen de projecten – drankje (hernemen fanfare)

