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Contrat de Quartier Durable 

BOCKSTAEL
Duurzaam Wijkcontract 

Alle Burger- 
initiatieven moeten 

plaatsvinden  
binnen deze  

perimeter



Deze oproep voor burgerinitiatieven heeft als 
doelstelling de initiatieven van buurtbewoners en 
verenigingen te ondersteunen die hun wijk wensen te 
verfraaien, hun buren beter leren kennen...  
Dankzij een financiële ondersteuning, krijgt u de kans 
acties uit te voeren voor uw wijk.

INDIENING VAN DE INITIATIEVEN TOT  
5 DECEMBER 2016

DIEN EEN PROJECT IN TEN 
VOORDELE VAN UW WIJK!

SUBSIDIES   
500 > 5.000 €
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IN HET KADER VAN HET:

OPROEP VOOR  
BURGER- 
INITIATIEVEN



De Bockstaelwijk is een wijk in 

beweging. Mensen komen en 

gaan. Nieuwe bewoners, gebo-

ren Lakenaars, geëngageerde 

burgers, jong en oud: iedereen 

heeft zijn eigen verhaal, zijn 

eigen verleden, maar deelt ook 

samen een wijk, en daarom ook 

een toekomst. Hoe zorg je er-

voor dat samenleven in een wijk 

als Bockstael verder gaat dan 

elkaar kruisen op het voetpad? 

Hoe creëer je één gemeen-

schap uit die mierenhoop, een 

gevoel van samenhorigheid, 

een gedeelde buurttrots? 

Met deze oproep gaan we op 

zoek naar bewoners en buurt-

verenigingen die samen willen 

werken om van Bockstael een 

hechtere wijk te maken. Een 

wijk waar mensen zorg dragen 

voor elkaar, én voor hun straat. 

We zijn op zoek naar projecten 

die ontmoetingen creëren, hoe 

kleinschalig ook. Herkenning 

ook. En hoop. 

Met het Duurzaam Wijkcontract 

Bockstael willen we van uw wijk 

een aangenamere plek maken 

om te wonen.

ANS PERSOONS 
Schepen bevoegd 
voor de Wijkcontracten

© Saksia Vanderstichelen

Meer info
Op deze website vindt u het wedstrijdreglement,  
www.brussel.be/7855, de selectiecriteria en het 
inschrijvingsformulier. U kan het wedstrijdreglement 
ook krijgen op aanvraag. 

Indiening  
van uw dossier
Dien uw burgerinitiatief ten laatste op 5 december 
2016 in. 
Per Post: 
Stad Brussel / Duurzaam Wijkcontract Bockstael 
Wijkantenne  
Emile Bockstaellaan 160 - 1020 Brussel 

Of per e-mail: bockstael@brucity.be 

Selectie van de  
ondersteunende  
initiatieven
De selectiecriteria van de initiatieven zijn, onder 
andere: 

• De participatieve dimensie van het project

• Het aantal begunstigden en/of deelnemers

• De impact op de buurtbewoners en de wijk

•  Het origineel en vernieuwend karakter van het 
initiatief

Agenda
5 december 2016: indiening van de initiatieven 

December 2016: selectie door de jury

Januari 2017: beslissing van de Stad

 Eind januari 2017:  
bekendmaking van de resultaten

 Februari tot november 2017:  
realisatie van de initiatieven

 15 december 2017: 
indiening van de verslagenOPROEP VOOR  
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2016
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Laeken se éco-recoiff  
(2015)

Reg'Art 
(2015)

Voor verdere 
inlichtingen
Duurzaam Wijkcontract Bockstael

Annick Hoornaert  
coördinatrice van de  
oproep voor burgerinitiatieven

02.279.25.89 

annick.hoornaert@brucity.be 

Op afspraak in de Wijkantenne  
(E. Bockstaellaan 160 - 1020 Brussel)

www.brussel.be/7855 

Aanvraag- 
formulier 
Stel u kandidaat via het formulier dat u kan 
downloaden op:  
www.brussel.be/7855 of op aanvraag. 

Wat wordt er van u verwacht?

�Beschrijving

�Wie gaat het initiatief leiden?

�Wie is het doelpubliek?

�Wie zijn de potentiële partners?

�Wat is de participatieve dimensie  
van uw initiatief?

�Welke impact heeft uw initiatief op de 
buurtbewoners  
en de leefbaarheid van de wijk?

�In welk opzicht is uw initiatief innoverend 
en origineel?

�Wat is uw budget?

3
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FORMULE

STEL UW  
EIGEN BURGER- 
INITIATIEF 
VOOR

Wat wil  u graag in uw buurt be-
leven? Wat wil u voor de Bock-
staelwijk kunnen betekenen, 
samen met een aantal buurt-
bewoners of verenigingen? 
Voldoet uw burgerinitiatief aan 
minstens één van de volgende 
vier doelstellingen? Stel het ons 
dan zeker voor!

1.  UW INITIATIEF DRAAGT  
BIJ TOT DE IDENTITEIT  
VAN DE WIJK

Uw initiatief schenkt de wijk en zijn inwoners 
meer zichtbaarheid. Het belicht het verleden, 
het heden of de toekomst van de wijk. Het 
initiatief kan ook de minder bekende troeven 
van de wijk in de schijnwerpers zetten.

Voorbeelden: audiodocumentaires maken 
met buurtbewoners, bijzondere beroepen in 
de wijk voorstellen, gezinnen fotograferen en 
een tentoonstelling organiseren, enz.

3. UW INITIATIEF HAALT DE 
BANDEN TUSSEN BEWONERS AAN

Uw initiatief creëert contacten tussen personen, 
generaties en culturen. De bewoners leren elkaar 
kennen, kunnen samen deelnemen aan een project 
en elkaar ontmoeten. Uw initiatief haalt mensen uit 
hun huis en brengt hen in contact met hun buren 
(zowel mensen als organisaties) zodat ze zich beter 
thuis voelen in hun wijk.
Voorbeelden: straatconcerten organiseren, proeven 
van originele gerechten en recepten uitwisselen, 
onderling diensten aanbieden voor en door 
bewoners, levensgrote gezelschapspelen maken en 
samen spelen enz.

1
Meer nog dan andere jaren 
ligt de nadruk dit jaar op het 
langetermijnaspect van de 
initiatieven, dat dus doorslag-
gevend zal zijn voor de jury.

In de wijkantenne zijn ver-
gaderzalen en ruimtes voor 
activiteiten beschikbaar. ‘s 
Avonds, in het weekend en in 
de zomermaanden kunnen 
die ruimtes gebruikt wor-
den voor nieuwe initiatieven, 
uiteenlopende opleidingen 
en activiteiten die vandaag al 
worden georganiseerd  
(op voorwaarde dat de  
ruimtes beschikbaar zijn).  
Voor tentoonstellingen is 
een galerij beschikbaar.

Lakense Lapjes 
(2016)

Feest van  
de kleine erwt  

(2016)
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4.  UW INITIATIEF ZORGT  
VOOR MEER GROEN IN DE WIJK

Uw initiatief spoort mensen aan om meer groen te 
creëren in de openbare ruimte, aan de gevels, op 
pleinen of in parkjes. Uw initiatief maakt de buurt 
aangenamer om te wonen.
Voorbeelden: samen bloembakken maken voor 
op het balkon en planten, een gezamenlijke 
moestuin aanleggen, samen met de buurtbewoners 
composteren, een project met klimplanten 
uitwerken voor meer groen in de straat enz.

2.  UW INITIATIEF IS BESTEMD  
VOOR DE JEUGD IN DE WIJK

Brussel is een erg jonge stad. 25% van de bevolking 
is jonger dan 18. Jongeren zijn de toekomst van onze 
stad. We willen jongeren en kinderen ruimte geven 
om zichzelf te kunnen zijn, hun talenten te ontdekken 
en ontwikkelen. Uw initiatief door of voor jongeren 
van de wijk versterkt de band tussen kinderen, 
adolescenten en /of jongvolwassenen en de buurt 
waar ze hun tijd doorbrengen. 
Voorbeelden: het verhaal van de wijk vertellen via 
een muurschildering, de handelaars in de wijk 
leren kennen en de beroepen in de wijk voorstellen, 
sportactiviteiten organiseren in de openbare ruimte 
enz. Telkens in  samenwerking met of door jongeren 
van de wijk.

SOUVENIRS D’UNE
BALADE CONTÉE

Resto Vliebergh 
(2015)

Sept murs aveugles transformés en autant de fenêtres 
ouvertes à l’imagination. Colorées et imposantes, 
ces œuvres murales égayent notre quotidien et nous 
font découvrir des héros de BD souvent méconnus. 
Initié en 2004 avec Martine, le parcours BD s’allonge 
régulièrement. 

Zeven blinde muren werden al open vensters voor 
onze fantasie. Kleurrijk en imposant, fleuren deze 
muurschilderijen ons dagdagelijks leven op en laten ze 
ons - nog te vaak onbekende - striphelden ontdekken. 
TINY prijkte in 2004 als allereerste op een Lakense 
stripmuur en het parkoer heeft zich sindsdien alleen 
maar uitgebreid.  

1 Martine/Tiny - Gilbert Delahaye & Marcel Marlier
Avenue de la Reine 325 Koninginnelaan

2 Le Roi des Mouches - Mezzo
Rue Hubert Stiernetstraat 23

3 Lincoln - Jérôme, Anne-Claire & Olivier Jouvray
Rue des Palais Outre-Ponts 423, coin rue de la Grotte 
Hoek Paleizenstraat-over-de-Bruggen en Grotstraat

4 Gil Jourdan/Guus Slim - Maurice Tilleux
Angle rues Léopold 1er et Thys Van-Hamme  
Hoek Leopold 1erstraat en Thys Van-Hammestraat  

5 Natacha/Natasja - François Walthéry
Rue Jan Bollenstraat 76

6 Gil et Jo/Jommeke - Jef Nys
Angle rues de la Chanterelle et Meyers-Henneau 
Hoek van de Lokvogelstraat en Meyers-Henneaustraat

7 Titeuf - Zep
Boulevard Bockstaellaan 1

MURS BANDE-DESSINÉE * STRIPMUREN 

JOYEUX LAEKEN À VOUS ! 
Carte en main, découvrez lieux de loisirs, 
événements incontournables et bien  
d’autres surprises… Bon amusement ! 

LAAT U UITGELATEN GAAN IN LAKEN!   
Met deze kaart in de hand, ontdekt u  
het ‘leukste’ uit dit stuk land : plekken  
van vertier, dé evenementen die u niet  
mag missen en enkele geheime  
plekjes… Veel plezier! 

2016

Se rafraîchir ou admirer les canards, faites votre choix.  

Op zoek naar verfrissing of wil je eendjes bewonderen?   

1 Square Clémentine - Clementinasquare
2 Jardins du Fleuriste - Tuinen van de Bloemist
3 Parc Sobieskipark

PLANS D’EAU * WATER

Poussez la porte d’endroits aux ressources trop 
méconnues, vous ne serez pas déçus.  

Open de deur naar tal van plaatsen met ongekende 
bronnen om u aan te laven.

1 Bibliothèque de Laeken (FR) 
Revues, romans ou bandes dessinées à lire sur place 
ou emprunter, mais aussi expositions, jouéthèque, 
soirées jeux, contes, il y en a pour tous les goûts. 
Boulevard Emile Bockstael 246, www.bibliolaeken.be 

Tijdschriften, romans of strips kan je ter plaatse 
lezen of uitlenen. Tentoonstellingen, speel-o-theek, 
spelletjesavonden, verhaalmomenten…voor elk wat wils. 
Emile Bockstaellaan 246, www.bibliolaeken.be

2 GC Nekkersdal + Bib (NL) 
Centre culturel néerlandophone, le Nekkersdal 
comprend, outre un poulailler, une bibliothèque, 
un café, et des tas d’activités vous sont proposées 
régulièrement, comme des projections cinéma, des 
concerts ou des soirées jeux. 
Boulevard Emile Bockstael 107, www.nekkersdal.be  

Dit Nederlandstalig gemeenschapscentrum huist 
naast levende kippen ook een bibliotheek, een café, 
K&G (met een geef-speelgoed-kast!), naschoolse 
opvang maar vooral een overvloed aan activiteiten zoals 
filmvertoningen, theater, concerten. Vooral hun focus op 
kinderen met Soirée Kadee in het oog houden!  
Emile Bockstaellaan 107, www.nekkersdal.be

3 Les cœurs de bois (FR) 
Un théâtre de marionnettes s’est installé début 2016 
dans l’ancienne maison communale de Laeken. 
Représentations les mercredi, samedi et dimanche à 15h. 
Rue des Palais Outre-Ponts 460a, www.lescoeursdebois.be   

Dit poppentheater installeerde zich 2016 in het  
voormalige gemeentehuis van Laken. Voorstellingen 
om 15u, woe, za en zo.  
Paleizenstraat over de Bruggen 460a, www.lescoeursdebois.be

4 Centre omnisports - Omnisportcentrum
Une piscine tout juste rénovée avec toboggan et des 
salles de sport utilisées par de multiples associations 
pour divers sports. Venez vous défouler à Laeken. 
Rue du Champ de l’Eglise, 73/89

LES INCONTOURNABLES * VASTE WAARDENEen volledig gerenoveerd zwembad met glijbaan 
en vele sportzalen die door de buurten door 
verschillende organisaties gebruikt (kunnen) worden. 
Ravot je rot!  
Kerkeveldstraat 73/89

5 Parckfarm 
Une serre aux activités multiples et diverses, liées 
à l’alimentation saine, et qui sert également de 
buvette. Un lieu empreint de sérénité à côté du 
bourdonnement de la ville.
Entre le parc de la ligne 28 et le parc de Tour et Taxis, en contrebas 
du pont du Jubilé

Een multifunctionele serre als centrum van tal van 
activiteiten die te maken hebben met gezond leven, 
gezonde voeding en ecologie. We hoeven niet te zeggen 
dat u hier moet zijn om eerlijke producten te kopen en 
te verteren! Een rustplek naast het stadsgedruis. 
Het verbindt het park van LIJN 28 met het nieuwe T&T park

6 Eau bord de l’eau 
Goutez aux merveilles du burEAU d’Alibaba… Buvette, 
serviettes de plage, livres, jouets, barbecues, table 
de pique-nique et un piano, le tout au bord de 
l’eau. Installez-vous et bullez tous les mercredis et 
dimanches d’avril à octobre. 
Rue Claessens, à côté du pont de Laeken

Laaf je in de openbare ruimte aan de burEAU-
container van Alibaba: Zomerbar, doeken om in het 
gras te liggen, boeken, speelgoed, een piano maar 
ook publieke BBQ-stellen en een picknicktafel van 
5 m staan ter uwer beschikking! Deuren burEAU 
open op woensdag en zondag van eind april tot begin 
oktober 2016. 
Claessensstraat, aan de brug van Laken

7 Maison de la Création - CC Bruxelles Nord/ Brussel Noord
Des ateliers créatifs et dynamiques, des stages, des 
expositions, de l’art décliné sous toutes ses formes… Il y a 
toujours quelque chose à découvrir à la Maison de la Création. 
Place Bockstael, ancienne maison communale.
www.maisondelacreation.org 

Creatieve en dynamische ateliers, stages, 
tentoonstellingen, kunst in al zijn vormen...altijd 
iets te ontdekken in la Maison de la Création.  
Bockstaelplein, voormalig gemeentehuis van Laken. 
www.maisondelacreation.org

Pour flâner, méditer, jouer, pique-niquer, faire du 
vélo, marcher, courir, vous reposer…  
et plus si affinités.  

Om te flaneren, mediteren, spelen, picknicken, 
fietsen, wandelen, joggen of om doodgewoon wat 
uit te rusten.     

1 Parc de la Ligne 28 et parc de Tour et Taxis 
Park L 28 en Thurn & Taxispark 

2 Square prince Léopold - Prins Leopoldsquare
3 Square du 21 juillet - 21 juli-square
4 Square Clémentine - Clementinasquare
5 Jardins du Fleuriste - Tuinen van de Bloemist
6 Parc Sobieskipark
7 Albert Street
8 Drève Sainte-Anne - Sint-Annadreef

ESPACES VERTS * GROENE RUIMTES 

1 Rue Palais Outre-Ponts -  
Paleizenstraat-over-de-Bruggen

2 Parc de la Ligne 28  - Park L 28 
3 Square Prince Léopold - Prins Leopoldsquare 
4 Parc Sobieski - Sobieskipark

PLAINES DE JEUX * SPEELTUINEN 
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Laeken Découverte asbl | Laken Onthuld vzw
Rue du Champ de l’Eglise 2 Kerkveldstraat 
Brussel 1020 Bruxelles
www.laekendecouverte.be | 0479 39 77 15
laeken.decouverte@gmail.com

Carte réalisée en partenariat avec 
Kaart opgesteld in samenwerking met
PUBLIC- AU BORD DE L’EAU vzw
Rue Tivolistraat 10 
Brussel 1020 Bruxelles
lottestoops@gmail.com | 0497 94 64 78

Avec le soutien de | Met de steun van

Je te cuisine 
(2014)

(2015)

EN U,  
WAT ZAL U DOEN 
IN 2017?
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1. BOCKSTAEL IN KLEUR

Doelstellingen: Kleur toevoegen aan de 
openbare ruimte, via muurschilderingen, in 
de Pocket Parks of op onbenutte plaatsen 
(hekken, muren).
Toelichting: De Pocket Parks (Laneaustraat, 
Kerkeveldstraat, naast het gebouw van 
het Oud Station) worden aangelegd, het 
Bockstaelplein krijgt een opfrissing , het 
Oud Station wordt heringericht en over een 
paar jaar komt er een nieuw fietsatelier in 
de wijk... Een mooie gelegenheid voor de 
buurtbewoners om hun buurt op te vrolijken 
door kleur aan te brengen in de publieke 
ruimte. Bijvoorbeeld leegstaande ruimtes op 
het gelijkvloers, balkons en parkeerplaatsen 
voor huizen kunnen best een beetje kleur 
gebruiken. Projecten in de openbare ruimte 
moeten wel door de bevoegde instanties 
worden goedgekeurd. 

2.  DE GESCHIEDENIS  
IN DE KIJKER

Doelstellingen: De geschiedenis van de buurt in de 
kijker plaatsen door bijzondere of oude locaties voor 
te stellen.
Toelichting: Hebt u al van de familie Vandergoten 
gehoord, met hun gebouw dat uitkijkt over de 
spoorweg? Weet u waar de zuivelfabriek van de 
buurt zich vroeger bevond? Waarvoor werd de grote 
parketzaal in de wijkantenne gebruikt? Veel plaatsen 
in de Bockstaelwijk kennen een rijke geschiedenis. 
De inrichting in het kader van het Wijkcontract en de 
bijhorende projecten zullen een impact hebben op 
een deel van deze locaties. Een burgerinitiatief kan 
leiden tot een onderzoek, interviews en een voorstel-
ling (tentoonstelling, wandeling, enz.). 

DE TOEKOMST 
VAN DE  
BOCKSTAELWIJK

Een wijkcontract heeft altijd 
een beperkte tijdspanne. De 
socio-economische projecten lo-
pen 4 jaar. Aangezien 2017 het 
laatste jaar is van het Duurzaam  
Wijkcontract Bockstael zijn we 
op zoek naar partners die de 
drie langetermijn projecten 
willen uitvoeren. 

Spreekt een van de drie onder-
staande initiatieven u aan?  
Wilt u absoluut dat een initiatief 
gerealiseerd wordt? Zet er dan 
uw schouders onder!

FORMULE

2

Resto Vliebergh (2015)

#Shoot 
Bockstael 

(2015)

Feest van de kleine erwt  
(2016)



EN U,  
WAT ZAL U DOEN 
IN 2017?

Het feest van de bijen  
(2016)

Laeken se éco-recoiff 
(2015)

Bookswapsalon 
(2015 + 2016)

3.  PLEZIER EN ONTSPANNING  
IN DE WIJK

Doelstellingen: Levensgrote gezelschapspel en 
of stadsmeubilair maken om gezellige ruimten 
te creëren. 
Toelichting: Een levensgroot schaakbord, een 
hinkelbaan op de grond, opvouwbare banken om 
te zonnen, enz. De bewoners in de straat of langs 
een pleintje kunnen samenkomen om te bepalen 
welk stadsmeubilair nuttig is voor activiteiten in 
de openbare ruimte. Ze kunnen samen investeren 
en de handen uit de mouwen steken.

Farm Truck  
(2016)

2017 wordt het laatste jaar waarin 
we oproepen voor burgerinitia-

tieven doen in het kader van het 
Duurzaam Wijkcontract Bockstael 

2014-2017. Dit is dus hét moment 
om uw initiatief voor te stellen!
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