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Stad Brussel lanceert participatieve budgetwedstrijd “Herteken je wijk”
Dankzij gloednieuw participatieproject kunnen bewoners zelf hun wijk
veranderen
De Stad Brussel lanceert voor de allereerste keer een participatieve budgetwedstrijd. “Bewoners
weten vaak het best wat hun straat of wijk echt nodig heeft,” zegt Schepen van Participatie Ans
Persoons (sp.a). “Daarom vragen we hen wat zij willen veranderen aan hun buurt. De wijk met het
beste project zal een budget tot 34.000,‐ EUR kunnen krijgen om haar project te realiseren. De
winnende wijk zal ook de titel van ‘Wijk van het Jaar’ dragen.” Bewoners, buurtcomités, en vzw’s
hebben tot 15 oktober om een project in te dienen.
Het nieuwe participatieproject geeft bewoners voor het eerst zelf middelen om hun leefomgeving te
verbeteren. De winnaars moeten eerst een participatief proces organiseren in hun wijk en via intensief
overleg en ontmoetingen de noden van de wijk in kaart brengen. Vervolgens krijgen de bewoners de
nodige financiële en technische ondersteuning van de Stad om een concreet project op poten te zetten
dat inspeelt op wat de wijk echt nodig heeft. Doel van de participatieve budgetwedstrijd is de
betrokkenheid van burgers bij hun buurt te verhogen en het dagelijks samenleven en de levenskwaliteit
in de wijk te verbeteren.
Schepen Ans Persoons: “In de wijkcontracten experimenteren we al een tijdje met kleine
participatiebudgetten: zo kunnen bewoners van de Bloemenhofwijk tussen de 500 en 2.500 euro
krijgen om hun wijk zelf te vergroenen (collectieve tuinen, klimplanten, pocketparks). Deze keer gaan we
nog een stap verder: we vergroten het budget tot maximum 34.000 euro en beperken ons niet langer tot extra
groen in de wijk. Het is aan de bewoners en verenigingen zelf om hun inspiratie te laten werken. Door één wijk

een aanzienlijk bedrag te geven, willen we de impact van de participatie vergroten, om een onderscheid
te maken met de kleine projecten die hier en daar reeds bestaan.”
Een jury samengesteld uit experten zal eind oktober de projecten evalueren. Participatie‐expert Jean‐
Benoît Pilet (ULB), en stadssocioloog en wijkkenner Eric Corijn (VUB) maken alvast deel uit van de jury. In
november zal de Stad een definitieve keuze maken en de laureaat aanduiden.

De Stad Brussel is actief op zoek naar initiatieven en manieren om haar bewoners nauwer te betrekken
bij het beleid en het leven in de stad. Zo kreeg de dienst Brussel Participatie een nieuwe look & feel, en
is er een nieuwe baseline, ‘Uw kijk op de wijk/ L’avis de votre quartier’. De wijkfora – de maandelijkse
ontmoetingen tussen Stadsbestuur en bewoners in de verschillende wijken – zijn grondig hernieuwd.
Daarnaast zijn er enkele pilootprojecten gelanceerd, zoals de participatieve budgetwedstrijd en een
intensief participatieproject rond de heraanleg van de centrale lanen (binnenkort meer info hierover).
U vindt meer info en beeldmateriaal in bijgevoegde flyer, en via deze link:
http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=8281
Contact: Ans Persoons – 0498 792 896

