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Dien een project in ten
voordele van uw wijk!
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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.
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Contrat de Quartier Durable

BOCKSTAEL
Duurzaam Wijkcontract
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In het kader van
het duurzaam
wijkcontract
bockstael



Votre Quartier Bouge
Uw Wijk is in Beweging

VU: Ans Persoons, Schepen bevoegd voor de Duurzame Wijkcontracten van de Stad Brussel
Stadhuis, Grote Markt 1, 1000 Brussel.

subsidies
500 > 5.000 €

Indiening van
de initiatieven tot
1 december 2015

Wat verstaat men onder
“burgerinitiatieven“?
In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael
wordt elk jaar een oproep voor wijkinitiatieven
gelanceerd om buurtbewoners en verenigingen de kans
te geven acties op te zetten.

Wie mag initiatieven
indienen?
 Buurtbewoners
 Wijkgebruikers
 Verenigingen
 Scholen

Formule 1
Stel zelf uw initiatief voor!
Denk na over wat u wenst bij te brengen aan uw wijk
en stel u kandidaat. Uw burgerinitiatief moet beantwoorden aan één van de vier doelstellingen:

Waar moeten uw
initiatieven gelegen zijn?

1. De identiteit van de wijk versterken

In de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael.
Ook initiatieven die een rechtstreekse impact hebben op
de perimeter van het Wijkcontract zijn welkom. Zie kaart

2. J ong zijn en zich
inzetten voor de wijk

op de laatste pagina.

Welke steun kunnen
de initiatieven ontvangen?
Voor de uitvoering van uw initiatief kan u een bedrag
tussen 500€ en 5.000€ ontvangen.
(cfr. reglement).

 Hulp bij communicatie

20 juni 2016 >>
22 september 2016

3. Programmatie van culturele
momenten in de Wijkantenne

2/ Logistieke steun

 Vergaderzalen en een ruimte voor evenementen
in de wijkantenne

Tijdens de zomer komen we vaker buiten en komen we
meer in contact met elkaar. Droomt u ook van een rijk
gevulde zomer in uw wijk? Inspireert één van de hieronder
vermelde pistes u? Stel uw eigen burgerinitiatief voor over
één van deze vier thema’s voor:

Uitvoeringsperiode
van de burgerinitiatieven
voor de formule 2:

Opgelet: geen beheerskosten, personeelskosten,
kosten voor persoonlijk materiaal.

 Advies van de ploeg van het Duurzaam Wijkcontract
en zijn partners

Een zomerprogramma
voor Bockstael

2. Gezellige drukte in de Wijkantenne

4. E
 en natuurproject
uitvoeren voor de wijk

Mogelijke uitgaven: drukwerk, educatief materiaal, enz.

Formule 2

1. Bockstael kiest deze zomer voor de natuur

3. D
 e ontmoetingen tussen
buurtbewoners bevorderen

1/ Financiële steun

Uw initiatief kan genieten van:

Dien uw
n
initiatief te p
o
laatste in r
1 decembe
2015

Uitvoeringsperiode
van de burgerinitiatieven
voor de formule 1 :

februari 2016 >>
december 2016

meer
details
blz. 5

4. Het Bockstaelplein in beweging

meer
details
blz. 6
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Formule

1

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

Indiening van uw dossier
Dien uw burgerinitiatief ten laatste op 1 december 2015 in.
Per Post:
Stad Brussel / Duurzaam Wijkcontract Bockstael
Wijkantenne
Emile Bockstaellaan 160 - 1020 Brussel

Aanvraagformulier
Stel u kandidaat via het formulier dat u kan
downloaden op:
bockstael.brussel.be of op aanvraag.

Wat wordt er van u verwacht?
Beschrijving

Of per e-mail: bockstael@brucity.be

Wie gaat het initiatief leiden?

Selectie van de ondersteunende initiatieven

Wie is het doelpubliek?

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
1 december 2015: indiening van de initiatieven
December 2015: selectie door de jury
Januari 2016: beslissing van de Stad
Eind januari 2016: bekendmaking van de resultaten

Stel
zelf uw
initiatief
voor!

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?

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)
bockstael.brussel.be

Denk na over wat u wenst bij te
brengen aan uw wijk en stel u
kandidaat. Uw burgerinitiatief moet beantwoorden
aan minimum 1 van de
vier doelstellingen:

1. De identiteit van de
wijk versterken
Uw initiatief versterkt de identiteit van uw
wijk en van zijn buurtbewoners. Ze stelt de
oude, actuele en toekomstige verhalen van
de wijk voor. Uw project toont de troeven
van de wijk, zowel de materiële
als immateriële.
Bijvoorbeeld: familieportretten maken
en een tentoonstelling organiseren, de
bijzonderheden van de wijk in kaart
brengen of getuigenissen verzamelen en
delen, enz.

3. Een natuurproject
uitvoeren voor
de wijk
Uw initiatief zal u de kans geven een project
uit te werken voor meer groen in de stad:
gevels, pleintjes of kleine groene ruimtes in
uw straat.
Bijvoorbeeld: samen bloembakken
ontwerpen en met bloemen vullen,
nestkasjes of insectenhotels maken en
plaatsen, de voet van de bomen versieren,
een gezamenlijke moestuin aanleggen, enz.

2. Jong zijn en zich
inzetten voor de wijk
Uw initiatief, geleid door of voor
buurtjongeren, brengt kinderen en
jongeren samen.
Bijvoorbeeld: een muurschildering
maken met de wijk als thema,
handelaars ontmoeten en de beroepen
van de wijk voorstellen, sport organiseren
in de openbare ruimte, enz. Dit
alles, georganiseerd door en voor de
buurtjongeren.

4. De ontmoetingen
tussen buurtbewoners bevorderen
Uw initiatief biedt buurtbewoners, die
elkaar nog niet kennen en die verschillen
op gebied van cultuur, leeftijd en met
verschillende profielen, de kans om elkaar
te ontmoeten en zich te verenigen rondom
een fijne activiteit voor de wijk.
Bijvoorbeeld: een straatfeest organiseren,
een brochure uitbrengen waarin
de families worden voorgesteld die
op hetzelfde pleintje wonen, reuze
gezelschapsspelletjes uitdenken om tussen
buurtbewoners te spelen, enz.

Februari tot december 2016: periode van uitvoering
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Formule

2
Een zomerprogramma
voor
Bockstael
Tijdens de zomer komen we
vaker buiten en komen we meer
in contact met elkaar. Droomt u
ook van een rijk gevulde zomer
in uw wijk? Inspireert één van
de hierna vermelde pistes u?
Stel uw eigen burgerinitiatief
over één van deze vier thema’s
voor:

1. Bockstael kiest deze zomer
voor de natuur

3. Programmatie van culturele
momenten in de Wijkantenne

Doelstellingen: één van de Pocket parkjes tot leven brengen (Laneaustraat,
Kerkeveldstraat, en naast de Koninklijke halte) door een tijdelijke heraanleg of
door er activiteiten te organiseren.

Doelstellingen: interessante thema’s laten ontdekken aan de
buurtbewoners en de tentoonstellingsruimte in de Wijkantenne
benutten.

Uitleg: kleine groene wijkruimten (de Pocket Parks) zullen binnenkort het
licht zien. Ze zijn momenteel nog niet bereikbaar of toegankelijk. In het kader
van het Duurzaam Wijkcontract worden ze aangelegd en opengesteld voor
activiteiten. Burgerinitiatieven zijn hierbij welkom opdat er wat te beleven valt
in deze parkjes tijdens de zomervakantie

Uitleg: in de galerij van de Stefaniazaal in de Wijkantenne
(2de verdieping) kan men evenementen organiseren: één of meerdere tentoonstellingen, lezingen, conferenties, een film, sprookjes
en schrijftafels (onder voorbehoud van de agenda).

Samenwerkingen: sinds de lancering van het Wijkcontract worden dankzij
dynamische buurtbewoners projecten en initiatieven ondernomen. Sindsdien
kunnen deze projecten genieten van de ondersteuning van de coördinator
Groene acties van het Wijkcontract en een aantal partners (e.a. het project
“Perspectieven” van BRAVVO).

2. Gezellige drukte in de Wijkantenne
Doelstellingen: volwassenen en kinderen uit de wijk kunnen gedurende de
zomerperiode originele en participatieve activiteiten ondernemen in de lokalen
van de Wijkantenne gelegen aan de Bockstaellaan 160.

4. Het Bockstaelplein in beweging
Doelstellingen: Eén of meerdere tijdelijke evenementen
organiseren op het Bockstaelplein, rekening houdend met de
toekomstige werken.
Uitleg: tijdens de komende maanden komt er 40% extra ruimte
vrij voor andere activiteiten. In de zomer van 2016 kunnen activiteiten georganiseerd worden op het plein (onder voorbehoud
van toestemming hiervan).

Uitleg: vergaderzalen en ruimtes voor activiteiten zijn beschikbaar in de
Wijkantenne. Gedurende de zomer kunnen deze ruimtes dienen voor nieuwe
activiteiten, aangezien de activiteiten en opleidingen die er normaal voorzien
zijn gedurende het jaar vaak wegvallen (onder voorbehoud van de agenda).
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