oproep voor

burger
initiatieven
2015
Dien een project in ten
voordele van uw wijk!
in het kader
van het duurzaam
wijkcontract

bockstael

Deze oproep voor
burgerinitiatieven heeft als
doelstelling de initiatieven
van buurtbewoners
en verenigingen te
ondersteunen die hun wijk
wensen voorop te stellen, 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

22 februari 2015

Subsidies

van 500 tot 5.000 €

Wat verstaat men onder
“burgerinitiatieven“?

Waar moeten uw
initiatieven gelegen zijn?

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.

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

Wie mag initiatieven
indienen?

Welke steun kunnen
de initiatieven ont vangen?

 Buurtbewoners

1/ Financiële steun

 Wijkgebruikers
 Verenigingen
 Scholen

Voor de uitvoering van uw initiatief kan u een bedrag
tussen 500€ en 5.000€ ontvangen.
Mogelijke uitgaven: drukwerk, educatief materiaal, enz.
(cfr. reglement).
Opgelet: geen beheerskosten, personeelskosten,
kosten voor persoonlijk materiaal.

2/ Logistieke steun

Dien uw
initiatief
ten laatste op
22 februari
2015 in.
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Uw initiatief kan genieten van:
 Advies van de ploeg van het Duurzaam Wijkcontract
en zijn partners
 Vergaderzalen en een ruimte voor evenementen
in de wijkantenne
 Hulp bij communicatie

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 vier doelstellingen:
1. De identiteit van de wijk versterken
2. Uitwisseling van troeven en knowhow
3. Investeren in de openbare ruimte met
ludieke en participatieve acties
4. De leefbaarheid versterken
met een vergroeningsproject
Meer details blz 5

Formule 2
Het Wijkcontract stelt
een burgerinitiatief voor,
en u voert het uit!
Bent u geïnspireerd door één van onderstaande
initiatieven? Wenst u dat het uitgevoerd wordt?
Stel u dan kandidaat!

1. Oprichting van
een « give box »

Meer details blz 6

2. Installeren van
een bijenkorf

3. A
 nimatie van
een naaiatelier
& herstelling
van oude naaimachines

4. Programmatie
van tentoonstellingen in de
galerij van de
wijkantenne
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Meer info
Op deze website vindt u het wedstrijdreglement,
de selectiecriteria en het inschrijvingsformulier.
U kan het wedstrijdreglement ook krijgen op aanvraag.

Indiening van uw dossier

Selectie van de ondersteunende initiatieven
De selectiecriteria van de initiatieven zijn, onder anderen:
• 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

Dien uw burgerinitiatief ten laatste op 22 februari 2015 in.
Per Post:
Stad Brussel / Wijkcontract Bockstael
Wijkantenne
Emile Bockstaellaan 160 - 1020 Brussel
Of per e-mail: bockstael@brucity.be

Agenda 2015
22 februari: indiening van de initiatieven
23 februari tot 23 maart: selectie door de jury en beslissing van de Stad
 Maart: bekendmaking van de resultaten
 Maart tot december: periode van uitvoering

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

Wat wordt er van u verwacht?

Voor verdere inlichtingen

Beschrijving
Wie gaat het initiatief leiden?

Duurzaam Wijkcontract Bockstael

Wie is het doelpubliek?

Annick Hoornaert
coördinatrice van de oproep voor burgerinitiatieven

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?
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02.279.25.89
annick.hoornaert@brucity.be
Op afspraak in de wijkantenne
(E. Bockstaellaan 160 1020 Brussel)
www.brussel.be/7855

Formule 1
Stel zelf uw initiatief voor!
Denk na over wat u wenst bij te brengen aan uw wijk en stel uw eigen burgerinitiatief voor.
Dit moet beantwoorden aan vier doelstellingen:
1. De identiteit van de wijk versterken
Uw initiatief versterkt de identiteit van uw wijk en van zijn bewoners. 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.

2. Troeven en knowhow tussen bewoners uitwisselen
Dankzij uw project kunnen mensen hun kennis en passie delen.
Uw initiatief bevordert uitwisseling en knowhow tussen buurtbewoners en pendelaars.
Bijvoorbeeld: u itwisselingen van kennis of diensten tussen buurtbewoners organiseren, een gezamenlijk
receptenboek uitbrengen, samen meerdere talen leren, concerten met wijkartiesten organiseren.

3. Investeren in de openbare ruimte met ludieke en
participatieve acties.
De buurtbewoners nemen samen deel aan een project dat plaatsvindt in de openbare ruimte.
Uw initiatief investeert in een straat of een plein en maakt het gezellig en aangenaam om er te vertoeven.
Bijvoorbeeld: geveldecoratie aanbrengen, hekken en paaltjes personaliseren, reuze gezelschapsspelen maken.

4. D
 e leefbaarheid versterken met een vergroeningsproject.
Uw initiatief zal de kans geven een project uit te werken voor meer groen in de stad:
gevels, pleintjes of kleine groene plekjes in uw straat.
Bijvoorbeeld: samen bloembakken ontwerpen en met bloemen vullen, nestkastjes of insectenhotels maken en
plaatsen, de voet van de bomen versieren, een gezamenlijke moestuin aanleggen.

Appel
à initiatives
citoyennes 2015
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Formule 2
Het Wijkcontract stelt een burgerinitiatief voor,
en u voert het uit!
In het kader van het Duurzaam Wijkcontract werden reeds tal van aanvragen
geformuleerd door de bewoners en gebruikers. Vier initiatieven werden hieruit
gekozen. Bent u geïnspireerd door één van deze initiatieven? Wenst u dat het
uitgevoerd wordt? Stel u dan kandidaat!

1. Oprichting van een « give box » in de wijk
Doelstelling: buurtbewoners sensibiliseren over het verminderen en hergebruiken van afval, en meer solidariteit bieden.
Uitleg: een « give box » is een doos waarin mensen oude spullen zoals kledij, boeken, kinderspeelgoed kunnen
deponeren. Anderen kunnen deze spullen dan weer meenemen en zo krijgen ze een tweede leven. Het is een
manier om ongebruikte dingen weg te geven en andere te recupereren.
Wat wordt van u verwacht: het maken van de « give box(en) », de lancering, de promotie bij de buurtbewoners en het beheer.

2. Een bijenkorf in de wijk
Doelstelling: de stedelijke bijenteelt versterken, aanleren van de basistechnieken over het beheer van een
bijenkorf in de Stad en de wijk sensibiliseren voor biodiversiteit.
Uitleg: het installeren van een bijenstal (=verzameling van bijenkorven) zal doorgaan in de wijkantenne, in
samenwerking met professionelen. Een van de projectverantwoordelijken moet een gediplomeerde imker zijn
en de andere deelnemers zullen opgeleid worden om het beheer van de bijenkorven te verzekeren.
Wat wordt er van u verwacht: de opstelling en het onderhoud van de bijenstal, met advies van professionelen, de opleiding van de deelnemers door de gediplomeerde imker, de voorstelling van de bijenstal aan de
buurt en bewustmakingscampagnes (communicatie, bezoeken, ateliers), evenals een gebruiksaanwijzing voor
de honing.
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3. Animatie van een naaiatelier & herstelling
van de oude naaimachines
Doelstelling: naaicursus, ontmoetingen en uitwisselingen van kennis.
Uitleg: vijf oude naaimachines staan in de wijkantenne. Dankzij de financiering van dit initiatief worden de
naaimachines hersteld. De machines krijgen op deze manier een tweede leven in de wijkantenne.
Wat wordt er van u verwacht: de reparatie van oude naaimachines, de organisatie van creatieve ateliers voor
een geïnteresseerd publiek (bv. In verband met evenementen in de wijk, voor verenigingen, enz.).

4. Programmatie van tentoonstellingen
in de galerij van de wijkantenne
Doelstelling: de tentoonstellingsruimte van de wijkantenne benutten om bewoners te laten kennis maken met
minder bekende culturele of artistieke projecten uit hun eigen wijk.
Uitleg: er is een ruimte beschikbaar in de Stefaniagalerij en in de wijkantenne (2de verdieping). De programmatie
van tentoonstellingen en evenementen wordt georganiseerd door een commissaris of een tentoonstellingscomité,
rekening houdend met het gebruik van de sportzaal juist ernaast.
Wat wordt er van u verwacht: het comité is verantwoordelijk voor de keuze
(goedgekeurd door het Wijkcontract), installatie en promotie van tentoonstellingen.
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Uw Wijk is in Beweging

E.R. :Luc SYMOENS, Stadssecretaris van de Stad Brussel, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel



