Brussel en Molenbeek slaan de handen in elkaar voor een dynamische,
groene en solidaire Kanaalzone!
Oproep tot burgerinitiatieven
Brussel en Molenbeek zijn op zoek naar initiatieven van bewoners van de Kanaalzone. De twee
gemeenten lanceren samen een oproep ter waarde van 110.000 euro. De oproep maakt deel uit van
het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote (SVC 1), waarmee ze de sociale cohesie in deze
wijken willen ondersteunen en versterken. Met de oproep moet ook de sociale impact van de
gezondheidscrisis van dit voorjaar opgevangen worden. Geïnteresseerden kunnen hun initiatief
insturen naar www.brussel.be/oproep-burgerinitiatieven-SVC1 en www.molenbeek.irisnet.be.
Elke bewoner van de Kanaalzone kan zijn of haar burgerinitiatief indienen. Met een totaal budget van
110.000 euro kan elk geselecteerd innovatief, groen en solidair project tot wel 10.000 euro steun
krijgen. Het doel? Het Kanaaldistrict heruitvinden en klaar maken voor de toekomst.
"Tijdens de lockdown zagen we dat veel mensen hun wijk met een frisse blik zijn gaan bekijken. Dat
heeft sommige bestaande noden groter gemaakt, maar heeft ook voor nieuwe noden gezorgd. Het
stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote geeft bewoners en verenigingen de middelen hun
antwoord te bieden op deze behoeften zodat hun wijken steeds dynamischer, groener en meer solidair
worden ”, zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing van de Stad Brussel.
Alle actoren in de wijk (burgers, collectieven, verenigingen, comités, instellingen...) worden
uitgenodigd om zich vóór 6 juli kandidaat te stellen op www.brussel.be/oproep-burgerinitiatievenSVC1 of www.molenbeek.irisnet.be. De geselecteerde initiatieven moeten voor het einde van het
stadsvernieuwingscontract van Citroën-Vergote, d.w.z. op 31 januari 2023, zijn afgerond.
"De betrokkenheid en het verlangen van de bewoners om de toekomst van hun leefomgeving mee
vorm te geven is een realiteit die vandaag de dag steeds meer aanwezig is. Wij moeten als
overheidsdienst de bondgenoten van de burgers zijn om onze gemeenten gezelliger en menselijker te
maken. Dit participatiebudget draagt concreet bij tot deze wens”, voegt Catherine Moureaux,
burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, er nog aan toe.
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