
 

 

Persbericht 

Schepen Ans Persoons 

Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie 

 

Neder-Over-Heembeek krijgt burgerbudget ter waarde van 35.000 euro 
Aan de bewoners om te beslissen wat ze met dat geld gaan doen. 

 

Op 19 april komen de bewoners en verengingen van Neder-Over-Heembeek voor de eerste keer 
bij elkaar voor de start van een participatief proces waarin het dagelijks leven in hun wijk centraal 
staat. Ze krijgen daarvoor een ‘Burgerbudget’ ter waarde van 35.000 euro. Wat ze precies gaan 
doen, weten we nog niet, wel dat de projecten de levenskwaliteit en sociale cohesie in Neder-
over-Heembeek moeten verbeteren. Het is de vierde keer dat een Brusselse wijk dit budget 
ontvangt. Dit jaar is de formule licht gewijzigd en wordt er extra aandacht besteed aan het 
participatief proces: de bewoners gaan samen veel meer beslissingen moeten nemen.  
 

Nieuwe formule voor vierde participatieve budget  

“De ervaring heeft ons geleerd dat onze participatieprojecten die het best functioneren, 
kleinschalige, lokale initiatieven zijn die van bij het begin quasi volledig gedragen worden door 
bewoners en de tijd krijgen om te groeien,” zegt Ans Persoons (sp.a), schepen van participatie in de 
Stad Brussel. “Dat is precies wat we met het burgerbudget willen doen: de bewoners nog meer zelf 
de touwtjes in handen geven zodat ze projecten kunnen realiseren die het individueel belang 
overstijgen en die een positief effect hebben op de hele gemeenschap. De vorige edities van het 
burgerbudget (zoals AU BORD DE L’EAU) en gelijkaardige initiatieven in de wijkcontracten zijn steeds 
erg goed verlopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook deze keer weer verrast zullen zijn door 
het resultaat. Als er één ding is dat ik de aflopen jaren geleerd heb, is het wel dit: het potentieel van 
onze inwoners is enorm.” 
 
35.000 euro voor Neder-Over-Heembeek 
De totale enveloppe van het burgerbudget bedraagt 35.000 euro en gaat dit jaar in zijn geheel naar 
Neder-Over-Heembeek. Dit bedrag kan naar één project gaan of verdeeld worden onder 
verschillende projecten, met een maximum van 10.000 euro per project. Ans Persoons: “We kiezen 
dit jaar voor Neder-Over-Heembeek omdat ik enorm geloof in het potentieel van dit stadsdeel. De 
Heembekenaren kunnen jammer genoeg geen wijkcontract krijgen omdat Heembeek buiten de 
toegelaten interventiezone ligt. Daarom willen we nu via het burgerbudget de Heembekenaren de 
kans geven burgerprojecten op te starten en uit te voeren.” 
 
U bent als journalist van harte uitgenodigd om dit hele proces mee te volgen. De eerste vergadering 
ter lancering van het Burgerbudget vindt plaats vandaag, woensdag 19 april om 19u in de 
basisschool van Heembeek, Driegatenstraat 4. 
 
Meer info over de procedure 
Het participatief proces dat vooraf gaat aan de besteding van het geld wordt gecoördineerd door de 
dienst Brussel Participatie van de Stad en bestaat in totaal uit zes fases:  
 

 De lancering vindt deze week plaats.  

 De burgers en verengingen gaan samen aan de slag om projecten voor de wijk uit te 
werken.  

 De projecten worden beoordeeld op ontvankelijkheid door een comité bestaande uit 
bewoners en afgevaardigden van de Stad. 



 Iedereen met een ontvankelijk project krijgt de kans om dit voor te stellen op een grote 
bewonersvergadering. Hier worden de beste projecten gekozen. Het schepencollege van de 
Stad Brussel geeft haar goedkeuring voor de projecten.  

 In de uitvoerende fase hebben de projectdragers tot 31 december 2018 om hun project te 
realiseren.  

 Het hele proces wordt tot slot geëvalueerd door de bewonersvergadering en de dienst 
Participatie van de Stad om de formule ‘Burgerbudget’ in de toekomst nog te verbeteren. 
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