Alhambrawijk wordt Wijk van het Jaar in 2015
vzw Chicago laureaat van eerste participatieve budgetwedstrijd

In het kader van de eerste participatieve budgetwedstrijd van de Stad Brussel is vandaag de Alhambrawijk
aangeduid als Wijk van het Jaar 2015. Een onafhankelijke jury heeft het project genaamd ‘Castorwijk’ van de
vzw Chicago gekozen tot winnaar. De vzw zal dankzij deze wedstrijd samen met de wijkbewoners en
wijkverenigingen een participatief budget beheren van 34.000,‐ EUR.
“De eerste participatieve budgetwedstrijd was een groot succes,” aldus schepen van participatie Ans Persoons.
“Hoewel het nog om een pilootproject gaat, waren er meteen zeven sterke kandidaten om hun wijk tot Wijk van
het Jaar 2015 te laten kronen. Samen met de jury, de kandidaten, en specialisten in participatie gaan we nu een
evaluatie maken van de werkwijze, want daar zitten nog een aantal kinderziektes in. In het begin van 2015 zal er
een tweede editie van de participatieve budgetwedstrijd uitgeschreven worden waar iedereen – inwoners,
vzw’s, wijkcomités – zich kandidaat voor kan stellen, met het oog op de titel van Wijk van het Jaar 2016.”
Een participatieve budgetwedstrijd van deze omvang is een primeur voor de Stad Brussel. Het doel is de
betrokkenheid van bewoners bij hun buurt te verhogen en het dagelijks leven in de wijk te verbeteren. “We
kennen allemaal de participatie waarbij mensen hun mening geven over wat er moet veranderen, maar dit keer
gaan we een stapje verder. De wijk kan nu ook zelf een budget beheren en projecten financieren om hun
leefomgeving te verbeteren. We lieten ons inspireren door Porto Alegre, maar we beseffen ook dat er nog een
hele weg is af te leggen,” zegt schepen van participatie Ans Persoons.
Dankzij een project ingediend door de vzw Chicago sleept de Alhambrawijk (door de indieners de ‘Castorwijk’
genoemd) zowel de titel Wijk van het Jaar 2015, als een participatief budget ter waarde van 34.000,‐ EUR in de
wacht. Dit budget wordt opgesplitst in twee delen: maximum 14.000,‐ EUR voor de werking, en minimum 20.000,‐
EUR om de projecten zelf te financieren. Uit zeven ingediende dossiers werd het project van Chicago eensgezind
verkozen door een jury van drie onafhankelijke experten: Erik Corijn, professor aan de VUB, Muriel Sacco,
professor aan de ULB en Amélia Ribeiro, architecte. Met dit budget zal Chicago ontmoetingen met bewoners en
wijkverenigingen organiseren om de precieze noden van de wijk in kaart te brengen. Nadien wordt financiële en
technische ondersteuning geboden om de ideeën om te zetten in concrete projecten.
De naam ‘Castorwijk’ lijkt alvast een eerste verandering die de indieners van het project willen doorvoeren. In de
boeken zal je eerder de naam ‘Alhambrawijk’ terugvinden, maar volgens de initiatiefnemers erkennen jonge
bewoners hun wijk als ‘Castorwijk’. Met de naamsverandering wil vzw Chicago de identiteit van de wijk
hervaloriseren. Een participatief proces met alle bewoners van de wijk zal uitwijzen of de zone tussen de
Lakensestraat en de Adolph Maxlaan, tussen de Kleine Ring en de Circusstraat, effectief deze naam zal krijgen. Het
gaat om een dichtbevolkte wijk, met een grote culturele verscheidenheid en een gezonde sociale mix. De prijs zal
de wijk en haar bewoners in ieder geval een nieuwe dynamiek geven.
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