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Doel : Herinneren aan de principes van het Burger Budget; verduidelijking van de rol en het functioneren van de 

Vergadering van Burgers; aanstellen van de leden van het Participatiecomité; uitwisseling over de mini-enquête NOH. 
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VERSLAG 

 

Inleiding 

 

Wie is aanwezig vandaag ? 

1. 30 bewoners waren aanwezig, waarvan 2 bewoners politiek actief zijn, waarvan 14 personen aanwezig waren 

tijdens de infosessie op 19/4, waarvan 3 bewoners deel uit maken van een bewonerscomité en 7 bewoners 

deel uit maken van een organisatie.  

2. Daarnaast waren er 3 vertegenwoordigers van de Stad en 2 van de organisatie Tree company aanwezig. 

Brussel Participatie 

De dienst Brussel Participatie is een structuur binnen de administratie van de Stad Brussel die ten dienste staat 

van de inwoners van de Stad. De dienst wil de participatie aan het stadsleven van de bewoners en gebruikers 

van de Stad stimuleren door bewoners te ondersteunen en door met hen in dialoog te treden over de projecten 

van de Stad Brussel. 

Tree company is gespecialiseerd in de begeleiding van online en offline participatietrajecten voor 

maatschappelijke projecten. Ze begeleiden overheden en organisaties in het opzetten van projecten om burgers 

te informeren of te betrekken. 

3. Alle bewoners hebben reeds ideeën voor hun wijk en verwachten steun van de Stad om hun projecten te 

concretiseren.  

 

Context : 

Het Participatief Budget (2014/2015/2016) / Burgerbudget (nieuwe formule sinds 2017) laat toe projecten te 

financieren die de levenskwaliteit en de sociale cohesie in een wijk van de Stad Brussel kunnen verbeteren. Tijdens 

het participatieve proces, bepalen de bewoners de noden van de wijk om daarna een project voor te stellen om de 

wijk te verbeteren binnen het gegeven budget. Het Burgerbudget heeft als doel collectieve en verantwoordelijke 

burgeracties te ontwikkelen, een wederzijds begrip en solidariteit tussen de bewoners, hun administratie en de 

verkozenen te creëren en de bewoners bewust te maken van het beleid en de participatieve democratie. Een 

bedrag van 35.000 € wordt voorzien voor NOH. 

 

Feedback bevraging  

Tijdsspanne online : 15 dagen 

Vragen : 

1. Hoe ervaar jij Neder-over-Heembeek ? 

2. Welke aspecten van Neder-over-Heembeek bevallen je het meest ? 

3. Welke zijn de sterke aspecten van Neder-over-Heembeek? 

4. Om het burger budget te realiseren, is jullie engagement welkom. Hoe kan jij deelnemen aan dit 

proces? 

5. Wat is jouw link met Neder-over-Heembeek? 

6. Persoonlijke gegevens: geslacht 

7. Persoonlijke gegevens : leeftijd 

8. Gelieve je mailadres te noteren om op de hoogte gehouden te worden van het project. 

http://www.bruxelles.be/
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Talen : NL, FR 

Geboekt resultaat : 65 = 82,3 % 

De positieve aspecten van Neder-over-Heembeek volgens de bevraagden zijn voornamelijk de aanwezigheid van 

het groene, de vriendelijkheid, de nabijheid (het centrum, de ring, werkgelegenheid en infrastructuur), en de 

stedelijke typologie en rust. De vijf sterkste punten die werden aangegeven zijn: groene ruimte, sport, familie, 

senioren, huisvesting - stedenbouw. Sommigen geven aan het jammer te vinden een minder positieve evolutie te 

zien in Neder-over-Heembeek, namelijk de ontwikkeling naar een meer stedelijk karakter met meer anonimiteit 

onder de mensen en minder groene ruimte. 

Een gedetailleerd verslag kan je terugvinden op bpart.brussel .be / bpart.bruxelles.be. 

 

Vergadering van Burgers 

 

1. De rol van de Vergadering van Burgers 

De Vergadering van Burgers selecteert de projecten, beoordeelt hun uitvoering evenals het verloop van het 
participatief proces. Alle inwoners en verenigingen in de wijk kunnen toetreden tot de Vergadering van Burgers. 
De Stad heeft de grote lijnen uitgeschreven die het project omkaderen (zie reglement van het project), de bewoners 

zullen tijdens deze eerste Vergadering van Burgers deze regels bespreken en verder concretiseren. Aangezien het 

Burger Budget een nieuwe formule is, is het zowel voor de bewoners als voor de Stad een gelegenheid om te 

experimenteren en beslissingen te nemen en te herroepen bij tussentijdse evaluaties. Het Participatiecomité steunt 

de Vergadering van Burgers bij het uitvoeren van hun opdracht. 

 

Vergadering Van Burgers: 

- Voorstellen                         

- Kiezen 

- Realiseren 

- Evalueren 

                     ↓ 

Participatiecomité (Animeren, modereren en evalueren van de ontvankelijkheid van de projecten, steun aan de 

Vergaderin,g van Burgers) 

                     ↓ 

Collège (valideren van de voorstellen van de Vergadering van Burgers) 

 

2. De werkwijze van de Vergadering van Burgers  

 

1. Noodzakelijke regels per fase  

De deelnemers bespreken in groepjes de regels van het proces. Welke principes moeten we bewaken? Wat is 

er dan belangrijk? Hoe zou dat er dan kunnen uitzien en hoe kunnen we die bereiken? Er werd input verzameld 

op basis waarvan het Participatiecomité het proces verder kan vormgeven. Elke groep noemt plenair één 

(classement top 3 max) van belangrijke regels. 

- Projectvoorstellen: (twee groepjes) 

Wie: Personen die actief deelnemen aan het leven in NOH. 

Indienen kan niet onder politieke vlag. 

Vanaf 12 jaar kan je voorstellen doen, maar geen projectdrager zijn.  

Minstens 2 volwassenen om een project te dragen.  

Minstens 3 personen om een project in te dienen. 

Vanaf 18 jaar kan iedereen een project indienen. 

Link met NOH bewijzen. 

Heembeekenaar of vereniging 

Het is belangrijk om een brede diversiteit van actoren te betrekken. De uitdaging ligt in de vraag hoe je 

die diverse actoren moet aantrekken. 

Mapping: er moet een klare kijk zijn op de noden van de wijk en er wordt de vraag gesteld of 65 

enquêtes voldoende basis hiervoor is. De voorstellen zouden moeten afgetoetst worden aan die brede 

noden. 



 

3 
 

De voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen, moeten helder gecommuniceerd worden. 

Belangrijk om ook online te kunnen stemmen en reageren. 

Trekkers van projecten moeten zoveel mogelijk mobiliseren rond hun project. Concrete projecten 

zullen meer mensen aanspreken. 

Nieuwe ideeën moeten goed begeleid worden. Rond een idee kan een team samengesteld worden. 

Teams kunnen hun idee aan andere burgers kort voorstellen (pitch) en samen het verder uitwerken 

(“maturisation”) 

- Keuzes: (1 groep) 

Er werden geen regels bepaald, er werden vragen gesteld zodoende een kader voor deze keuzes te 

creëren: 

• Misschien zou het interessant zijn om de noden te definiëren waaraan de projecten moeten 

beantwoorden. Tot op heden is er geen representatieve enquête om een globale visie te krijgen over  

de behoeften voor de bewoners en de wijk. Kunnen we een bredere bevraging realiseren om de 

belangrijkste prioriteiten in kaart te brengen? 

• We moeten meer leeftijdsgroepen betrekken bij het proces om ervoor te zorgen dat er inderdaad 

rekening wordt gehouden met verschillende standpunten. Hoe kunnen we de betrokkenheid 

uitbreiden ? 

• Vraag dat de stad haar projecten voor NOH presenteert zodat men kan rekening houden hiermee en 

de projecten voor het Burger Budget kan definiëren op basis van wat de gemeente van plan is NOH. 

- Stemmen: (1 groep) 

De burgers zijn het er over eens dat enkel mensen die zijn gedomicilieerd in NOH (postcode 1120) 

moeten kunnen stemmen. Handelaars met een zaak in NOH moeten wel een project kunnen 

voorstellen maar niet stemmen. Zij die daarbij hulp nodig hebben of zelf niet in de NOH wonen moeten 

beroep doen op iemand die er wel woont. 

Vanaf 16 jaar, zeker niet jonger. 

Online > identificeren (daarbij woonplaats en geboortedatum aangeven) 

3. De criteria  

Per groep bespreken de deelnemers de essentie van de criteria en rangschikt men deze in volgorde van 

belang. 

- Tafel 1: sociale cohesie / toegankelijk en gratis / duurzaamheid 

- Tafel 2 : realiseerbeer / lokaal (NOH) / levenskwaliteit –sociale cohesie / collectief / gratis (in functie van 

ieders mogelijkheden) / creativiteit – vernieuwend / duurzaamheid 

- Tafel 3 : realiseerbaar / lokaal / sociale cohesie / toegankelijk 

- Tafel 4 : (1) Levenskwaliteit/sociale cohesie : Het is belangrijk dat de levenskwaliteit stijgt en het 

eenvoudiger wordt dat mensen contacten kunnen leggen met anderen. ; (2 ex aequo) Lokaal : Het is niet 

noodzakelijk dat het om bewoners gaat die het idee indienen, maar de gemeenschap van NOH moet de 

bénéficiaire zijn. De activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van NOH. ; (2 ex aequo) 

Creatief/vernieuwend : het mag geen zuivere voortzetting zijn van een bestaande initiatief. Het mag 

voortbouwen, maar moet dan minstens een duidelijk vernieuwend element hebben.  

 

4. Keuze van de bewonersleden voor het Participatiecomité.  

Het Participatiecomité bestaat uit 10 personen die een verbintenis aangaan voor de duur van het participatief 

proces: 6 vertegenwoordigers van de wijk (inwoners en/of verenigingen); 2 vertegenwoordigers van Brussel 

Participatie; 2 vertegenwoordigers van de andere diensten van de Stad. De leden van het Participatiecomité 

worden gekozen door de Vergadering van Burgers. Hun opdracht is : analyse van de projectvoorstellen; 

bewaken van de voortgang en missie van het project, bewaken van de criteria zoals de noden van de wijk en de 

collectieve dimensie; het aftoetsen van technische en financiële aspecten met experts, projecten voorstellen 

aan het College.  
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7 kandidaten stellen zich voor. Er worden 6 kandidaten weerhouden op basis van de criteria: Âge / Leeftijd, 

Femme-Homme / Vrouw-Man, Citoyen – association / Burger – vereniging, Diversité / Diversiteit : 

 

1. Mohammed Meziane, meziane@gmail.com 

2. Nicole Frenay, 0478 280 425, nicole.frenay@hotmail.com 

3. Emilie Epiphanoff, emiseb@sfr.be 

4. Christine de Meerleer, christine.de.meerleer@hotmail.com 

5. Eva Deron (deromeva@gmail.com) 

6. John Vandewiser, 0477 977 305, johnvandewiser@hotmail.com 

 

Olivier Plusquin (oplusquin@cpas.irisnet.be) stelde zich ook kandidaat, er werd besloten dat hij als 

vertegenwoordiger van de Stad deel zou uitmaken van het Participatiecomité, aangezien hij directeur is van 

Residentie "De Wilde Rozen" van het OCMW.  Brussel Participatie maakt nog bekend wie de 

vertegenwoordigers van de Stad zijn voor het Participatiecomité. 

5. Workshops  

- Voorwaarde : Elke deelnemer die drager is van een project is verplicht om aan ten minste één van de twee 

workshops deel te nemen. 

- Data en plaats :  

Er werd voorgesteld om de datum van de eerste workshop te veranderen, omdat 14 deelnemers niet 

aanwezig kunnen zijn. Brussel Participatie heeft dit inmiddels afgetoetst, een verandering van datum blijkt 

onmogelijk. We moeten immers rekening houden met veel aspecten: de beschikbaarheid van de 

medewerkers van BP, coachen (Tree company), de beschikbaarheid van de zaal, de reservatie voor het 

technisch materiaal en de catering, en de aanvraag voor de goedkeuring van het College is te kort dag. 

Dit hoeft voor de deelnemers geen probleem te zijn, er worden immers 2 workshops georganiseerd, en de 

dienst Brussel Participatie blijft tijdens het hele proces ter beschikking voor de vragen van burgers.  

- Wat kan je precies verwachten: 

Tijdens de workshops is het de bedoeling om jou en je idee een stap verder te brengen. Hoe werk je een 

idee uit tot een project? Hoe zorg je er voor dat alle criteria bewaakt worden?  

Heb je nog géén idee? Dan kan je misschien die anderen helpen met dat van hen of misschien kom je er 

toch nog zelf op één. Heb je een idéé? Dan kan je het samen met anderen uitwerken tot een eerste versie 

van een project. Heb je al een concreet project? Dan kan je het verder uitwerken en verbeteren, samen 

met anderen. We verwachten van iedereen dat je niet alleen aan je eigen idee werkt, maar ook mee 

nadenkt met andere initiatiefnemers. Zo worden alle voorstellen beter.   

6. Kalender 

25/4 : 1e Vergadering van Burgers 

13/5 : 1e Workshop 

10/6 : 2e Workshop 

30/6 : uiterste datum indienen projectvoorstel 

13/7 : Besluit Participatiecomité  

September : « stem » online 

21/10 : 2e Vergadering van Burgers 

7. bpart 

Mogelijkheid om online meningen te geven, partners voor je projecten te ontmoeten, projecten in te dienen en 

te stemmen voor ideeën. 

 bpart.brussel.be / bpart.bruxelles.be 

Tijdens de workshops zal Tree Company je helpen om je project en/of idee online in te dienen.  

 

mailto:oplusquin@cpas.irisnet.be

