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Nederlanstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie 

 

Stad Brussel selecteert hele reeks burgerinitiatieven 
21 projecten met directe impact op de wijk krijgen financiële ondersteuning in het kader van de 

wijkcontracten Bockstael en Jonction  

 

21 projecten van inwoners, verenigingen, scholen en wijkcollectieven gelegen binnen de 

perimeter van de wijkcontracten Jonction en Bockstael krijgen ondersteuning van de Stad 

Brussel. Het gaat om burgerinitiatieven die klein zijn in schaal, maar vaak een grote impact 

hebben op het welzijn en welbevinden in de wijk. Het totaalbudget voor de twee 

projectoproepen bedraagt 76.884 euro. 

 

Elk jaar lanceren de wijkcontracten een initiatievenoproep om bewoners en verenigingen uit te 

nodigen initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk versterken.  In de 

Stad Brussel gaat het om het wijkcontract Bockstael in Laken en Jonction in de omgeving van 

Kapellekerk. ‘Ook deze editie heeft ons weer verrast. Wat een daadkracht, wat een diversiteit en wat 

een zee van ideeën! Het potentieel van de inwoners van deze stad is schier eindeloos. Dankzij deze 

financiële ondersteuning stimuleren we bewoners om zelf de handen uit de mouwen te steken. En het 

werkt: in de twee wijkcontracten van de Stad Brussel zien we dat er dankzij dergelijke kleine 

initiatieven een heel bijzondere dynamiek is ontstaan’, zegt Ans Persoons, schepen van 

wijkcontracten en participatie.  

 

Een minifestival, een riksjatocht en huisconcerten in Laken  

Een festival op het Bockstaelplein op autoloze zondag, mini-concertjes bij bewoners thuis, een 

riksjatocht die ouderen opnieuw met elkaar in contact moet brengen. Dat zijn slechts enkele van de 

16 geselecteerde projecten die middelen krijgen van de Stad Brussel. Het is dit jaar de laatste keer 

dat bewoners en organisaties subsidies kunnen krijgen in het kader van het wijkcontract Bockstael. In 

2018 loopt het 4 jaar durende wijkcontract namelijk ten einde. Daarna gaan de grote bouwwerven 

(o.a. heraanleg park L28, Bockstaelplein, oud station) van start.  

 

Theater, doe-ateliers en sport in de Marollen 

Het wijkcontract Jonction, gesitueerd rondom het treinstation Kapellelkerk zit in een vroegere fase 

dan het wijkcontract Bockstael. Van de 8 ingediende projecten werden er deze keer 5 geselecteerd. 

Het gaat onder andere om de organisatie van een breakdance battle, een theatervoorstelling op 

vraag van mensen uit de buurt en doe-ateliers waarbij mensen hun eigen kennis (bv kookkunsten, 

DIY, tuinieren) kunnen delen met anderen. Geïnteresseerden uit de wijk kunnen het hele jaar door 

een project indienen in het kader van die projectoproep. 

 

 

Meer info over projectoproep Made in Jonction: https://www.brussel.be/artdet.cfm/8818/Made-in-

Jonction-Oproep-voor-burgerinitiatieven-2015-2018  
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