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Het feest van de erwtjes
Wijkcontract Bockstael ondersteunt 11
bewonersinitiatieven in Laken
.
Inwoners en verenigingen uit Laken kunnen voor het tweede jaar op rij rekenen op subsidies
in het kader van het wijkcontract Bockstael. Uit de zestien ingediende projecten selecteerde
een onafhankelijke jury er elf. Het totale budget bedraagt 43.000 euro en biedt de mogelijkheid
aan bewoners om zelf initiatieven te ontwikkelen in hun wijk.
Bewoners weten het best wat goed is voor hun wijk
Wijkcontract Bockstael lanceert jaarlijks een initiatievenoproep bij bewoners en verenigingen die
actief zijn in de buurt. Schepen van wijkcontracten Ans Persoons: “Met het wijkcontract Bockstael
investeert de Stad niet alleen in nieuwe gemeenschapsinfrastructuur, zoals het Oud Station, de
pocketparcs, een nieuwe sportzaal en een speelbos. We zorgen er ook voor dat het
gemeenschapsgevoel versterkt wordt door kleinschalige projecten te ondersteunen die gedragen en
gerealiseerd worden door bewoners. Als ik zie welke respons we krijgen op onze oproep kan ik met
trots zeggen dat het wijkcontract Bockstael leeft in de wijk.”
De Zomer van Bockstael
Het schepencollege volgde het advies van de jury en zal elf van de zestien ingediende initiatieven
ondersteunen voor een totaal van 43.0000 euro. De oproep was onderverdeeld in twee delen: een
klassieke oproep met vier selectiecriteria (versterkt het ingediende project de identiteit van de wijk?;
faciliteert het project ontmoeting tussen buurtbewoners?; wordt er ingezet op jongeren?; draagt het
initiatief bij tot de ‘vergroening’ van de wijk?) en ‘de Zomer van Bockstael’: een oproep voor fijne
activiteiten die tijdens de zomer leven brengen op het Bockstaelplein en in de wijkantenne.
Onder de winnaars zijn dit jaar onder andere een bewonersgroep die ‘het feest van de erwtjes’
organiseert. Bedoeling is om samen met de buren erwtjes te telen en met de oogst een feest te
organiseren voor de buurt rond het gerenoveerde gerechtsgebouw van Laken. Een ander project is
dat van de vzw Vol-au-vent, die met een mobiele broodoven tijdens de zomer het Bockstaelplein op
trekt. Brood wordt als bindmiddel ingezet om verschillende culinaire en culturele gewoontes
bespreekbaar te maken. De leerlingen van het CDO Laken (deeltijds onderwijs verbonden aan het
instituut Anneessens Funck) zullen een zelfportret maken van hun leefwereld en oude voorwerpen uit
de buurt upcyclen. Het resultaat kan je bewonderen tijdens een expo. Het ‘bookswapsalon’, een
initiatief van enkele bewoners om boeken te ruilen, en de bijenkorven op het dak van de wijkantenne,
zullen voor de tweede keer op rij gesteund worden.
Bijlage:
Brochure initiatievenoproep
Reglement initiatievenoproep
Lijst met alle geselecteerde projecten
Lijst met leden van de jury
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