
‘LEEFSTRATEN’ 
PROJECTOPROEP VOOR BURGERS: SAMEN 

NEMEN WE WEER BEZIT VAN ONZE STRAAT!
Burgers krijgen een budget om samen een project uit te werken dat de levenskwaliteit verbetert op de plek waar ze wonen. 
‘Leefstraten’: een heus ‘stadslaboratorium’ op maat van de 21ste eeuw! 

Op initiatief van de Stad en de schepen van Burgerparticipatie, David Weytsman, geeft de projectoproep ‘Leefstraten’ inwoners 

de kans zich een stukje openbare ruimte (1 of 2 straten, een plein, een square,...) toe te eigenen en te werken aan een oplossing  
die hun leefomgeving gezelliger, mooier, netter en/of veiliger maakt. 

Doelstelling? Als in een heus ‘stadslaboratorium’, wordt er nagedacht over en geëxperimenteerd met nieuwe manieren van 
samenleven.  Een ‘Leefstraat’ versterkt de collectieve dynamiek, de solidariteit tussen buren, de sociale cohesie en de sociale 
controle. Het algemeen veiligheidsgevoel gaat erop vooruit. 

Dankzij het project, komen inwoners van verschillende Europese steden samen om elkaar te ontmoeten en na te denken over 
wat hun straat nodig heeft.  In groep laten ze hun verbeelding de vrije loop en formuleren (soms gedurfde) alternatieven op het 
vlak van preventie, stadsplanning, ecologie, lokale economie, solidariteit, vrije tijd,... 

Welk budget? Via Brussel Participatie verleent de Stad financiële steun (dankzij het Europese LIFE-programma), en oriënteert 
en adviseert ze initiatiefnemers.  Het beschikbare budget per wijk schommelt tussen 1.000 en 5.000 euro. 

Wie kan deelnemen? Al wie op het grondgebied van de Stad Brussel woont, kan op de plek waar hij of zij woont een ‘Leefstraat’ 
opstarten. Daartoe moet de betrokkene minimaal 3 bewoners van de straat (uit verschillende gezinnen) mobiliseren om het 
project samen te dragen.  De projectoproep staat eveneens open voor verenigingen en wijkcomités waarin 3 inwoners van de 
betrokken straat actief zijn. 

BETROKKEN WIJKEN IN 2018
NEDER-OVER-HEEMBEEK: de informatievergadering ging door op donderdag 23 november.

DE EUROPESE WIJK: de informatievergadering ging door op donderdag 30 november om 18.30 uur (Lagere school 
Adolphe Max, Keizer Karelstraat, 31 1000 Brussel).

LOUIZA/ROOSEVELT: de informatievergadering gaat door op 19 december om 19 uur (Beci, Louizalaan 500, 1050 Brussel)

HAREN: de informatievergadering gaat door op 21 december om 19 uur (Zaal De Linde, 7 Kortenbachstraat, 1130 Haren)

Ú  Meer info: https://www.brussel.be/brussel-participatie  
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