S TA D BRUS S EL - P ERS B ERI CHT
D AV I D WEY T S M A N , S C H E P E N VO O R S T ED ELI JK E HERWA A RD ERI N G, V O O R B URGERP A RTI CI P A TIE

BURGERINITIATIEVEN
BURGER BUDGET: VIER PROJECTEN
GESELECTEERD IN NEDER-OVER-HEEMBEEK
Op zaterdag 21 oktober krijgen vier inwoners van Neder-Over-Heembeek een «burger budget» om een initiatief te starten waarbij
de hele wijk wordt betrokken. De ceremonie zal worden voorgezeten door David Weytsman, de schepen voor burgerparticipatie,
en zal plaatsvinden in de residentie “Les Eglantines” 12.00 tot 14.00 uur. De winnaars zullen er hun projecten voorstellen.
Na maanden overwegen, bedenken en ontmoeten, hebben vier groepen inwoners van Nerder-Over-Heembeek een
«Burger Budget» verkregen waarmee ze een project ten gunste van de hele wijk kunnen uitvoeren (totaalbedrag:
35.000 euro). Dit is de vierde keer dat een wijk in Brussel zo’n budget ontvangt. De oproep tot het indienen van voorstellen
werd in april gelanceerd en heeft 11 reacties ontvangen. Een participatiecommissie, bestaande uit 4 vertegenwoordigers
van de stad en 6 burgers, was verantwoordelijk voor het valideren van de haalbare initiatieven.
Ter herinnering, het is de bedoeling dat bewoners lokale initiatieven ontwikkelen en ze van begin tot einde uitvoeren,
vandaar dat het participatieproces belangrijk is (voorstellen, kiezen en uitvoeren). Om geselecteerd kunnen worden
moesten projecten uiterlijk 30 juni 2017 zijn ingediend, administratief, technisch en financieel haalbaar zijn, op een
behoefte van de wijk kunnen inspelen, de gebruikersvriendelijkheid en de samenhang van de buurt versterken.

DE VIER PROJECTEN
ÊTRE HUMAIN-VIVRE ENSEMBLE: het gaat om verschillende animaties en een tentoonstelling over samenleven,
een project dat het mogelijk maakt om elkaar te ontmoeten. Het zal waarschijnlijk plaatsvinden in het cultureel
centrum Saint Nicolas, of in het Gemeenschapscentrum Heembeek Mutsaard.
MÉMOIRE COLLECTIVE: het doel is om het collectieve geheugen van de wijk toegankelijk te maken voor alle inwoners
ervan. Het project wenst hiervoor een inzamelings- en archiveringsinstrument op te zetten. De informatie zal worden
verspreid via een website en door diverse activiteiten georganiseerd door Neder-Over-Heembeekse verenigingen.
MOBILIER FIXE, PLACE BENOIT: het doel is de gezelligheid onder de inwoners van het Peter Benoît plein te
bevorderen met behulp van vaste en duurzame meubels.
PROMENADE PÉDAGOGIQUE À NOH: het afbakenen van een veilige en voor iedereen toegankelijk wandeling.
Deze zal de groene, culturele en speelruimten onderling verbinden en waarderen (Cultureel Centrum,
Passagiers Terminal, Nos Pilifs Boerderij, het rusthuis “Les Eglantines”, Jeugdhuizen, de Ransbeekstraat, en de
Wimpelbergstraat)
Vanaf 2018 zullen meer tools gelanceerd worden om van participatie hart van de lokale democratie te maken
ÚV
 oortelling van de 4 projecten, Zaterdag 21 oktober van 12:00 tot 14:00
Residentie “Les Eglantines”, Sint Pieter en Paulusstraat 15, 1120 Brussel
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