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Tivoli wordt ‘Wijk van de participatie’ in 2016

Stad Brussel rijkt participatief budget uit aan
Public vzw
In 2014 experimenteerde de Stad Brussel voor de eerste keer met een ‘participatief
budget’. Het werd een succes en daarom werd er in september 2015 een nieuwe
oproep gelanceerd. Een onafhankelijke jury koos de vzw Public uit om in 2016 in de
Tivoli wijk met dit budget aan de slag te gaan: de vzw krijgt 35.000 euro om samen
met de bewoners op zoek te gaan naar de noden van de wijk, een project uit te
denken, én het zelf te realiseren.
In mei 2015 ging de Stad Brussel opnieuw op zoek naar de ‘Wijk van het Jaar’ aan de hand
van een wedstrijd die een ‘participatief budget’ van 35.000 euro uitreikt aan de winnaar.
Schepen van participatie Ans Persoons geeft duiding: “We weten nooit op voorhand welk
project gerealiseerd zal worden met deze som. Dat lijkt vreemd, maar in deze aparte
werkwijze schuilt net de eigenheid van het participatiebudget. Eerst moet de winnaar een
breed participatieproces opzetten en de buurt consulteren. De bewoners beslissen
vervolgens zelf wat hun wijk nodig heeft én moeten het project ook zelf uitvoeren. Werken
met een participatief budget heeft vooral tot doel om de betrokkenheid van de mensen
bij hun wijk te vergroten.”
Voor deze tweede editie ontvingen we vijf dossiers van wijkcomités, bewonersverenigingen
en andere collectieven. Een onafhankelijke jury onderzocht de voorstellen. De jury bestond
uit Caroline Grégoire (projectleider bij Tr@me Scrl, een vereniging die participatieprocessen
ondersteunt in de publieke en private sector), Jean-Benoit Pilet (professor politieke
wetenschappen aan de ULB) en Frederik Lamote, (coördinator van de vzw Growfunding,
een netwerk dat innovatieve stadsprojecten helpt om de nodige financiële ondersteuning te
krijgen). De jury had vooral oog voor de visie achter het project: hoe gaan de buurtbewoners
geconsulteerd worden? Heeft de indiener voeling met de identiteit, het DNA van de wijk?
Op al deze punten scoorde de vzw Public het best: ze hebben de buurt reeds gemobiliseerd
rond het ‘AU BORD DE l’EAU’ project en een breed netwerk uitgebouwd in de wijk. De
methodiek die ze voorstellen, is helder en onderbouwd, en heeft het potentieel om vele
bewoners met uiteenlopende achtergronden te bereiken.
Het College heeft in december 2015 het advies van de jury gevolgd en Public vzw en de
'Tivoliwijk' aangeduid als winnaar van de participatieve budgetwedstrijd. Public vzw wordt
vertegenwoordigd door Lotte Stoops. De Lakense Tivoliwijk (langs het kanaal ter hoogte van
de Jules de Troozbrug) wordt in 2016 ‘wijk van de participatie’ en volgt de Alhambrawijk op,
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die de prijs in 2015 won onder impuls van Chicago vzw. De winnaar krijgt de 35.000 euro in
twee schijven: 15.000 euro om de participatie uit te voeren en de noden van de wijk in kaart
te brengen; 20.000 euro voor de realisatie van de projecten van de bewoners.
“We schreven deze wedstrijd uit omdat we geloven dat bewoners het best weten wat hun
wijk echt nodig heeft. De wijk kan nu zelf een budget beheren en projecten financieren om
hun leefomgeving te verbeteren. Hoewel er nog een hele weg is af te leggen, zetten we toch
alweer een stapje in de richting van Porto Alegre,” besluit schepen van Participatie Ans
Persoons.
Op vrijdag 28 januari om 19u vindt de eerste samenkomst van vzw Public plaats in het café
https://www.facebook.com/events/1072492396128336/
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