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Cup Jonction: voetbal brengt de buurt bijeen 

Wijkcontract Jonction ondersteunt verschillende lokale initiatieven 
van bewoners  

Er blaast een frisse wind doorheen de buurt rond de Kapellekerk. Daar heeft het wijkcontract 
Jonction voor gezorgd. De vele partners van het wijkcontract zorgen dat er voortdurend van 
alles te beleven en te ontdekken is (op alle vlakken: sport, cultuur, vormingen, …). En via tal 
van participatietrajecten wordt de mening van de bewoners gevraagd over wat hun wijk nu 
echt nodig heeft. Ze worden aangespoord om de handen ook zelf uit mouwen te steken: 
daarvoor dient de tweejaarlijkse ‘oproep voor burgerinitiatieven’. De eerste editie was een 
succes en kende in totaal 17.407 euro toe aan acht verschillende bewonersprojecten. Editie 
twee werd ondertussen ook al gelanceerd.  
 
Bewoners aansporen om zelf iets te doen in hun wijk  
Wijkcontract Jonction lanceert jaarlijks twee oproepen voor burgerinitiatieven bij bewoners en 
verenigingen uit de wijk rond het treinstation Kappelekerk. Schepen van wijkcontracten Ans 
Persoons: “Met het wijkcontract Jonction investeert de Stad niet alleen in nieuwe 
gemeenschapsinfrastructuur, zoals een nieuwe sportzaal of in de aanleg van het nieuwe 
Jonctionpark. We ondersteunen ook kleine plaatselijke initiatieven om de buurt levendiger, groener en 
hechter te maken. Daarvoor is de ‘oproep voor burgerinitiatieven’ een geweldige instrument:  we 
creëren een dynamiek die bewoners aanspoort om zelf iets te doen voor hun wijk, en versterken zo 
de sociale cohesie in de buurt.”  
 
Wie wint de eerste ‘cup Jonction’? 
Eén van de winnende projecten is de ‘Jonction Cup’: een voetbaltoernooi door en voor bewoners, aan 
de voet van de sociale huisvestingsblokken Brigittines/Visitandines, gevolgd door een feestelijke 
prijsuitreiking en een ‘auberge espagnol’ (buffet waarbij iedereen zelf een plat mee brengt). Een 
andere bewoner organiseert een huisconcert voor medebewoners die het niet gewoon zijn om naar 
klassieke muziek te luisteren. De vzw cycloperativa krijgt dan weer ondersteuning voor de 
ontwikkeling van een mobiel fietsherstelatelier. 
 
Tweede oproep gelanceerd 
Het schepencollege volgde het advies van de jury (leden zie bijlage) en ondersteunt alle acht 
ingediende initiatieven voor een totaal van 17.407 euro. Om bewoners en verenigingen uit de wijk 
maximaal de kans te geven om deel te nemen, worden er twee oproepen per jaar gelanceerd. De 
tweede oproep voor burgerinitiatieven werd reeds gelanceerd. Bewoners en verenigingen die actief 
zijn binnen de perimeter van het wijkcontract kunnen een project indienen tot 14 mei 2016. 
 
Bijlage:  

- Reglement van de oproep burgerinitiatieven 
- Lijst met alle geselecteerde projecten 
- Lijst met leden van de jury 
- Postkaart ‘Made in jonction’ 
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