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Solidare-it! wint 35.000 euro voor solidair project in Anneessenswijk 

Stad Brussel deelt jaarlijks budget uit voor beste participatief project 

 

De vzw Solidare-it! werd door het stadsbestuur van de Stad Brussel aangeduid als laureaat van de 

participatieve budgetwedstrijd 2016 en krijgt 35.000 euro. De vzw zal met het geld een project 

ontwikkelen in de Anneessenswijk, samen met de bewoners. ‘Het is de bedoeling met dit project de 

solidariteit in de Anneessenswijk te versterken,’ preciseert Ans Persoons, schepen van participatie. ‘Hoe 

Solidare-it! dat gaat doen, is nog niet duidelijk. Het is net de bedoeling dat samen met de bewoners te 

beslissen en uit te voeren. Na Public vzw met Au bord de l’eau in Laken en de vzw Chicago in de 

Alhambrawijk is het nu de beurt aan Solidare-it! om een participatief budget te beheren. We wensen hen 

veel succes toe. In deze koude Trump-tijden hebben we nood aan solidariteit en verbondenheid.’ De vzw 

Solidare-it! zal voor het project samenwerken met de Buurtwinkel en Samenlevingsopbouw, twee 

gevestigde waarden uit de wijk. 

 

 

Derde participatieve budgetwedstrijd 

Voor de derde keer op rij kent de Stad Brussel een budget van 35.000 euro toe voor het beste participatief 

project. Zo krijgen bewoners van de Stad de kans om zelf vorm te geven aan het beleid. Ans Persoons, schepen 

bevoegd voor participatie: ‘De kracht van het participatief proces is dat aan de start van het traject nog niet 

bepaald is waar het geld in geïnvesteerd zal worden. Zo hebben de bewoners de kans om ten volle zelf te 

bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk en zo de leefbaarheid te vergroten’. Samen met een groep 

bewoners brengt de winnaar van het budget eerst de noden van een welbepaalde wijk in kaart. Daarna gaat de 

winnaar samen met een brede groep van bewoners aan de slag om concrete projecten uit te werken die de wijk 

aangenamer maken. In 2015 bracht Chicago vzw een dynamiek op gang in de Alhambrawijk en werd er besloten 

om het pleintje aan de Sint-Rochusstraat en de Spaarstraat opnieuw in te richten. In 2016 zorgde Public vzw 

voor spektakel aan het monument van de Arbeid in Laken. Het project Au bord de l’eau versterkte het 

gemeenschapsgevoel en bracht de hele zomer kinderen en volwassenen op de been aan de voet van het 

monument voor de arbeid.  

 

Solidare-it! verdiende winnaar 

Na twee succesvolle edities ligt de lat hoog voor winnaar Solidare-it!. Maar ook Solidare-it! heeft heel wat troeven 

in de hand om een prachtig traject te realiseren. De vzw die bestaat uit een groep geëngageerde vrijwilligers gaat 

in zee met de Buurtwinkel en Samenlevingsopbouw. Deze gevestigde partners uit de Anneessenswijk hebben 

een groot netwerk en kennen de sterktes en zwaktes van de wijk. ‘Solidare-it! wil de solidariteit tussen buren 

stimuleren en zo mensen van allerlei slag met elkaar verbinden. De bonte mix van mensen in de Anneessenswijk 

lijkt ons ideaal om samen te gaan onderzoeken hoe we dit best aanpakken. We hopen dat we er op het einde 

van de rit bruggen hebben kunnen slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen en er een golf van solidariteit in 

de wijk is ontstaan’, zegt Jan Janssen, mede-initiatiefnemer van Solidare-it!. Samen willen de initiatiefnemers een 

traject uitstippelen om de solidariteit in de Anneessenswijk te vergroten en mensen met verschillende 

achtergronden met elkaar in contact te brengen. Solidare-it! wil via het budget de leefbaarheid vergroten en 

samen met de bewoners 3 à 4 concepten uitwerken die van de wijk een aangenamere plek maken. Er wordt 

daarbij al luidop gedroomd van solidaire cafés of een solidair label. Toch zijn dit nog maar ideeën, want het zullen 

uiteindelijk de bewoners zijn die bepalen welk project er daadwerkelijk uitgewerkt wordt.  Op 26 januari om 18u 

vindt de eerste participatieve vergadering plaats in de gebouwen van IHECS. Ook u bent van harte welkom! 

 

Concreet: 

 Budget: 35.000euro: opgesplitst in 15.000euro voor begeleiding en kosten van het overlegproces; en 

20.000euro voor concrete realisaties in de wijk 

 Anneessenswijk 

 Solidare-it!: http://www.solidare-it.org/nl  

 Eerste participatieve bijeenkomst: 26 januari om 18u, IHECS, Stoofstraat 58 – 60. 
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