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Duurzaam Wijkcontract "Versailles" : uitwerking van het sociaaleconomisch luik van het programma.-
Reglement van de thematische projectoproep. (Ref. 20220510)

De Gemeenteraad,

Gelet op de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 tot uitvoering van de Ordonnantie houdende
organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 ;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2021 om het Duurzaam Wijkcontract VERSAILLES
te selecteren, waarvan de Stad op 29 april 2021 in kennis is gesteld ;

Gelet op de beslissing van het College van 1 juli 2021 om de studieopdracht voor de uitwerking van het basisdossier van het
Duurzaam Wijkcontract VERSAILLES te gunnen aan de tijdelijke vereniging Ipé-Karbon ;

Gelet op de beslissing van het College van 17 maart 2022 om de diagnose en de prioriteiten van de wijk Versailles goed te keuren ;

Gelet op de beslissing van het College van 28 april 2022 om het ontwerpbasisdossier van het Duurzaam Wijkcontract VERSAILLES
goed te keuren ;

Overwegende dat met het oog op de samenstelling van het sociaal-economische luik van het programma van het Duurzaam
Wijkcontract VERSAILLES, een oproep tot het indienen van sociaal-economische projecten zal worden gelanceerd op basis van de 9
prioritaire thema's die in het ontwerpbasisdossier zijn aangegeven, te weten :

- Ontwikkeling van sociaal-professionele integratie met bijzondere aandacht voor bepaalde doelgroepen
- Versterking van de jongeren begeleiding
- De openbare ruimte tot leven brengen en activeren
- Ondersteuning van initiatieven voor en door vrouwen
- Ondersteuning van senioren en bestrijding van isolement
- Steun voor sport en welzijn
- Versterking van culturele activiteiten
- Aanmoedigen van praktijken in verband met stadslandbouw en duurzaam voedsel
- Circulaire Versailles

Overwegende dat het reglement van de thematische oproep tot het indienen van sociaal-economische projecten dient goedgekeurd,
waarin het kader, de modaliteiten, het tijdschema, de ontvankelijkheids- en selectiecriteria worden gespecificeerd ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : Het reglement van de thematische sociaal-economisch projectoproep van het Duurzaam Wijkcontract VERSAILLES is
aangenomen.

Onderwerp : 
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