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Projectoproep "Duurzame Wijkenveloppen 2013"
 

Reglement

Artikel 1 - Kader

In het kader van het avenant (aanhangsel) 2013 bij de conventie 2005-2007 
van het Grootstedenbeleid, stelt het College van Burgemeester en Schepenen 
een  subsidie van 30.000 euro ter beschikking voor het project  “Duurzame 
Wijkenveloppen”. 

Artikel 2 - Doel van het project

Het doel van de “Duurzame Wijkenveloppen” is inwoners te steunen die een 
project  willen  realiseren  in  hun  wijk  dat  de  kwaliteit  van  het  samenleven 
bevordert. Het project moet een participatieve dynamiek op gang brengen en 
dus  zoveel  mogelijk  buurtbewoners  aanzetten  om deel  te  nemen aan  het 
project,  zowel  bij  de  denkfase,  de  uitwerking,  de  concretisering  als  het 
onderhoud.

Artikel 3 - Profiel van de projectdragers

De wijkenveloppen kunnen aan elke bewonersgroep of vereniging die in 
een Anderlechtse buurt actief is worden toegekend.  

Artikel 4 - Financiële steun

Het  maximum  toegestane  bedrag  per  project  bedraagt  3.500  euro 
(drieduizend vijfhonderd euro). 

Co-financiering is toegelaten.

Artikel 5 - Aanvaarde uitgaven

Enkel  investeringskosten komen in aanmerking (bijv. aankoop van duurzaam 
materieel, installaties, stadsmeubilair voor de (her)aanleg van speelterreinen, 
groene ruimtes, ontmoetingsruimtes). Werkingskosten en lonen komen niet in 
aanmerking.

Het  materiaal  dat  wordt  aangekocht  met  een  subsidie  van  de  “Duurzame 
Wijkenveloppen” moet dienen voor openbaar gebruik:

 het  betreft  vast  buitenmeubilair  of  vaste  buitendecoratie  die  een 
invloed hebben op het beeld en/of de verbetering van de cohesie in de 

Maison de la Participation – Participatiehuis
Service Information-Participation-Démarcherie – Dienst Informatie-Participatie-Gemeentewijzer

rue Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht.  T : 02/555.22.70
E: participatie@anderlecht.irisnet.be - participation@anderlecht.irisnet.be

E: gemeentewijzer@anderlecht.irisnet.be – demarcherie@anderlecht.irisnet.be 

mailto:demarcherie@anderlecht.irisnet.be
mailto:gemeentewijzer@anderlecht.irisnet.be
mailto:participation@anderlecht.irisnet.be
mailto:participatie@anderlecht.irisnet.be


                                                

                                                                                                                                     

      Maison de la Participation
              Participatiehuis

wijk  en  waar  iedereen  van  geniet  (informatiekiosken,  bloembakken, 
elementen op een speelplein, enz.) ;

 binnenmateriaal  (tafels,  stoelen,  informaticaspullen...)  moet  worden 
geplaatst in een publiek lokaal dat de inwoners kennen ;

 verplaatsbaar buitenmateriaal (partytents, barbecues, ...) moet worden 
gebruikt door de wijk en moet gekend zijn door de inwoners van de 
wijk. 

Artikel 6 - Criteria van ontvankelijkheid :

De dienst Participatie zal met volgende criteria rekening houden :

 De  projektverantwoordelijke  is  een  groep  van  bewoners  of  een 
vereniging die actief is in een wijk van Anderlecht.

 De betrokkenheid van de begunstigden van het project gedurende de 
gehele looptijd van het project.

Artikel 7 - Selectiecriteria

De jury zal rekening houden met de volgende criteria:
 de  actieve participatie van en solidariteit  tussen de inwoners van de 

wijk (zowel  bij  de  denkfase  als  bij  de  uitwerking,  uitvoering, 
ingebruikneming en het onderhoud van het project) ;

 de sociale, economische en ecologische meerwaarde van het project 
 de  diversiteit  van  de  betrokken buurtbewoners  (verschillende 

generaties en culturen) ;
 de originaliteit van het project ;
 de duurzaamheid van het project.


Artikel 8 -        Toekenningsvoorwaarden

 Elk  project  moet  de  van  kracht  zijnde  gemeentelijke  wetten  en 
reglementen  naleven,  net  zoals  de  financiële  richtlijnen  van  het 
Grootstedenbeleid (te raadplegen in het Participatiehuis) ;

 Elke projectdrager moet de toestemming verkrijgen van de gemeente 
en/of  een samenwerking  met  de diensten  die  betrokken zijn  bij  het 
project  ALVORENS een enveloppe te aanvaarden ;

 Los  materiaal  dat  eventueel  door  een  ander  comité/vereniging  kan 
worden gebruikt, moet kunnen ontleend worden van andere inwoners 
of  buurtcomités  die  erom  vragen.  De  lener  moet  een  verzekering 
ondertekenen  voor  het  geleende  materiaal  en  er  een  bewijs  van 
leveren ;

 Als de bewonersgroep of vereniging zich ontbindt, moet het materiaal 
dat  verkregen  werd  via  de  wijkenveloppen  teruggaan  naar  de 
Participatiecel,  die  het  ter  beschikking  zal  stellen  van  andere 
wijkcomités ;
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 Laureaten die kantoormaterieel aankopen (computer, printer, enz.) of 
meubilair (tafels, stoelen, enz.) verbinden zich ertoe het  materieel ter 
beschikking te stellen van hun publiek, niet van de beheerders van de 
vereniging of comité.

Artikel 9 - Jury

Samenstelling
 maximum  twee  vertegenwoordigers  van  het  federale 

Grootstedenbeleid ;
 maximum  twee  externe  experten  (bijv.  BRAL,  IEB,  Koning  

Boudewijnstichting, ...) ;
 minimum twee oud-laureaten die voor de lopende projectoproep geen 

dossier ingediend hebben ;
 een afgevaardigde van elke gemeentedienst die betrokken zou zijn bij 

de  realisatie  van  een  ingediend  project  (bijv.  Groene  Ruimten, 
Openbare Werken, Stedenbouw, Openbare Netheid, ...) en die geen 
stemrecht hebben ;

 twee  medewerkers  van  het  Participatiehuis,  die  instaan  voor  de 
omkadering en geen stemrecht hebben. 

Werking
Fase 1: presentatie van de projecten

 elke groep die een project ingediend heeft, stuurt een afgevaardigde 
naar  de  jury  om  zijn  project  kort  mondeling  voor  te  stellen  en  te 
verdedigen ;

 na elke presentatie mogen juryleden en andere afgevaardigden vragen 
stellen ;

 de jury trekt zich terug om te beraadslagen.

Fase 2: beslissing van de jury
 de jury duidt achter gesloten deuren de laureaten en het toegekende 

bedrag aan ;
 de  jury  zal,  in  geval  van  ex  aequo,  voorrang  geven  aan  nieuwe 

projectdragers ;
 projecten van wijkcomités krijgen de voorkeur ;
 projecten die niet mondeling voor de jury worden verdedigd, worden 

niet in acht genomen bij deliberatie van de jury. 

Artikel 10 - Administratieve procedure

Fase 1 : Het voor project:

De bewonersgroepen of  verenigingen die een project  wensen in te dienen 
kunnen  hiervoor  ondersteund  worden  via  de  dienst  Participatie.  Daartoe 
worden ze verzocht om in eerste instantie een ontwerp af te leveren.
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Het dossier betreffende het ontwerp dient ten laatste afgegeven worden op 28 
juni 2012.
De  dienst  Participatie  zal  de  ontwerpen  ontvangen,  de  criteria  van 
ontvankelijkheid  nakijken  en  zal  een  vergadering  organiseren  met  elke 
projektverantwoordelijke teneinde richtlijnen aangaande de betrokkenheid van 
de burgers in het project voor te leggen. Tijdens deze vergadering zullen een 
aantal  praktische  vragen  omtrent  de  realisatie  van  het  project  aangekaart 
worden.

Het ontwerp zal ten minste volgende gegevens omvatten : de naam van de 
projektverantwoordelijke,  de  verschillende  betrokken  partijen,  de 
begunstigden van het project alsook een samenvatting van het project en de 
methodologie die is opgezet.

Fase 2 : Het project :

Bewonersgroepen  of  verenigingen  die  een  project  willen  indienen  worden 
gevraagd het kandidaatsdossier in te vullen en volgende documenten bij te 
voegen:

 voor de vzw's: 
 lijst  van de leden van de vereniging  die  deelnemen aan het 

project en hun gegevens
 statuten van de vereniging
 verslag van de activiteiten
 resultatenrekening
 boekhouding
 kopie van dit reglement, “gelezen en goedgekeurd”, gedateerd 

en  gesigneerd door de projectdrager

 voor de feitelijke verenigingen:
 lijst  met  de  namen  en  de  adressen  van  de  leden  van  de 

vereniging  die deelnemen aan het project
 verslag van de activiteiten
 beheer van de kas (balans)
 kopie van dit reglement, “gelezen en goedgekeurd”, gedateerd 

en gesigneerd door de projectdrager

Een kandidaatsdossier kan tot en met 13 september 2012 ingediend worden.
 De Participatiecel onderzoekt of de dossiers conform het reglement zijn 

;
 De jury duidt de laureaten aan ;
 Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de beslissing van 

de jury goed ;
 De laureaten worden officieel bekend gemaakt ;
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 De  laureaten  moeten  binnen  een  termijn  van  zes  maanden  na 
ontvangst van de subsidie hun project realiseren ;

 De laureaten verbinden zich ertoe hun afgewerkt project voor te stellen 
en zowel wijkbewoners als juryleden uit te nodigen ;

 De  laureaten  maken  een  verslag  op  over  de  uitwerking  en  de 
uitvoering  van  het  project  en  voegen  de  nodige  bewijsstukken 
(originele facturen) aan het dossier toe ;

 De  laureaten  houden  zich  eraan  de  lijst  met  materiaal  dat  is 
aangekocht  in  het  kader  van  de  Duurzame  Wijkenveloppen  te 
verspreiden  en  het  materiaal  ter  beschikking  te  stellen  van  de 
buurtbewoners voor een buurtproject. 

Artikel 11 - Niet-uitvoering

Indien een project  niet  of  slechts gedeeltelijk  wordt  uitgevoerd,  zal  het niet 
uitgegeven bedrag of het bedrag dat is uitgegeven aan niet-aanvaarde zaken, 
teruggevorderd worden van de projectverantwoordelijke.

Artikel 12 - Praktische informatie

Het  kandidaatsdossier  kan  worden  gedownload  op  de  website  van  het 
Participatiehuis,  www.anderlecht-participatie.be of  van  de  gemeentelijke 
website  www.anderlecht.be, of worden aangevraagd bij het Participatiehuis.  

 
Alle  dossiers  moeten  via  mail  of  per  post  gestuurd  worden  of  ingediend 
worden bij het Participatiehuis.

Contact
Participatiehuis
T: 02 555 22 70. E: participatie@anderlecht.irisnet.be 

Maison de la Participation – Participatiehuis
Service Information-Participation-Démarcherie – Dienst Informatie-Participatie-Gemeentewijzer

rue Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht.  T : 02/555.22.70
E: participatie@anderlecht.irisnet.be - participation@anderlecht.irisnet.be

E: gemeentewijzer@anderlecht.irisnet.be – demarcherie@anderlecht.irisnet.be 

http://www.anderlecht-participatie.be/
mailto:participatie@anderlecht.irisnet.be
mailto:demarcherie@anderlecht.irisnet.be
mailto:gemeentewijzer@anderlecht.irisnet.be
mailto:participation@anderlecht.irisnet.be
mailto:participatie@anderlecht.irisnet.be
http://www.anderlecht.be/

	 
	Reglement

