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1. De participatieve begroting
De participatieve begroting wordt gedragen door het participatiehuis in het kader van het duurzame wijkcontract  
Biestebroek. Het gaat om een democratisch proces dat een bedrag van 10.000 euro uit het budget van het 
duurzaam wijkcontract voorziet,  dat  dient om projecten te  steunen die het leven in een wijk  willen 
verbeteren. Alle  beslissingen over de begroting worden door de buurtbewoners genomen,  samen met de  
actoren en instellingen in de wijk.

Het laat actoren toe om samen te werken rond thema’s van algemeen belang, vormingen te volgen en deel 
uit te maken van de besluitvorming en het gemeenschappelijke beheer van openbare middelen. Tegelijkertijd  
doen ze ervaring op met procedures en de werking van de verschillende instellingen.

De  thema’s  van  de  participatieve  begroting  worden  door  de  burgers  aangebracht  tijdens  participatieve 
workshops  tijdens  het  jaar  van  de  diagnosestelling  van  het  duurzaam  wijkcontract.  De  participatieve 
begroting maakt het voor buurtbewoners mogelijk om deels een originele oplossing te bedenken voor 
bepaalde problemen in hun wijk.

Het  huidige  reglement  werd  ook  ontworpen  in  deze  participatieve  beweging.  Dit  gebeurde  tijdens 
vergaderingen met de buurtbewoners en actoren die onder de perimeter van het wijkcontract vallen.

2. Algemene modaliteiten
Het bedrag dat werd toegekend voor de realisatie van projecten ingeschreven in de participatieve begroting  
bedraagt 38 000 euro en werd als volgt verdeeld:
• 2016: 10 000€ 2018: 10 000€
• 2017: 10 000€ 2019: 8 000€

De niet-toegekende bedragen zullen automatisch worden overgedragen naar een enveloppe het volgende jaar.

Wegens constante evaluatie  van het  participatieve proces,  wordt  het  reglement  elk  jaar  herzien door een 
comité van buurtbewoners en vervolgens goedgekeurd door de gemeenteraad.

3. Wie kan een project indienen?
Volgende actoren kunnen deelnemen aan de projectoproep:
• Elk inwoner van Anderlecht die gesteund wordt door andere inwoners (10 handtekeningen)
• verenigingen (feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk) actief in Anderlecht;
• alle Verenigingen actief in het grondgebied van de gemeente Anderlecht



4. Welk type projecten komen in aanmerking? 
De projecten die aan het selectiecomité worden voorgesteld moeten aan volgende voorwaarden voldoen :

• Enkel projecten ten voordele van de bewoners van de perimeter van het wijkcontract en “regelmatige”  
gebruikers van de infrastructuur binnen de perimeter worden weerhouden. Het project moet uitgevoerd  
worden binnen de perimeter en een invloed hebben op de bewoners en gebruikers. 

• Het  project  moet  ten  minste  een  van  de  problematieken aanpakken  die  door  de  burgers  werden 
aangehaald tijdens het jaar van de diagnosestelling:
◦ Mobiliteit 

• Het delen van de openbare ruimte met alle gebruikers verbeteren (voetgangers, mensen 
met een beperkte mobiliteit, fietsers, enz.) [Traject tussen een rusthuis en een park zodat  
de  buurtbewoners  opnieuw  buiten  durven,  sensibilisering  omtrent  moeilijkheden  
verplaatsingen voor mensen met een beperkte mobiliteit,...]

◦ Gezelligheid
• Creatie  van  ruimten  of  momenten  voor  ontmoetingen  tussen  verschillende  generaties  

[onder handen nemen van een park om er een ontmoetingsplek van te maken,...]
• Creatie van speelse ruimten, culturele- en sportactiviteiten voor jongeren [ontmoeting met  

professionals  van  alle  vakgebieden  die  jongeren  helpen  bij  hun  parcours;  
minivoetbaltoernooi tussen jongeren uit verschillende delen van de wijk,...]

• Het zich opnieuw eigen maken van de openbare ruimte [de tuiniers uit de wijk coördineren,  
opdat ze groenten zouden kweken, deze klaar zouden maken en men samen kan eten  
tijdens een feest; reuzengroot participatief werk in de openbare ruimte,...]

◦ Netheid
• Sensibilisering  rond  netheid  in  de  stad  (afvalbeheer,  sluikstorten,  hondenuitwerpselen, 

enz.) [workshops sensibilisering tijdens evenementen, radioworkshops over dit thema,...]
◦ Leefmilieu

• Sensibiliseren rond inzameling afval en recyclage binnen de wijk [plaats om boeken te  
ontdekken en uit te wisselen; weggeefdoos; gratis markten,...]

• Vergroening van de wijk [teelt in de openbare ruimte (Ongelooflijk Eetbaar); toepassing  
van een zadenbib, composthoop,...]

◦ Opvoeding tot burgerschap
• Toepassing maatregelen/momenten om zich open te stellen voor anderen

[meertalige  wijkkrant;  organisatie  verhalenwandelingen  in  de  wijk  op  basis  van  
getuigenissen van buurtbewoners,...]

◦ Cultuur
• Cultuur toegankelijk maken voor iedereen [organiseren van concerten in rusthuizen, cafés  

en  bijzondere  plaatsen  op  basis  van  een  programma  samengesteld  door  
buurtbewoners,...]

• Sensibilisering culturele diversiteit [fotoproject om buurtbewoners naar waarde te schatten  
en het accent leggen op culturele en historische parels in de wijk,...]

• Het originele / vernieuwende / duurzame karakter van het project en het feit dat het beantwoordt aan 
verschillende bovenvermelde thema’s, kan een meerwaarde bieden tijdens de selectie. Samenwerken 
met een partner is ook een meerwaarde.



• Het project moet een participatieve dynamiek omvatten tijdens het ontwerp en de realisatie hiervan.

• Het project voorziet minstens een moment voor opening en voorstelling aan de wijk, zoals een  
inhuldiging  of  tentoonstelling,  waarop  de  andere  projectdragers,  het  Participatiehuis  en  de 
vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgenodigd.

• Elk project moet de van kracht zijnde gemeentelijke wetten en reglementen naleven.

Overigens, 
• De  Projectdrager  verbindt  zich  ertoe  de  resultaten  van  zijn  project  voor  te  stellen  aan  het  

Participatiehuis. 

• Elke  projectdrager  moet  over  een  principiële  goedkeuring  (e-mail  of  brief)  van  de  betrokken 
gemeentediensten beschikken VOOR de kandidaturen worden afgesloten.

• Naast het kandidaatsdossier moet de projectdrager een kopie van het huidige reglement bezorgen. Dit  
reglement moet op elke pagina geparafeerd worden en op de laatste pagina worden gehandtekend met  
de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

5. Financiën
Het maximaal toegestane bedrag bedraagt 4000 euro. Projecten die een hoger bedrag voorzien, zullen als niet-
ontvankelijk worden beschouwd.

Het selectiecomité waakt over een evenredige verdeling onder de laureaten op basis van de schattingen die 
het gevraagde bedrag rechtvaardigen. Tijdens de voorstelling voor het selectiecomité wordt een gedetailleerde 
begroting gevraagd.  Enkel  kosten die  duidelijk  in  verband staan met  de realisatie  van het  project  worden 
aanvaard.

Het  selectiecomité  zal  nauwlettend  toezien op het  budget  dat  gevraagd wordt  voor de realisatie  van een 
project, zodat uitgaven van het type “klein materiaal (drankjes, tafellakens,...) en “kleine diensten” (verzekering,  
vrijwilligersvergoeding, huur materiaal,...) niet meer dan 10% van het totale bedrag voor de realisatie van het  
project bedragen. Verloningen zijn in geen geval toegelaten.

Co-financiering is toegelaten, op voorwaarde dat dit duidelijk wordt gemaakt wanneer de kandidatuur wordt  
ingediend. Aan de co-financierder wordt gevraagd een principe-overeenkomst te tekenen, samen met een tabel  
waarin staat wie wat financiert. 

Het totale bedrag voor het project wordt in 1 keer vrijgemaakt. 

Indien het geïnde bedrag groter is dan het bedrag dat voor de realisatie van het project nodig is, dan verbindt  
de projectdrager er zich toe het bedrag dat te veel werd geïnd voor het einde van 2018 terug te storten aan de  
gemeente.

6. Niet-uitvoering van het project
Indien het project geheel niet wordt uitgevoerd, moeten de kosten die niet gelinkt zijn aan de realisatie van het  
project volledig worden terugbetaald.



Indien  het  project  gedeeltelijk  niet  wordt  uitgevoerd  voor  gemotiveerde  redenen,  kan  het  project  in  
samenspraak met het Participatiehuis worden herbekeken.

Als de bewonersgroep of vereniging zich ontbindt of wanneer het project wordt stopgezet, moet het materiaal 
dat verkregen werd in het kader van de participatieve begroting teruggaan naar de Participatiecel, die het ter  
beschikking zal stellen van andere projecten.

Indien het project bewust niet wordt uitgevoerd, kan de projectdrager niet langer deelnemen aan toekomstige 
projectoproepen.

7. Selectieprocedure
1- Lancering van de projectoproep. In 2018 start de projectoproep op vrijdag 23 maart 2018 en eindigt deze 
op  vrijdag  11  mei  2018. De  kandidaturen  moeten  tussen  beide  datums  aan  het  Participatiehuis  worden 
geleverd.

2-  Analyse  van  de  kandidaturen. Het  Participatiehuis  gaat  na  of  de  projecten  voldoen  aan  de 
ontvankelijkheidscriteria (zie punt 4). De weerhouden projecten worden gegroepeerd en gepubliceerd, zodat de  
buurtbewoners hier kennis van kunnen nemen.

3- Stemming buurtbewoners. De projecten worden van vrijdag 25 mei 2018 tot woensdag 6 juni 2018 ter  
stemming voorgelegd aan de inwoners van de perimeter Biestebroek en/of de gebruikers van de wijk, zodat de  
buurtbewoners hun voorkeur kunnen uitspreken.
De stemming gebeurt volgens die aanvullende systemen:
• Een online stemming via een specifieke pagina op de website van het Participatiehuis;
• Een stemming op papier in het Participatiehuis
• Een stemming op papier aan een infostand die op openbare plaatsen staat;
Het Participatiehuis kan elke projectdrager tot 50 exemplaren van dit formulier op papier bezorgen. 
De resultaten van de stemming zullen voor 50% in rekening worden gebracht tijdens de beslissing van het  
selectiecomité. 

4- Selectieavond. Het selectiecomité komt samen op dinsdag 19 juni 2018 op de laureaten aan te duiden. De  
projectdragers zullen hun ideeën voorstellen voor een selectiecomité. Het selectiecomité zal ervoor zorgen dat  
de laureaten worden aangeduid op basis van de stemmen van de buurtbewoners (50%) en de stemmen tijdens  
de selectieavond (50%). Tijdens deze avond worden de laureaten bekendgemaakt. 
Het selectiecomité bestaat uit  buurtbewoners, actoren uit  de wijk,  een vertegenwoordiger van het Brussels  
Hoofdstedelijk  Gewest  en  een  vertegenwoordiger  van  het  Participatiehuis.  Het  voltallige  comité  is  
verantwoordelijk voor de selectie van de projecten en waakt over een evenwichtige verdeling van de budgetten. 

5- Realisatie van de projecten. De projecten kunnen beginnen zodra de officiële brief wordt ontvangen waarin  
de  laureaten  worden  aangekondigd  en  staat  dat  de  projecten  voor  maandag  17  december  2018  moeten  
worden afgerond.

6- Einde projecten en evaluatie. Ten laatste tegen maandag 17 december 2018 moeten de projectdragers de 
kosten motiveren die gemaakt werden in het kader van het project en de verschillende bewijsstukken (facturen,  
kasticket, enz.) bezorgen. Verder stellen zij een kort activiteitenverslag op om het project en de gevolgen voor  
de wijk uit te leggen. 



7-  Herziening  van  het  reglement. In  september  2018  beginnen  we  samen  met  geïnteresseerde 
buurtbewoners aan de herziening van huidig reglement.

8. Administratieve procedures
Bij de rechtvaardiging van uitgaven, worden enkel de originele facturen en ticketten aanvaard. 
Beschikt  de  projectdrager  over  een  ondernemingsnummer,  dan  moet  dit  nummer  worden  vermeld  in  het  
kandidaatsdossier. De afwezigheid van het ondernemingsnummer, wordt beschouwd als een criterium om over 
te gaan tot uitsluiting.

9. Communicatie
Alle communicatie met betrekking tot dit initiatief moet de logo’s van de gemeente Anderlecht, het 
Participatiehuis en het duurzame wijkcontract bevatten. Elke communicatie moet ter informatie aan het 
Participatiehuis worden overgemaakt. De logo’s worden op tijd aan de laureaten overgemaakt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!
Tijdens  alle  fases  van  het  proces  is  het  Participatiehuis  beschikbaar  om  vragen  van  projectdragers  te  
beantwoorden en hen te helpen bij het nemen van administratieve stappen. 

Het  reglement  en  het  deelnemingsformulier  zijn  beschikbaar  op  de  website  van  het  Participatiehuis:  
www.anderlecht-participatie.be en op de gemeentelijke website www.anderlecht.be.  De documenten zijn ook 
beschikbaar in het Participatiehuis.

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

Contactpersoon: 
Nathalie Dufays
Participatiehuis
Wayezstraat 94 - 1070 Anderlecht
Tel : 02 555 22 70
E-mail : participatie@anderlecht.brussels

http://www.participatie-anderlecht.be/
mailto:participatie@anderlecht.brussels
http://www.anderlecht.be/

