Beschrijving van de projecten
Geselecteerd
luik

Naam van het
Collectief/Project

Taal

Gemeente

Collectieve
compost

Compost 78

FR

Anderlecht

Collectieve
compost

Compost Jamar

NL

Sint-Gillis

Beslissing van de jury
Samenvatting van het project

Geselecteerd

De jury erkent de expertise inzake projectbeheer en compostering die de groep reeds heeft verworven. Het pedagogische aspect is sterk aanwezig en
Goedgekeurd wordt gewaardeerd door de jury. Interessante partnerschappen, vooral voor het hakselen. Bovendien zal het project een aanvulling vormen bij het
aanbod in de wijk, aangezien er een andere collectieve compost bestaat in de buurt, die echter verzadigd is.

2.802,00

Het project bestaat uit de plaatsing van 4 bakken van 1 m³ in een hoek van de gemeenschappelijke ruimte van het
huizenblok. De 2 gebouwen tellen samen 70 appartementen. Vrij groot voor een dynamiek van collectieve compostering.

De groep heeft al een opleiding in composteren gevolgd, en de ontwikkeling van een collectief project dat zijn nut heeft voor de mede-eigendom
Goedgekeurd voldoet aan een dubbel doel van sociale cohesie en nuttige toepassing van biologisch afval. 1.500 euro voor werken werd geweigerd, want onnodig
voor het project, en de overheidssubsidie financiert geen privéwerken (waardoor de subsidie onder de drempel van 3.000 euro kan worden gebracht).

1.651,00

Panorama

FR

Vorst

Renovatie van een goed gelegen, goed beheerde en intensief gebruikte compostsite. Op deze plaats is er ook een opslag van
hakselhout.

Goedgekeurd

Collectieve
compost

Le Compost d'Union

FR

Vorst

Het project bestaat uit de opstart van een nieuwe wijkcompost, onder begeleiding van een compostmeester, die dus veel
ervaring heeft. Hij heeft zich omringd met een goede stuurgroep en de plek is heel goed gelegen.

Goedgekeurd

Collectieve
compost

Compost Groeselenberg

FR

Ukkel

Het project bestaat uit de inplanting van een wijkcompost langs een gemeenteweg. Een van de plaatsen in Ukkel met heel
weinig wijkcomposten. De compostmeesters keken al enkele jaren uit naar dit project.

Goedgekeurd

Collectieve
compost

Compost Iles d'or

FR

Collectieve
compost

Compost Jaspar

FR

Sint-Gillis

Good Food

Cuisine voisine

FR

Jardin Ernest Tuin

FR

Sint-Lambrechts- Het project bestaat uit het installeren van een wijkcompost in een groot groengebied dat niet wordt gebruikt. Deze plek zal
Woluwe
in de komende jaren worden heraangelegd, maar de compost staat al op de plannen van de groene ruimten.

Schaarbeek

Het doel is de mensen van eenzelfde wijk de kans te geven om elkaar te ontmoeten rond een gemeenschappelijk project, om
hun levenservaring én ervaring als moestuinier te delen in een aangename en milieuvriendelijke omgeving. Ook worden
Onderworpen
waarden en visies van alle betrokkenen uitgewisseld. Na de werken willen wij het collectief een nieuwe dynamiek geven en
Het project wordt gesteund met het gevraagde bedrag, maar het “afdak” dat in het budget is opgenomen, moet worden toegelicht en eventueel
aan
de moestuin en gemeenschappelijke ruimten reorganiseren. Daarnaast is het de bedoeling een nieuwe dynamiek tot stand
bijgestuurd, om zo goed mogelijk te voldoen aan de doelstellingen van de projectoproep.
voorwaarden
te brengen voor de wijk (via onder andere een wijkcompost) en de nieuwe school, door onze communicatie naar buiten toe
te verbeteren.

3.000,00

Goedgekeurd

3.000,00

De jury waardeert de bestaande dynamiek rond CLTB en de tijdelijke invulling, die heel open staat naar de wijk. De motivatie van de groep blijkt uit de
Goedgekeurd ambitie van het activiteitenprogramma, dat echter herijkt zou moeten worden, met een aangepast budget. De coaching kan helpen bij het verfijnen
van het programma, het beheer van het collectief en de communicatie met de wijk.

Good Food

Green Cantine CLT Brussels

FR

Anderlecht

Het project stelt collectieve en participatieve kookactiviteiten voor die openstaan voor de wijk. Het voorziet de organisatie
van 5 vormingsworkshops en 18 tables d'hôtes met gezonde, biologische en onverkochte producten. Ook de samenstelling
van een receptenbundel behoort tot de mogelijkheden. De keuken zal worden geïnstalleerd in de tijdelijke invulling beheerd
door CLTB Pastoor Cuylits. De groep wil verenigingen en inwoners die deelnemen aan de activiteiten in de huidige tijdelijke
invulling betrekken bij zijn project.

FR

Good Food

Le potager collectif
d'Edinburgh

FR

3.000,00

Goedgekeurd

Anderlecht

Le potager des curieux

2.597,00

Het project draait rond de invoering van participatieve workshops duurzaam multicultureel koken door en voor de inwoners
van Molenbeek.
Een van de grootste uitdagingen van het project is de verspreiding van goede praktijken rond verantwoord consumeren,
maar ook bewustmaking rond smaak, zero afval en lokale en seizoensgebonden voeding.

FR

Good Food

2.172,00

Sint-JansMolenbeek

Prei de chez vous

FR

2.180,00

Goedgekeurd

Good Food

Baobab

Goedgekeurd

De compostinstallatie bestaat al, maar is verouderd en gebouwd met recuperatiepallets (aanwezigheid van ratten). De toegekende steun maakt het
mogelijk de structuur uit te breiden en duurzamer te maken, om het reeds aanwezige succes van het project uit te breiden en ook opnieuw een
wijkdynamiek rond het project op gang te brengen. Bovendien heeft de site heel wat potentieel, bovenop compost alleen. De jury hoopt dat een
“propere” installatie de nodige belangstelling zal kunnen opwekken om verder te gaan.
Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. De dynamiek van de groep lijkt goed,
met voldoende ervaring en een peterschapsysteem. De jury waardeert het doel van het project, namelijk bewustmaking rond het thema afval aan de
hand van compostworkshops en het feit dat de compostsite wordt opengesteld naar de wijk. De jury waardeert ook de potentiële omvang van het
project voor mogelijk 175 gezinnen!
De jury waardeert de reeds zeer actieve houding van het collectief in het wijkleven, en haar wens een milieupool tot stand te brengen, te beginnen
met deze wijkcompost. De aanwezigheid van een compostmeester en personen die een opleiding in composteren hebben genoten, vormt een
meerwaarde. Het project wordt als goed beoordeeld, vooral doordat het wil samenwerken met andere compostsites in de buurt. De jury merkt echter
op dat de milieudienst van de gemeente vraagt gecontacteerd te worden voordat het project wordt gestart. De begeleiding stelt voor contact op te
nemen.
Het project is heel interessant, omdat het is ontstaan uit de wil aan te sluiten bij de gewestelijke strategie en in die zin te communiceren. De jury
spreekt zich ook lovend uit over de bereidheid tot samenwerking met andere collectieve composten, vooral om indicatoren te ontwikkelen. Het
project kan inspirerend zijn voor andere mede-eigendommen, aangezien de kern overtuigden erin is geslaagd het project uit te dragen naar een groot
aantal eigenaars en beheerders van gebouwen. Het project beantwoordt aan een grote vraag die leeft bij de burgers van de gemeente, en maakt deel
uit van een omvangrijk project.
De groep vraagt 691 euro te veel (3.691). De jury kent 3.000 euro toe zoals voorzien in de modaliteiten, en stelt voor de kruiwagen, het
waterrecuperatiesysteem, de gereedschapskist en 41 euro voor catering af te trekken, waardoor het bedrag van 3.000 wordt bereikt.
De stuurgroep lijkt degelijk en het project is ontstaan uit een vraag die reeds langer leefde. De compost past ook binnen een bereidheid om zich deze
plek weer eigen te maken, en wil bewustmaken voor de afvalproblematiek. Er zijn al partnerschappen aanwezig, en de gebruikers zullen worden
ingeschakeld voor de beoordeling.

Het project bestaat uit de plaatsing van een wijkcompost langs een gewestweg tussen de bomen, voor het fietspad en net
naast een park dat wordt beheerd door LB. De dynamiek is zeer goed.

Een collectieve wijkmoestuin creëren. De doelstellingen zijn de creatie van sociale banden door ontmoetingen tussen
personen die mekaar gewoonlijk niet tegenkomen, en tegelijk groenten en kleinfruit te telen op een milieuvriendelijke
manier. Het doel is ook de bewoners van de wijk te inspireren en het project open te stellen voor verschillende partners. Een
collectieve wijkmoestuin creëren. De doelstellingen zijn de creatie van sociale banden door ontmoetingen tussen personen
die mekaar gewoonlijk niet tegenkomen, en tegelijk groenten en kleinfruit te telen op een milieuvriendelijke manier. Het
doel is ook de bewoners van de wijk te inspireren en het project open te stellen voor verschillende partners.

Good Food

Toegekend
budget
Total:
154.027€

Het project bestaat uit de bouw van een wijkcompost in de onderwijsinstelling. Het doel is de school open te stellen voor de
wijkbewoners en de ouders, en de leerlingen van de school te leren composteren.

Collectieve
compost

Good Food

Argumentatie van de jury

Sint-Gillis

Tuin waarin buurtbewoners, de gemeente, het verenigingsleven, ... elkaar ontmoeten (Ozfair, scholen, alpha, OCMW, ...).
Permacultuur, tal van variëteiten en hulpbronnen. Verschillende projecten: nieuw gereedschap /opbergkoffer/kuip,
bouwplaats meubilair: toegang tot water en compost, distilleerkolf om etherische oliën te maken, ... Beschikken over
gemotiveerde arbeidskrachten, maar geen expertise in deze domeinen. Nieuwe en oude krachten die het project willen
laten voortbestaan, en die nieuwe ervaringen willen aangaan!

Het project bestaat uit een gedeelde moestuin in de wijk, die toegankelijk is voor alle wijkbewoners. Wie een moestuin
heeft, leert er niet alleen in werken, maar maakt ook kennis met de cyclus van alle aanplantingen (zaaien, ontkiemen,
Sint-Lambrechts- plukken) en kan deze kennis benutten om zelf ook een moestuin te starten (veel bewoners hebben een tuin). Maar in een
Woluwe
collectieve moestuin kunnen de bewoners ook kennis en ervaringen uitwisselen, samenkomen en elkaar ontmoeten. Het
gemeenschapshuis van het PSC stelt zijn uitgeruste keuken en zijn ruimte ter beschikking. Het project wil generaties
verbinden door kinderen en jongeren te laten meewerken.
Sint-Jans-ten-Node

Plaatsing van moestuinbakken met individuele en collectieve percelen, uitnodiging om samen te komen (creëren van
gezelligheid, uitwisseling, vlotheid) en leren telen. Zin om een dergelijke ruimte waarde te geven.

De jury stelt vast dat het project betere gewoonten ingang wil doen vinden, om de impact van voedingsgewoonten op gezondheid en milieu te
verminderen. Het project steunt op de ervaring van verschillende leden van de groep op het vlak van de organisatie van kookworkshops, wat
garanties biedt voor het welslagen ervan. Het kan rekenen op een sterke verankering van de leden van de beheergroep in de wijk, en op de wil
andere doelgroepen te bereiken door de workshops op verschillende plaatsen te organiseren. Het lijkt dus zowel relevant als realistisch.

Het project wordt ondersteund. De jury vraagt echter een bijzondere aandacht te besteden aan de begeleiding van de groep en aan de inschakeling
van het project in het lokale weefsel. Zowel tijdens de voorbereidende begeleiding als door de gemeente werd immers de opmerking gemaakt dat
spanningen zouden kunnen ontstaan in de verstandhouding met de buurtbewoners, doordat verschillende mensen andere plannen hebben met de
ruimte waar het moestuinproject zou komen.

2.483,00

2.980,00

3.000,00

Afgewezen

Het budget heeft deels betrekking op de vernieuwing van het materiaal dat zeker belangrijk is voor de continuïteit van het bestaande project, maar
gelet op het aantal aanvragen dat werd ontvangen in het kader van de projectoproep, wordt deze aanvraag niet als prioritair beschouwd. De vraag
betreffende de distillatie van etherische oliën (aankoop van een distilleerkolf en betaling van opleiders) valt niet onder de doelstellingen van Good
Food.
Bovendien werd Baobab al ondersteund en is het al erkend als Participatieve Duurzame Wijk. Het collectief komt dus in aanmerking voor het
participatieve budget van de Participatieve Duurzame Wijken. Hiervoor moet contact worden opgenomen met het coördinatieteam hiervan, via
coordination@quartiersdurables.be

0,00

Goedgekeurd

De jury aanvaardt het project, maar vraagt in het bijzonder aandacht te besteden aan de opmerking van de Gemeente die vraagt bakken te creëren
met een vorm en grootte op maat van een zo groot mogelijke doelgroep.

3.000,00

Afgewezen

Het project lijkt gedragen door één persoon. De groep en de dynamiek komen niet naar voor in de kandidaatstelling. Bovendien lijkt de openstelling
naar de wijk en de partners zwak, om niet te zeggen onbestaand. Bovendien benadrukt de jury dat de kandidaatstelling niet ontvankelijk is aangezien
het formulier niet ondertekend is door de stuurgroep.

0,00

Het project wil “goed eten” promoten in de wijk van de Ninoofsepoort (la Poudrière), via drie aanvullende hoofdlijnen: een
wekelijkse markt met lokale producten (met mogelijkheid online te bestellen) zodat telers en eters elkaar kunnen
ontmoeten; een wijkcafé met gezonde seizoens- en streekgebonden voeding, voor iedereen toegankelijk met ingrediënten
van de boerenmarkt en/of onverkochte of onaantrekkelijke producten; bewustmaking rond “goed eten” voor het grote
publiek aan de hand van workshops en pedagogische tools.

Het project is ambitieus en beantwoordt perfect aan de doelstellingen van het gewestelijk beleid inzake Good Food. De drie hoofdlijnen zijn
complementair en maken het mogelijk een divers publiek te bereiken. De groep heeft al ervaring met bepaalde activiteiten die deel uitmaken van het
project, wat het welslagen ervan zal bevorderen. De planning van de activiteiten lijkt echter (te) ambitieus, vooral vanaf het tweede trimester (2 en
Goedgekeurd vervolgens eventueel 3 dagen per week), en vereist een grote inbreng van de vrijwilligers. Bovendien is het dossier niet helemaal duidelijk over het
prijsbeleid dat zal worden gehanteerd en de mogelijke bijkomende inkomsten die gegenereerd zullen worden. Bovendien moet de groep zich
informeren over de normen van het FAVV en zijn acties eventueel lichtjes bijsturen indien de kosten te hoog oplopen. Tot slot moet het budget
worden gedragen door vrijwilligers gedurende het hele jaar van de begeleiding.

Good Food

Molleke

FR

Brussel

Good Food

Les filles de François

FR

WatermaalBosvoorde

Good Food

Potager de la Poésie

FR

Anderlecht

Good Food

Groupe de Défense Zone
Verte BEA

FR

Elsene

Good Food

Comhaire-soldats

FR

Sint-AgathaBerchem

Het project voorziet de aanleg van een collectieve boomgaard die ook een plek zal zijn voor ontmoetingen en activiteiten
van de bewoners. De groep wil hier in de toekomst ook gaan composteren.

Good Food

Ecocitoyens DD

FR

Sint-JansMolenbeek

Het doel is een nieuwe dimensie te geven aan de tuin Majorelle, die al 8 jaar bestaat en die alle soorten fruit en groente,
kruiden en specerijen produceert die gedeeld worden met de buurt, door het aantal teeltbakken uit te breiden en de bakken
die versleten zijn te vervangen.

Good Food

Verger de l'Alliance

FR

Anderlecht

Het project beoogt de ontwikkeling van een boomgaard “Ongelooflijk eetbaar” en een moestuin met kleine fruitbomen die
alleen toegankelijk is voor de omwonenden op een strook grond langs de tennisvelden van tennisclub Alliance. Het project
voorziet ook een samenwerking met de naburige lagere school en kleuterschool, en voorziet collectieve workshops.

Goedgekeurd

Het project is interessant en voldoet aan de doelstellingen van het gewestelijk beleid inzake Good Food, ook al zijn de doelstellingen en evaluatieindicatoren betreffende voeding niet expliciet vermeld. Het project is realistisch en stelt zich open naar de wijk.

2.999,00

Het project voorziet de versterking (met oog op uitbreiding) van een bestaand project van kwaliteitsvolle groepsaankopen,
zo lokaal en biologisch mogelijk, die rekening houden met de milieu-impact (verpakking, transport), tegen de juiste prijs, met
zo weinig mogelijk tussenpersonen en waarbij banden tussen mensen worden gesmeed (tussen de leden van de groep, met
de producenten/leveranciers). De groep doet reeds collectieve aankopen en zou graag zijn lijst van leveranciers uitbreiden
en meer gezinnen betrekken bij het project. Het begeleidingsjaar wordt beschouwd als een fase waarin wordt
geëxperimenteerd en kan worden geschaafd aan het project, voordat de groep wordt uitgebreid.

Goedgekeurd

Het project is goed geformuleerd en houdt duidelijke doelstellingen in die samenhangen met de Good Food-principes. De uitdaging zit in het
aantrekken van gezinnen die vandaag nog buiten dit type van bevoorradingscircuit zitten (niet aanwezig in het dossier, maar vermeld tijdens de
ontmoeting). De groep vraagt middelen voor een collectieve opleiding die zou kunnen worden gegeven door het netwerk (collectieve intelligentie en
participatieve governance). Het gevraagde bedrag zal dus worden verminderd met de kostprijs van de opleidingen, en wordt geraamd op 2.030 euro.

2.030,00

Het project heeft verschillende doelstellingen voor ogen: leren over teelt, vooral permacultuur, onderhoud van de kleine
tuincompost, deze doorgangsplek leven inblazen zodat de wijkbewoners er kunnen samenkomen (aperitief op zondag,
feesten, ...). De dynamiek bestaat al. Men redt zich al met materialen tot vandaag (voor de aanleg van een terras, percelen,
enz.). De percelen zijn collectief.
Deze moestuin heeft tot doel elke deelnemer wat voedsel mee te kunnen geven, zonder dat het moet renderen. Daarnaast
zouden hierdoor banden moeten ontstaan tussen de wijkbewoners en de bewoners van het home, door uit te groeien tot
een ontmoetingsplek tussen generaties en culturen. Tot slot wil het een ruimere buurt inspireren en als voorbeeld dienen
voor gelijkaardige projecten.
Het project voorziet de aanplanting van boomgaarden en gemengde houtkanten in de moestuin Agnès Varda. Het omvat de
bewustmaking voor kwaliteitsvolle voeding en biodiversiteit, vooral rond de historische, culturele en ecologische waarde van
de houtkanten aan de hand van collectieve oogst, opleidingen in snoeien en onderhoud van de heggen en fruitbomen,
kookworkshops, informatiesessies, ...

3.000,00

Afgewezen

Het project is overtuigend op het eerste gezicht, maar stelt een probleem op twee vlakken: openstelling voor andere telers, de groep lijkt zich nu te
beperken tot de 6 gezinnen die het project dragen en sluit zich af voor andere deelnemers. Bovendien werd de vergunning voor gebruik van het
perceel niet gegeven voor de indiening van het dossier: het is gebaseerd op een oude overeenkomst. Het project is dus niet ontvankelijk en kon niet
in aanmerking worden genomen.

0,00

Afgewezen

Het project lijkt niet voldragen en de aanvraag is overhaast ingediend. Het sterkste argument in die zin is het gebrek aan duidelijkheid over de
eigendom van het perceel dat het project wil gebruiken (cf. opmerking van de gemeente Anderlecht). Bovendien is het project niet nauwkeurig
omschreven en zou het beter gedefinieerd moeten worden.

0,00

Afgewezen

Het project beantwoordt aan de Good Food-principes en wordt gedragen door een ervaren groep die open staat naar de wijk. Het project is echter
niet voldragen aangezien de groep nog geen gebruiksovereenkomst heeft met de gemeente (3/12) en een te hoog budget aanvraagt. Het project kan
dus niet in deze vorm worden aanvaard dit jaar.

0,00

De doelstellingen van het project zijn realistisch en voldoen aan de doelstellingen van het Good Food-beleid. De groep is reeds betrokken bij het
Goedgekeurd leven in de wijk en bouwt rond dit project een samenwerking met de BLED, dat lokaal ook heel actief is. Het project heeft een goede zichtbaarheid en
stelt een programma voor dat potentieel andere bewoners mee op de been kan brengen.
De jury heeft beslist een gunstig gevolg te geven aan dit dossier.
De aanvraag van toevoeging en herstel in goede staat van de teeltbakken van deze zeer productieve moestuin die wordt geleid door een zeer sterke
Goedgekeurd
groep, is gegrond, maar past niet noodzakelijk binnen de projectoproep Vooruit met de Wijk. Conform de aanvraag zal er geen technische begeleiding
van Début des Haricots zijn voor dit project.

3.000,00

2.684,00

Good Food

Le Coll'Actif

FR

WatermaalBosvoorde

Good Food

Potje d'ici

FR

Vorst

Het project beoogt de organisatie van workshops (12 workshops voor 12 personen maximum) om soep te leren steriliseren.
De methode om soep te steriliseren is moeilijker dan voor confituur, wat verklaart waarom dit minder gedaan wordt. Op die
manier kan nochtans voedselverspilling in de gezinnen worden tegengegaan en het kan aanmoedigen om meer verse
seizoensproducten te kopen.

Het project is interessant en beantwoordt goed aan de doelstellingen van het gewestelijk beleid inzake Good Food. Het lijkt realistisch. Het doel is
Goedgekeurd heel relevant, maar zeer (misschien te) sterk afgebakend. !! Green fabrique Abbaye organiseert ook workshops rond het conserveren van
voedingsmiddelen in Vorst.

Good Food

Groupe cuisine du CPAS
d'Elsene

FR

Elsene

Het project voorziet de ophaling van onverkochte voedingswaren in kruideniers- en voedingszaken in Elsene. In een eerste
fase worden de opgehaalde levensmiddelen herverdeeld over de leden van de groep. Indien het project goed werkt, zal de
groep de transformatie aangaan om zijn vaardigheden/ervaring te verbeteren op het vlak van het conserveren van
voedingsmiddelen. Indien het project goed verloopt in 2020 zullen andere personen worden uitgenodigd om eraan deel te
nemen. Het project voorziet verschillende momenten waarin de groep zijn ervaringen kan delen: onverkochte maaltijden
met een gast, maaltijden werknemers OCMW, workshop.

Goedgekeurd

Het project voldoet aan de Good Food-principes en vormt een echte meerwaarde voor de samenleving: het geeft een groep mensen met een laag
inkomen de kans om de kwaliteit van hun dagelijkse voeding te verbeteren. Het project voorziet verschillende momenten waarop de groep zijn
ervaring kan delen. De groep heeft weinig ervaring met het beheer van collectieve projecten. Hij kan ondersteuning krijgen van de animator met wie
al wordt samengewerkt in het kader van de workshops “duurzaam koken” van het OCMW. Het zal echter nuttig zijn, in het begin van het subsidiejaar,
dat de begeleiding bijdraagt aan de verdere uitwerking van het project en de verwerving van kennis over de wetgeving inzake de recuperatie van
onverkochte levensmiddelen.

2.298,00

Good Food

Daillyplein Terre

FR

Schaarbeek

Het project beoogt de transformatie van de parking van een appartementsblok tot een moestuin met bakken en in volle
grond, en de aanplanting van een boomgaard. Het project zal openstaan voor de wijken dankzij de toevoeging van een
ontmoetingszone en het reeds bestaande wijkcompostnetwerk aan de ingang van de site.

Goedgekeurd

Het project is geloofwaardig en komt degelijk over. Het geeft blijk van openstelling naar de buurt in het kandidaatstellingsdossier met betrekking tot
het bezoek van de voorbereidende begeleiding. Een bijzondere aandacht moet echter worden besteed aan de openheid naar de wijk en de planning
naar aanleiding van de sanering van de bodem die zal plaatsvinden in april. Een technische en dynamische begeleiding van de groep zal worden
voorzien en is nodig, bovenop het budget van 3.000 euro.

3.000,00

Good Food

Le Comité de quartier du
Haut Woluwe

FR

Het project beoogt de bestendiging van de reeds aanwezige realisaties in de moestuin/boomgaard, en de bevestiging van de
ingezette beweging naar circulaire economie. Het project beoogt vooral de aanplanting van een fruithaag langs de muur, de
Sint-Lambrechtsaanplanting van een fruitboom (halfstam) voor een lommerrijkere leefplek, het witten van de muur waartegen de fruithaag
Woluwe
komt, de aanvulling van het aanbod van fruit en groenten, de creatie van didactische panelen en de organisatie van
opleidingen/workshops, …

Goedgekeurd

Het project is goed geformuleerd en houdt duidelijke doelstellingen in die samenhangen met de Good Food-principes. Het project is een medium
voor de “voorbeeldige” productie van fruit en groenten en voor opvoeding rond duurzame voeding en biodiversiteit. De kandidatuur beoogt de
ontwikkeling/versterking van een reeds bestaand project dat zeer doeltreffend is op het vlak van bewustmaking en openstelling naar de wijk. Over
het aantal en de aard van de workshops moet echter meer duidelijkheid worden verstrekt.

3.000,00

Good Food

e'CLOSion

FR

Sint-PietersWoluwe

Het project beoogt de aanleg van een collectieve moestuin op het binnenplein van een woonerf, die gericht is op de teelt
van lokale variëteiten, gekoppeld aan de zadotheek. Het doel is de lokale teelt van fruit en groenten, de aanleg van een
gezellige ontmoetingsruimte en de bewustmaking van groot en klein voor duurzame voeding van goede kwaliteit. De groep
wil ook een aangename groene ruimte creëren (planten die de biodiversiteit bevorderen, houten bakken, enz.). + collectieve
compost en eventueel insectenhotel, vleermuizenverblijf

Good Food

Elzenhof

NL

Elsene

Het perceel van 75 m² dat sinds 2016 wordt verbouwd, is te klein om meer mensen aan het werk te zetten. De droom is dan
ook over een groter terrein te beschikken door de mogelijkheden van teelt in de hoogte te verkennen en ad-hocstructuren
te bouwen.

Good Food

Potager Allée verte

FR

Sint-AgathaBerchem

Good Food

De Oesterboom

NL

Schaarbeek

Na analyse van uw dossier heeft de jury besloten er een gunstig gevolg aan te geven in het deel Good Food, waarvoor het dossier zeer volledig is. Het
kan echter geen gevolg geven aan de aanvraag van Groene Wijk: Het budget dat wordt gevraagd voor het deel Groene Wijken staat niet in
verhouding tot de specifieke doelstellingen in termen van aanleg. Het overgrote deel van het budget zou gaan naar de aankoop van omheiningen
Goedgekeurd (1.500 van de gevraagde 1.700 euro). Bovendien is de wijk reeds goed beplant en lijkt plaatsing van vleermuizenkasten en insectenhogels niet
relevant (aanwezigheid van vleermuizen?). De biodiversiteit is onvoldoende vertegenwoordigd, hoewel het dossier goed ineenzit.
De aanvraag met betrekking tot de collectieve compost wordt eveneens geweigerd: De plaats voor de compost lijkt beperkt in dit stadium. Een
voorbereidende begeleiding kon niet plaatsvinden. Het idee van een collectieve compost lijkt relevant, te overwegen voor volgend jaar.

3.000,00

3.000,00

Afgewezen

Na analyse van het dossier heeft de jury beslist er geen gunstig gevolg aan te geven. De projectoproep heeft niet het doel onderzoek en vergoedingen
van derden te financieren. De jury raadt aan een concept te ontwikkelen en andere pistes te verkennen voor de uitvoering ervan.

0,00

Het project is een collectieve moestuin met afzonderlijke percelen die al een jaar bestaat. Het doel is de reeds aanwezige
collectieve moestuin te blijven ontwikkelen met een bijzondere aandacht voor de aanleg van een systeem voor
regenwaterrecuperatie en aankoop van tuinmateriaal.

Goedgekeurd

De jury heeft beslist een gunstig gevolg te geven aan dit dossier aangezien het doel is het project open te stellen naar de wijk, maar ook om een
oplossing te vinden voor een reeds bestaand probleem: de toegang tot water. Het budget voorziet oplossingen op dit vlak. Waakzaamheid is geboden
omtrent de collectieve dynamiek in de begeleiding, aangezien het om afzonderlijke percelen gaat. De aanvraag voor aankoop van een grasmaaier van
556 euro wordt geweigerd. Het toegekend budget bedraagt dus 2.462 euro (de gevraagde 3.018 euro – 556 euro).

2.462,00

Een kwekerij van oesterzwammen zal worden aangelegd in de kelders van Bridgecity. Het substraat zal bestaan uit organisch
afval afkomstig van lokale kap, met gebruik van koffiegruis die lokaal wordt opgehaald. Dankzij een uitgebreide
samenwerking zullen de bewoners worden opgeleid in het beheer van deze kwekerij. Het gebruikte substraat dient
vervolgens als voeding om de bomen en planten op dezelfde site te laten groeien, die vervolgens zullen worden aangeplant
in de buurt om bij te dragen aan de lokale vergroening van de tuinen en speelpleinen in de buurt.

Goedgekeurd

Het project is origineel en beantwoordt goed aan de doelstellingen van het gewestelijk beleid inzake Good Food. Het is ontworpen volgens de
principes van de circulaire economie, wat het bijzonder interessant maakt. Het past binnen de dynamiek van tijdelijke bezetting van Bridgecity en zal
zeker profijt halen uit de samenwerkingsverbanden die deze ligging mogelijk maakt. Daar staat tegenover dat de modaliteiten van de samenwerking
met de buurtbewoners waarvan sprake, nog onduidelijk zijn in dit stadium. Ook de kalender moet verder worden toegelicht.

3.000,00

Good Food

Potager du parc

FR

Sint-PietersWoluwe

Het project bestaat uit de aanleg van een collectieve moestuin voor de bewoners van de Vogelzangwijk. De percelen zullen
collectief en ecologisch worden verbouwd. De doelstellingen zijn: de bewoners aanmoedigen om thuis te telen, de
wijkbewoners toegang geven tot een moestuin en sociale banden smeden via workshops en gezamenlijke werkactiviteiten.

Goedgekeurd

Het project wordt gedragen door een groep die participatief en dynamisch lijkt. De leden zijn bekwaam en een technische begeleiding is vereist. Een
deel van het budget wordt met name toegekend aan workshops en aan communicatie met de wijk, een ander deel gaat naar de plaatsing van
moestuinbakken. Dit project past perfect binnen de scope en voldoet aan de criteria voor aanleg van een collectieve moestuin die wordt ondersteund
door Leefmilieu Brussel. De subsidie van 3.000 euro wordt toegekend.

3.000,00

3.000,00

Good Food

Le Jardin

FR

Brussel

“Le Jardin” is een collectief moestuin- en kookproject op het binnenplein van de Fransmanstraat 118. Het beoogt de
versterking van de sociale cohesie van de wijk en de bewustmaking van de bewoners voor de circulaire economie,
biodiversiteit en de beplanting van een stedelijke omgeving op een veerkrachtige en ethische manier, via een zachte
benadering van de tuin gebaseerd op de 5 zintuigen. Het project zal worden aangevuld met animatie en feestelijke
momenten.

De groep wordt gedragen door bekwame personen die gebruikmaken van de tools van de collectieve intelligentie. Het project is heel ambitieus,
omvat een groot aantal acties en vermeldt verschillende lopende projecten, maar het is moeilijk uitspraak te doen over de verwachte resultaten voor
het jaar in het kader van de subsidie. Het moestuingedeelte van het project vereist geen technische begeleiding, aangezien de groep voldoende
bekwaam lijkt, en drukt hier ook geen behoefte aan uit. De planning en het budget van de moestuin zijn zeer gedetailleerd vergeleken met de andere
ideeën van het project die deel uitmaken van het dossier (houtoven, buitenkeuken, kippenhok, wijkcompost, ...). Het gevraagde budget is niet
duidelijk, aangezien het de verschillende thematische acties van het project vermengt. Slechts een post van 500 euro is duidelijk bestemd voor het
Onderworpen compostproject, terwijl een wijkcompost minstens 1.500 euro kost. Bovendien, aangezien de compost al werd geïnstalleerd in november 2019, zoals
aan
in de planning staat, is voor dit deel geen subsidie nodig.
voorwaarden De jury heeft beslist een budget van 3.000 euro toe te kennen door te schiften tussen een aantal voltooide posten, en te beslissen over het luik
productie. Het budget dat wordt gevraagd voor de andere thematische delen (keuken/kippenhok/oven, wijkcompost) wordt geweigerd wegens
gebrek aan een concrete planning en onvoldoende duidelijkheid. Gelet op de bekwaamheden en aanvragen voor begeleiding van de stuurgroep zal
het project worden begeleid door een coach die meerdere thema’s beheerst.
Het moestuingedeelte van het project wordt dus aanvaard. Ook de andere ideeën van het project blijven interessant, en de stuurgroep wordt
uitgenodigd om ze volgend jaar grondiger uit te werken. Hiervoor wordt de groep aangemoedigd om een intentieverklaring in te dienen, om de
voorbereidende begeleiding te krijgen alvorens hun kandidaatstellingsdossier in te dienen.

Good Food

Citoyens Durables des Trois
Ponts

FR

Ouderghem

Het doel van het project is samen groenten te telen. Naast collectieve teelt is het doel ook ontmoetingen in de wijk te
bevorderen. Daarnaast zullen ook fruit- en kleinfruitbomen worden aangeplant.

Het project 3 Ponts wordt ondersteund, aangezien de groep dynamisch, reactief en proactief is. Bovendien is het kandidaatstellingsdossier degelijk en
geloofwaardig, en voldoet het aan de doelstellingen van “Vooruit met de wijk”. Het aandachtspunt met betrekking tot het budget betreft het budget
Goedgekeurd dat voorzien is voor de plaatsing van een vlonder over de hele lengte van de moestuin (50 meter), om de grond te stabiliseren en de toegang tot de
moestuinperceeltjes te vergemakkelijken. Het toegekende budget bedraagt 3.000 euro, aangezien de vlonder noodzakelijk blijkt om de moestuin
makkelijker toegankelijk te maken.

3.000,00

Good Food

Akar-Haut-Va

FR

Elsene

Het project beoogt de sanering van niet-geëxploiteerde terreinen, om er een collectieve wijkcompost van te maken, met
gediversifieerde teelt (volle grond, potten, zakken in geotextiel, bakken in de hoogte, ...). Het project heeft als hoofddoel de
sociale inclusie te bevorderen, de banden tussen de wijkbewoners aan te halen, dankzij de exploitatie van onderbenutte
kleine percelen voor feestelijke en gezellige evenementen rond de moestuin en op basis van eigen teelt. Het zal openstaan
voor allen en exploiteerbaar worden gemaakt voor iedereen (personen met een handicap, oudere mensen, kinderen, …).

Het project van moestuin Akar-Haut-Va, ondersteund door het PSC, wil openstaan voor iedereen en inclusief zijn voor mensen van veschillende
leeftijden en sociaaleconomische achtergronden. Het wordt gedragen door een stevige dynamiek en ondersteund door het PSC. De planning en het
Goedgekeurd budget zijn geloofwaardig en realistisch en getuigen van de wil zich open te stellen naar de wijk. Het potentieel van autonomie is zeer hoog aangezien
de maatschappij die eigenaar is van de verkaveling het project ondersteunt. Het toegekende budget bedraagt 3.000 euro en een technische
begeleiding zal noodzakelijk zijn.

3.000,00

Good Food

L'équipe asbl

FR

Anderlecht

Le Foyer is een centrum voor psychosociale readaptatie dat deel uitmaakt van de vzw l'Equipe, die volwassenen met
moeilijkheden onthaalt. Het doel is de siertuin om te vormen tot een natuurlijke groente- en fruittuin, en het therapeutische
potentieel van bewerking van de grond te benutten. De openheid naar de wijk wordt concreet door een netwerk te vormen
met de andere moestuinen van de vzw l'Equipe, die al aanwezig zijn in de wijk.

Afgewezen

Energie

Electriefficiency Project

FR

Elsene

In een eerste fase wil het project oplossingen zoeken en invoeren voor rationeel energiegebruik die het elektriciteitsverbruik
van gezinnen met het risico van energiearmoede in de gemeente Elsene kunnen verminderen. In een tweede fase zou het
project bijdragen tot een verlaging van de energiekosten van deze gezinnen door een programma voor te stellen van
vervanging van huishoudtoestellen met een laag energierendement door toestellen met een hoog energierendement
(leasing) en aanvullende acties met hetzelfde doel.

Goedgekeurd

Multithemapr
oject
(GF/GW/CC)

Multithemapr
oject (GF/GW)

Le Jardin du Nid

Jardin Gray Couronne

FR

FR

Multithemapr
oject (GF/CC)

Potager des trèfles

FR

Multithemapr
oject (GF/ZA)

Green Fabrique Abbaye

FR

Anderlecht

Elsene

Hoofddoel van creatie van een wijkdynamiek, ontmoeting tussen buren en eigenaars, semi-openstelling van de wijk om te
leren groenten telen, wijkcompost. Onvoldoende duidelijk omschreven op het vlak van aanleg, individuele of collectieve
percelen, ...

Afgewezen

Het moestuinproject binnen l'Equipe past niet in het kader van “Vooruit met de wijk”, aangezien het vooral bedoeld is voor de bewoners van de vzw,
en onvoldoende de intentie heeft om zich open te stellen naar de andere wijkbewoners. Bovendien wordt het vooral gedragen door de werknemers
van de vzw, en niet door de wijkbewoners. De jury kon dus geen gunstig gevolg geven aan deze kandidaatstelling.

De jury bevestigt de selectie van het project mits inaanmerkingneming door de groep van de opmerkingen die werden gegeven voor elk van de
selectiecriteria.

Het hoofddoel van aanleg van een sociaalculturele dynamiek tussen de wijk en de nieuwe eigenaars van de Community Land Trust is interessant. De
nood aan begeleiding lijkt terecht, en het potentieel van deze plek is enorm. Er is echter geen beschrijving van de aanlegwerken die voorzien zijn voor
de moestuin, de tuin of de compost, en zijn ook geen doelstellingen of resultaten die duidelijk omschreven zijn en vertaald in de budgettaire posten.
Een groep zou moeten worden gecreëerd, een gezamenlijke droom moet worden omschreven door de projectdrager in een eerste fase. De
projectoproep 'Vooruit met de wijk' ondersteunt burgerprojecten die reeds zijn gestart. Het sociale aspect van het project werd positief onthaald
door de jury, maar volstaat niet. De stuurgroep wordt uitgenodigd om contact op te nemen met de thematische begeleiding (Worms, Natagora en
Début des Haricots) om een stevigere kandidatuur in te dienen volgend jaar. Bovendien merkt de jury op dat de samenstelling van de stuurgroep niet
aanvaardbaar is.

“Jardin-Forêt”-project (bostuin) in hartje Elsene.
Doelstellingen: minstens 3 van de 7 voorziene lagen bewerken in de bostuinen.
Het project is coherent, gemeten naar de capaciteiten en ambities van de beheergroep die sterke vaardigheden kan voorleggen op het vlak van
Laag 3: de bomen en kleine bomen; Laag 2: de (onder)heesters en de slinger-/klimplanten; Laag 1: de grassen met blad en/of
beheer van collectieve projecten. De doelstellingen en het beheer van het project werden afgemeten door de groep. De keuzes van aanplantingen
wortels en/of kruipers.
-De instandhouding en het onderhoud van deze aanwezige lagen, die bestaan uit planten die vallen onder de twee thema’s
enz. werden geijkt rekening houdend met de verschillende parameters. De ruimte/plaats is geschikt voor dit soort van project, dat als
Onderworpen
“Good Food” en “Groene wijk”;
voorbeeldproject wordt beschouwd door de Jury. Het partnerschap met de gemeente bestaat al meerdere jaren en is stevig. De aankoop van een
aan
-De verrijking van deze lagen door de aanplanXng van nieuwe planten die onder de twee thema’s “Good Food” en “Groene
hakselaar lijkt echter buiten het kader te vallen en kan niet worden gefinancierd.
voorwaarden
wijk” vallen.
Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project mits vermindering van het budget door
Verwachte resultaten: De groep wil een plek creëren voor de instandhouding/ontplooiing van de gedeeltelijk wilde
de aftrek van de hakselaar. Deze laatste zou slechts occasioneel gebruikt worden, en kan dus worden geleend van andere initiatieven. De jury raadt
biodiversiteit (planten en dieren), ontdekking en waarneming van de natuur, rust, experimenten, voedselproductie, collectief
aan contact op te nemen met het deelplatform op de website www.vooruitmetdewijk.brussels
delen van kennis, experimenteren, collectief beheer, openstelling naar de wijk, gezelligheid, autonomie op het vlak van
hulpbronnen. Overeenkomst met de gemeente voor algemeen en specifiek beheer.

Anderlecht

Het project wil de moestuin verbeteren, een serre bouwen waarin de planten worden uitgezaaid, de compost verbeteren
(die al bestaat, maar niet werkt), werken aan het handvest en het reglement om ontmoetingen met de mensen uit de wijk te
bevorderen. Andere projecten zijn ontstaan door de betrokkenheid en de dynamische aanpak van de leden van de
beheergroep: broodoven, pedagogische vijver,..

Vorst

Het project bestaat uit een plek om creatieve workshops te organiseren om kennis en knowhow te delen tussen buren uit de
wijk. Het project heeft tot doel de toegang tot creatie te vergemakkelijken, de autonomie te bevorderen en sociale banden
te smeden rond het vermijden van afval.

0,00

3.000,00

0,00

3.600,00

Afgewezen

De dynamische aanpak, de betrokkenheid en de ervaringen van de leden van de beheergroep werden positief onthaald door de jury die zich bewust is
van het potentieel van een dergelijk project. Tal van elementen ontbreken echter in dit dossier (samenstelling van de beheergroep, toelichting van de
doelstellingen, aanleg, planning, goedkeuring voor gebruik van het terrein, bankgetuigschrift) en het project lijkt onvoldoende uitgewerkt om te
worden aanvaard door de jury. De stuurgroep kan echter begeleiding krijgen door een coach die meerdere thema’s beheerst, om te helpen bij de
opbouw van het project en de indiening van een volledig project in het komende jaar. Deze begeleiding zal ook een nog bredere openstelling van de
groep en van de bestaande projecten naar de rest van de wijk omvaYen.

0,00

Afgewezen

Na analyse van het kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist er geen gunstig gevolg aan te geven. Ter verklaring van deze beslissing worden
volgende aandachtspunten aangehaald: het verschil tussen het burgerproject en het professionele project, het gebrek aan maturiteit van het project
wat de Good Food en Zero Afval-aspecten betreft, en het feit dat er zo weinig burgers bij betrokken zijn.
De jury stelt voor dat het project wordt omgeleid naar een ondernemers- of burgercoach-parcours om een structurelere steun te krijgen via,
bijvoorbeeld, BeCircular.

0,00

Multithemapr
oject (GF/GW)

Multithemapr
oject
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Participatieve
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Wijken
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Jardin des Ronces

Superlab Engineering asbl

Le VertDure

Comité BienfaiteursWeldoeners

Palais Outre-Ponts

Les Griottes

Le Jardin des 4 vents

Les Nicheurs

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Vorst

Twee projecten: Broodoven en vijver. 1. De bouw van een broodoven in een bakstenen huisje dat ze al hebben gerenoveerd
om de mensen uit de wijk aan te moedigen, en meer in het algemeen iedereen die dit wil om zelf brood te bakken op
ambachtelijke wijze (+ organisatie van workshops en ontmoetingen met professionals + bewustmaking voor
consumptiewijzen en gastvrijheid). Het tweede project bestaat uit de installatie van een vijver om biodiversiteit op deze plek
te bevorderen en aan te trekken (+ waarneming en bewustmaking).

Schaarbeek

In het kader van een tijdelijke gebruiksovereenkomst tot 2021 beschikt de vzw over een gebouw en een tuin die al meer dan
tien jaar leegstonden (gekraakt, in slechte staat), en die ter beschikking worden gesteld van verenigingen, zelfstandigen,
ambachtslui, kunstenaars, omwonenden, enz. Activiteiten/projecten rond Good Food, technologische innovatie,
vermindering van de energiefactuur, tuinieren/compost/boomkwekerij, recyclage en nuttige toepassing van plastic, sociale
garage, fablab, … zijn voorzien. Synergieën en samenwerkingen vinden vandaag al plaats, lokaal en met andere tijdelijke
gebruikers van de site.
De verwachtingen met betrekking tot de projectoproep Vooruit met de Wijk zijn vooral materieel en financieel, om het
gebouw weer te laten voldoen aan de normen!

Sint-Gillis

Schaarbeek

Het project is duidelijk voorgesteld en de planning en het budget zijn realistisch. De groep bestaat al meerdere jaren, rond een moestuin/boomgaard
waarvan het succes de sterke banden binnen de groep aantoont. De groep is zeer gemotiveerd en heeft al goed nagedacht over hun projecten,
collectief en in hun geheel. De broodoven kan bijdragen aan de verspreiding van de Good Food-principes, en kan ook meer mensen naar de tuin
Goedgekeurd helpen trekken. Het project van aanleg van een vijver in de tuin is relevant. Dit vormt een mooi potentieel op het vlak van biodiversiteit. Toch moet
een bijzondere aandacht worden besteed aan het ontwerp van de natuurlijke vijver. Hiervoor is het aanbevolen dat een stuurgroep een specifieke
begeleiding krijgt van Natagora, voor de aanleg van een natuurlijke vijver volgens de regels van de kunst en/of om de knowhow van de groep ter zake
aan te tonen. Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat!

Afgewezen

Het project van tijdelijke bezetting is zeer vernieuwend, multidisciplinair en interessant, maar past helaas niet binnen het kader van de projectoproep
voor burgercollectieven van Vooruit met de Wijk. De posten die in detail zijn beschreven in de doelstellingen, planning en het budget (huur, renovatie
van het gebouw) houden onvoldoende verband met de doelstellingen van de projectoproep (gezamenlijke aanleg van een collectieve moestuin,
wijkcompost, groene aanleg voor biodiversiteit, activiteiten om afval te vermijden). Bovendien bestaat de stuurgroep alleen uit de leden van een vzw
en lijkt het burgerdraagvlak beperkt. De jury kan zich dus niet uitspreken ten gunste van het project.

De doelstellingen van het collectief komen samen onder verschillende luiken. Luik “biodiversiteit” : integraal
De jury heeft beslist een gunstig gevolg te geven aan het project. De jury benadrukt:
biodiversiteitsproject met als as de Roemeniëstraat en de Lausannestraat, om een “groene as” te vormen van het
- de denkoefening over de mogelijke partnerschappen en de eerste contacten met sommige ervan (de gemeente, Morichar-in-Transitie, enz.).
Moricharplein tot aan het Loixplein, door zich te concentreren op het Hermann Dumontplein en de Baron Bouviersquare +
- de denkoefening over de verschillende luiken die de wijk zou kunnen aangaan, evenals de perimeter en de capaciteit van de groep om hier
Luik "compost": de wens een collectieve compost in te voeren, aangezien die van Morichar-in-Transitie vol zit. De plaats
Goedgekeurd activiteiten te ontwikkelen
moet nader worden bepaald met de bevoegde diensten, maar overwegen het Hermann Dumontplein of de Bouviersquare +
- de multithematische aanpak van de projecten vanuit een redenering die uitgaat van de wijk. Voor de projecten rond “zero afval” en
luik "Zero Afval": een nieuwe adem voor het leenplatform dat werd gestart door Morichar-in-transitie en organisatie van DIY“stadslandbouw” moedigt de jury de groep aan om in contact te treden met de facilitatoren van deze thema’s op gewestelijk niveau (Zero Waste
workshops + luik "landbouw in de stad": in partnerschap met de school Roger Lallemand, aanleg van een tuin/moestuin die
Belgium en Début des Haricots). Te bespreken met de coach.
collectief wordt beheerd door de leerlingen, het lesgevend personeel en vrijwilligers uit de wijk.

Luik “beplanting": Beplanting van het plein, de omgeving en de omliggende straten. Luik "Schoonmaak en bewustmaking
voor sorteren en recycleren van afvalstoffen": project van het plaatsen van in de grond ingebouwde asbakken, plaatsing van
sorteervuilnisbakken, de continuïteit van een maandelijkse schoonmaak (afval oprapen en sorteren), het volgen van een
knutselworkshop of een workshop recyclage van sigarettenpeuken en schoonmaak van het standbeeld en de fontein. + Luik
"collectieve compost". +Luik "Zero Afval": banketten met het thema “Zero Afval”, fietscinema, workshops, boekendoos, enz.
+ "Good Food"-luik: kookworkshops “Zero Afval” en luik “Zachte mobiliteit”: fietsbox, inrichting van de straten voor
eenrichtingsverkeer, enz.

Brussel

Het idee van het PoP-project bestaat erin de wijk Paleizenstraat Over de Bruggen, die vergeten, verlaten en geografisch
afgesneden was, om te toveren tot een wijk die nieuwsgierigheid wekt door verschillende milieuvriendelijke initiatieven. Dit
door de creatie van een aggregatieplaats (broodoven en aanleg van / investering in een pocket park), de verfraaiing van de
wijk (bebloemde wijk) en groenteteelt (bakken, terrassen), en door bruggen te slaan en banden te smeden met de rest van
de wijken (via rommelmarkten, activiteiten, enz.)

Ukkel

Het project heeft een dubbel doel:
* verbouwen van de grond (mensen op de been brengen, kennis verwerven en delen over de verschillende aspecten van het
tuinieren)
*smeden van sociale banden rond het tuinieren en thema’s die ermee samenhangen, zoals ecologische voetafdruk,
biodiversiteit, enz.
Concreet zal dit gebeuren via:
* de creatie van een pool voor ontmoetingen en uitwisseling van tuindiensten (uitleendienst voor tuingereedschap,
ruilbeurs, zadenbeurs, collectieve compost, ...)
*De invoering van een pedagogische tuin (neerhofdieren, moestuin in bakken, workshops, enz.)
*de organisatie van colloquia/debatten

Sint-JansMolenbeek

De wijk is verenigd rond de aanleg van de Vierwindentuin (moestuin in bakken, compost, aanleg van een biodiversiteitszone)
en van activiteiten in een buurlokaal (combineren huiswerkschool en milieuonderwijs, kookworkshops, workshop
tuinconstructies, …). De groep wil ook samenwerken met andere lokale actoren (School nr. 5, verenigingen).

Vorst

Luik 1: Aanleg van een collectieve moestuin (moestuin in volle grond en houten bakken) op het terrein van de Zuiderhaard.
Luik 2: Didactische en culinaire workshops rond de 5 zintuigen en voeding (ontdekkingswandelingen langs de planten die
groeien in stadsruimten, ontmoeting met andere groepen bewoners die reeds aan stadslandbouw doen en hergebruik van
afval, culinaire workshops elke maandag, workshops in het ontwerpen van bakken, workshops in het bouwen van bakken
met de jongeren van het partnerschap Marconi, workshops rond het schrijven van recepten en de LEVENSVERHALEN van de
mensen die de recepten aanbrengen, thé dansant). Er wordt ook gesproken over de aanleg van een collectieve compost

De jury heeft beslist een gunstig gevolg te geven aan uw kandidaatstelling. De jury benadrukt:
- De ervaring en het vermogen van de groep om zich te mobiliseren om evenementen te organiseren in de wijk en het gevarieerde profiel van de
mensen (vaardigheden, tweetaligheid, enz.) waaruit de groep bestaat;
- Een denkoefening over de verschillende projecten waaraan de wijk zou kunnen werken, alsook over de perimeter die men voor ogen heeft, logisch
en weldoordacht;
- De algemene, coherente en multithematische benadering van het project;
Goedgekeurd De jury vestigt de aandacht van de wijk op de samenwerking die moet worden overwogen (met de steun van de coach) met Brussel-Netheid voor het
luik dat verband houdt met de “schoonmaak, bewustmaking voor sorteren en recycleren” en op het feit dat de projecten zich niet zouden mogen
beperken tot de aankoop van materiaal (vuilnisbakken, asbakken, enz.). Een denkoefening is nodig over de bewustmakingsacties die moeten worden
voorzien tegelijk met deze aankopen.
Met betrekking tot de plaats die mogelijk is voor het compostproject stelt de jury voor de piste te verkennen van het terrein gelegen langs de
spoorlijn ter hoogte van de brug over de Rogierlaan.
De gemeente Schaarbeek toont zijn belangstelling voor de verschillende geplande projecten. Een contact met de coach moet worden ingepland.
Na analyse van het dossier heeft de jury beslist er een gunstig gevolg aan te geven. De jury benadrukt:
- De buurtdimensie die aanwezig is in de stuurgroep en de wil samen te werken aan concrete acties om de wijk te laten leven
- de multithematisce benadering van de projecten binnen een wijklogica
- het partnerschap met Picol (vooral voor het ter beschikking stellen van lokalen)
De jury vestigt de aandacht van de wijk erop dat het belangrijk is dat de projecten worden gedragen door wijkbewoners. De jury vraagt de groep om
Goedgekeurd samen te werken met de coach aan de versterking van de stuurgroep en aan het autonoom worden (met het doel van bestendiging van de duurzame
wijk) ten aanzien van de vzw Picol (vooral voor de administratieve aspecten).
De jury wijst de wijk erop dat de stad Brussel een positief advies geeft over de projecten. Het advies betreffende de voetgangersbrug wordt evenwel
onder voorbehoud gezet, omdat dit zal afhangen van de omvang van het project (het moet binnen de grenzen van een burgerproject blijven). De Stad
wijst erop dat het pocket park voorzien is.
De jury heeft beslist een gunstig gevolg te geven aan het project. De jury benadrukt:
- de bereidheid van de stuurgroep om op collectieve en participatieve manier te werken
- de contacten die werden gelegd met andere duurzame wijken
De jury vestigt de aandacht van de wijk erop:
- dat het project “Colloquia en debatten” moet worden gekoppeld aan concrete acties die gericht zijn op gedragswijzigingen. Oude duurzame wijken
Goedgekeurd kunnen hun ervaringen delen met uw collectief (bv.: Vogelzang). Deze kwestie zal worden besproken met de coach.
- dat een denkoefening aan de gang is bij Leefmilieu Brussel over de inplanting van bijenkasten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
voorwaarden voor aanvaarding hiervan (te volgen met de coach)
- dat moet worden gewerkt aan de openstelling van het project van pedagogische tuin naar de wijk, en aan de toeëigening ervan door de
wijkbewoners.

De jury heeft beslist een gunstig gevolg te geven aan het project. De jury benadrukt:
- De betrokkenheid van bewoners en van wijkcomités in de stuurgroep, die zorgt voor een lokale verankering en voor de inbreng van kennis uit de wijk
- een denkoefening over mogelijke partnerschappen en de eerste contacten met sommige ervan (de gemeente, Recyclart, VK, enz.).
- de multithematische benadering van de projecten vanuit een wijklogica
Goedgekeurd
- het doel de samenhang te verbeteren door collectieve projecten op poten te zetten.
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang van de ontwikkeling van projecten en acties om sociale banden te smeden, de solidariteit en de
gezelligheid te verhogen, maar ook de noodzaak om het verband te leggen met het milieu. Deze kwestie zal worden besproken met de coach.

Het project wordt niet aanvaard als zodanig binnen de thematische projecten, maar de jury stelt voor het op te nemen binnen het luik Vooruit met de
Wijk.
Er wordt rekening gehouden met het feit dat het project geen voorbereidende begeleiding heeft gevraagd, en dat de kandidaatstelling als thematisch
Onderworpen
project niet aanvaardbaar is (vooral door budgettaire beperkingen). Gelet op de ambities van de voorgestelde projecten en het type van
aan
wijkdynamiek wordt de beheergroep echter verzocht aan te sluiten bij de dynamiek van de Participatieve Duurzame Wijken, een aangepaste
voorwaarden
begeleiding te krijgen die een fase omvat waarin een stand van zaken wordt opgemaakt, en te participeren in het volgende participatieve budget van
de PDW’s. De groep moet echter een lijst van minimum 10 handtekeningen inzamelen (van mensen buiten de stuurgroep) en een wijkperimeter
definiëren.
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Koekelberg

Het project is onderverdeeld in verschillende fasen. De eerste fase bestaat uit de aanleg van bloembedden voor de gevels
van de woningen om de biodiversiteit te stimuleren door de plaatsing van een houten hek, bloemplanten, insectenhotels en
nestkastjes.

Groene Wijk

Sincerely green

FR

Elsene

Het project bestaat uit de beplanting van de straatgevels van de perimeter met klimplanten en een balkonbak. De inwoners
van de straat worden in een eerste fase bewustgemaakt, en de meest gemotiveerden onder hen kunnen zich vervolgens
aansluiten bij deze dynamiek en worden betrokken bij het overleg. De laatste fase bestaat uit een participatieve werf met
alle betrokken bewoners om de aanlegwerken uit te voeren.
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Ouderghem

Brussel

Wijkcompost + Bakken Ongelooflijk Eetbaar met banken + Vergroening met klimplanten + workshops planten stekken en
uitzaaien

Het project bestaat uit de ontwikkeling van verschillende acties: de wijk groener maken en meer geschikt voor biodiversiteit,
het aanplanten van klimplanten en het peterschap van boomvoeten in de hele wijk vergemakkelijken, 4 voorbeeldplekken
voor natuur en biodiversiteit aanleggen in de wijk en nestkastjes voor gierzwaluwen hangen - in overleg met de werkgroep
Gierzwaluwen van Natagora en voor mussen – in overleg met de werkgroep Mussen van Oudergem, op logische en zichtbare
plaatsen, om deze soorten te ondersteunen en bewust te maken voor de bescherming ervan. Dit alles binnen een
aangename sfeer, met een bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van de kinderen.

Het project bestaat dus uit de aanleg van de Eslaan door er nieuwe bomen te plaatsen via plantputten, die vervolgens ook
zullen worden vergroend met inheemse planten die de biodiversiteit bevorderen. Het project heeft ook tot doel de
problemen met het autoverkeer (overdreven snelheid) op te lossen. Ieder voorstel van aanplantingen om de wijk te
verfraaien, de leefomgeving te verbeteren, de aanwezigheid van natuur en de mobiliteit van de fauna te versterken
(ecologische netwerk) en de situatie op het vlak van mobiliteit in de laan te verbeteren, is welkom.

Het collectief wordt geselecteerd onder voorwaarde. De jury benadrukt:
- het feit dat de perimeter kan evolueren naargelang van de vragen die kunnen ontstaan in de komende maanden
Onderworpen - de wil om een brug te slaan tussen de gemeenschap van la Poudrière en de wijk.
aan
De jury vraagt wel dat de gemeenschap van La Poudrière initiatief neemt voor het project, samenwerkt met de coach voor een echte openstelling
voorwaarden naar de wijk, door wijkbewoners op te nemen in de beheergroep. Bovendien moet de link met Molleke nog verduidelijkt worden. De jury stelt voor
een testselectie te maken in de vorm van een of drie coachings, om de participatieve werking van de stuurgroep en de betrokkenheid van de wijk te
beoordelen.
Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist geen gunstig gevolg te geven aan het project “Heilig Hart” zoals het op dit moment
is opgevat. Niettemin benadrukt de jury positief te staan tegenover het werk dat tot vandaag werd verricht, en nodigt ze de groep uit om volgend jaar
een beter uitgewerkt project voor te stellen. Sommige punten zijn voor verbetering vatbaar. In de eerste plaats lijkt de keuze van de voorgestelde
aanlegwerken niet zo goed, rekening houdend met de configuratie van de straat en de beschikbare ruimte in de boomputten en de bloemperken van
Afgewezen
het huis. Het budget en de kalender met de acties zijn onvoldoende gedetailleerd, en de doelstellingen en resultaten zijn onvolledig. Ook de
beoordelingsstrategie moet worden herzien. Bovendien lijkt de groep nog niet helemaal klaar te zijn. De feitelijke vereniging telt slechts twee
personen. Al deze elementen geven het project weinig geloofwaardigheid. Alles wijst erop dat een extra jaar om alles goed uit te werken zinvol zou
zijn.
Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project "Sincerely green", op voorwaarde dat de
Goedgekeurd stuurgroep de gemeente Elsene concreet op de hoogte stelt en dat deze laatste hiervoor groen licht geeft. Het is immers nodig in dialoog te blijven
en de gemeente te betrekken, om het welslagen van het project te garanderen.

Goedgekeurd

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project "Vieux Sainte-Anne plus vert". Mooi en
goed werk!

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project "Fraxenus". Ze benadrukt echter dat het
zeer belangrijk is dat de gemeente Brussel concreet en snel wordt betrokken bij het project, omdat zij bevoegd is voor de aanplanting van nieuwe
straatbomen. Het project is ambitieus en houdt heel wat potentieel in op het vlak van ecologisch netwerk, strijd tegen klimaatopwarming en
Goedgekeurd burgerparticipatie. Het is echter heel belangrijk een constructieve dialoog aan te vatten met de betrokken gemeentediensten om een realistisch
project te ontwerpen dat operationeel is vanaf het begin. Bovendien moet de Stad Brussel aanzienlijke budgetten uittrekken die bepalend zullen zijn
voor het welslagen van het project. Dit vraagt tijd, dus het is belangrijk dat de dialoog snel wordt aangevat. Mooi en goed project! Gefeliciteerd met
het uitstekende werk!
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Schaarbeek

De Jacques Rayéstraat is een residentiële straat in Schaarbeek in het centrum van de stad die nog niet werd heropgebouwd.
Het lager gelegen deel van de straat heeft een pleintje met bomen, grassen en struiken. Het hoger gelegen deel van de
Lambertmontlaan heeft heel brede voetpaden en geen enkele landschapsinrichting. Op een deel van deze brede voetpaden
kan de bestrating worden weggenomen en kan een verscheidenheid van natuurlijke planten worden aangeplant om de
biodiversiteit te bevorderen op het vlak van planten en inheemse insecten, voor een betere inzameling en infiltratie van het
regenwater, een beter leefklimaat op straat en betere sociale contacten tussen de bewoners en de voorbijgangers. De bouw
en het onderhoud zullen worden uitgevoerd via een partnerschap van de bewoners verenigd binnen het Comité Rayé en de
gemeente Schaarbeek.

FR

Ganshoren

Het project heeft tot doel meer biodiversiteit te brengen in de kruidtuin, om er een plek van te maken die nog
aantrekkelijker is voor insecten, vlinders, bijen en vogels.
Het wil schuilplaatsen en beschutting bieden door nestkastjes en insectenhotels te plaatsen, en door nieuwe variëteiten van
kruiden, wilde planten, eetbare bloemen en klimplanten te zetten. Dit zijn allemaal inheemse en honinggevende planten.
Het wil een plek creëren waar de wijkbewoners graag vertoeven om te babbelen, kruiden te plukken en bij te dragen aan de
verfraaiing en het onderhoud.

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project, en ze benadrukt de relevantie ervan.
Proficiat! De jury beveelt echter aan dat de stuurgroep de pedagogische dimensies van het project beter uitwerkt, vooral door, rechtstreeks op het
Goedgekeurd terrein, de identiteit en het belang voor de wilde fauna (bijvoorbeeld de solitaire bijen) van de verschillende wilde en aromatische planten te
vermelden, zoals in een didactische kruidtuin het geval is. Bijvoorbeeld door bordjes te plaatsen voor identificatie van de planten, net boven de
grond, of door grote informatieborden te plaatsen aan de ingang of op de site. Mooi en goed project. Gefeliciteerd met het uitstekende werk!

FR

Vorst

Het project bestaat uit de bebloeming en de begroening van 5 boomvoeten en de plaatsing van 3 plantenbakken op een in
Vorst gelegen deel van de Alsembergsesteenweg op het kruispunt met de Vandencorputstraat. De doelstellingen zijn
meervoudig: de verfraaiing van de straat bevorderen, de biodiversiteit bevorderen en het afval dat zich opstapelt en dat de
boomvoeten verstikt, verminderen.

Goedgekeurd

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! Niettemin is het aan te raden
dat de stuurgroep waakt over de openstelling van het project naar de wijk, wat zowel de huurders als de eigenaars ten goede zou komen. Een tweede
aandachtspunt, van budgettaire orde, betreft de post “aankopen van planten” die vrij groot is. Er wordt voorgesteld deze te verminderen indien
mogelijk en/of de bevoorrading via het Vegetalab zoveel mogelijk te bevorderen. Mooi en goed project. Gefeliciteerd met het uitstekende werk.

3.000,00

Het project bestaat uit de plaatsing van een eerste vleugje groen en biodiversiteit in de wijk die hieraan een tekort heeft, de
straat en het vergezicht ervan mooier te maken, de bewoners van de verschillende delen van de straat samen te brengen,
bewust te maken voor een intelligente keuze van planten (inheemse planten, die honing voortbrengen, die aangepast zijn
Sint-Jans-ten-Node
aan het milieu, ...), en zo de teelaarde te creëren voor een duurzaam project dat zich nog kan uitbreiden. Vier
verwezenlijkingen worden overwogen: opwaardering van de boomvoeten, plaatsing van collectieven bakken, installatie van
klimplanten en balkonbakken.

Goedgekeurd

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! De jury beveelt echter aan dat
de stuurgroep in dialoog blijft met de gemeente Sint-Joost, die bepaalde regels oplegt voor de plaatsing van plantenbakken in de openbare ruimte en
op het vlak van de keuze van omheiningen rond de bomen. Daarnaast wordt aanbevolen prioritair te kiezen voor aanplantingen in volle grond en/of
in grote bakken, in plaats van in kleine bloem-/balkonbakken. Mooi en goed project! Gefeliciteerd met het uitstekende werk.

2.485,00

Afgewezen

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist geen gunstig gevolg te geven aan uw project zoals het op dit moment is opgevat. De
jury spreekt zich evenwel lovend uit over het reeds geleverde werk, en over de zeer waardevolle inzet van de groep voor de bescherming van de
mussen. De stuurgroep wordt dan ook verzocht rekening te houden met de volgende aanbevelingen voordat hij volgend jaar een nieuwe kandidatuur
indient, die meer zou moeten voldoen aan de specifieke doelstellingen van de Groene Wijken op het vlak van de vergroening van de stad. Leefmilieu
Brussel pleit immers steeds meer voor de ontwikkeling van natuurlijke habitats voor tal van soorten, met inbegrip van de mussen, in plaats van
artificiële habitats. In die zin is het aanbevolen prioritair aanlegprojecten te ontwikkelen die erop gericht zijn de openbare ruimte natuurlijker te
maken, om er de fauna en de flora in zijn geheel te kunnen onthalen. Het is dus af te raden uitsluitend te opteren voor kunstmatige voorzieningen,
zowel voor de schuilplaats als voor het voederen. De jury denkt ook dat de boodschap voor het grote publiek, met betrekking tot de maatregelen
voor bescherming en instandhouding van de wilde fauna, slecht wordt begrepen indien de nadruk alleen ligt op de plaatsing van nestkastjes en
voederplankjes, en op kunstmatig voederen. In die zin moet een programma voor beplanting van de openbare ruimte worden voorzien in het kader
van de toekomstige kandidaatstelling. In de huidige staat van het dossier meent de jury dat een te groot deel van het budget gaat naar de aankoop
van kunstmatige voorzieningen, naar uitgaven voor aanleg van natuurlijke habitats die een schuilplaats en beschutting bieden aan een groter aantal
soorten op lange termijn (aanplanting van heggen, bomen, struiken, aanleg van natuurlijke zones, versterking van de ecologische doorgangen en
ontwikkelingsgebieden, enz.). Daarnaast benadrukt de jury opnieuw het belang van het project en nodigt ze de groep uit om een nieuwe kandidatuur
in te dienen volgend jaar, die meer aandacht besteedt aan de dimensie “aanplantingen”. Gefeliciteerd met het goede werk
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Het project wil de mus bekend maken en de kennis over de biodiversiteit ontwikkelen, de schuilplaats en beschutting voor
Sint-Lambrechtsde mussen versterken, de begroening van de openbare en privéruimte uitbreiden, het project opentrekken door andere
Woluwe
bewoners erbij te betrekken, de acties uit te breiden en de partnerschappen te versterken.

Sint-JansMolenbeek

Het project wil de wijk groener maken in zijn geheel en het overleven van insecten vergemakkelijken, en tegelijk sluikstorten
en zwerfvuil aanpakken. Het doel is klimplanten te plaatsen aan de voet van gevels, en ook groenten, stokrozen,
rozenstruiken, inheemse planten en aromatische planten aan de boomvoeten, en tot slot insectenhotels.

Afgewezen

Goedgekeurd

Het project kan niet worden aanvaard doordat het bankgetuigschrift en de principiële toelating voor gebruik van het terrein ontbreken. Ondanks dit
feit heeft de jury na analyse van uw kandidaatstellingsdossier en na ontvangst van het advies van de gemeente Schaarbeek beslist om uw project niet
in aanmerking te nemen. Volgens de gemeente zijn immers renovatiewerken gepland in de straat en de omliggende straten in de nabije toekomst. De
gemeente stelt dus voor dat de groep samenzit met de bevoegde diensten van het gemeentebestuur om de mogelijkheden te bekijken van integratie
van het vergroeningsproject in de werken van heraanleg van de straten. De gemeente is immers te vinden voor het project en de jury benadrukt de
relevantie van het project. Gefeliciteerd met het goede werk.

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! Het is echter stellig
aanbevolen dat de stuurgroep de gemeente Molenbeek op de hoogte houdt en concreet betrekt bij het project, om het welslagen ervan te
garanderen. Daarnaast wordt aangeraden om, met voorrang, inrichtingswerken te doen voor aanplanting in volle grond, en gewone planten/balkonbakken te vermijden.
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Ganshoren

Koekelberg

Ukkel

Anderlecht

Brussel

Het project bestaat uit de vergroening van een deel van de Jean de Greefstraat via de installatie van plantenbakken, de
aanleg van de twee uiteinden van de ophoging door tegels weg te nemen en klimplanten te plaatsen.

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! Het is echter aanbevolen
Goedgekeurd aanplantingen in bakken te beperken, in het voordeel van aanplantingen in volle grond, voor een langer voortbestaan en een grotere duurzaamheid
van de aanlegwerken. Mooi en goed project! Gefeliciteerd met het uitstekende werk!

2.937,00

Het project bestaat uit het aanplanten van een inheemse wilde heg langs een muur aan de binnenkant van huizenblokken.
Andere projecten die de natuur ten goede komen, zijn voorzien in de komende jaren.

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! Het is echter aanbevolen om,
vanaf de ontwerpfase van de haag, de aanplanting van verschillende vegetatielagen te voorzien, in de plaats van 3 rijen haag van dezelfde grootte,
met het doel de landschapsdimensie en het belang voor de biodiversiteit te verbeteren. In die zin wordt voorgesteld een bosrandeffect te creëren
Goedgekeurd door met de lagen te spelen: winterharde siergrassen, struiken/heggen, eventueel hogere bomen. Deze aanleg verbetert de ecologische
functionaliteit van de heg in zijn geheel, en verhoogt het landschappelijk belang. Tot slot wordt de stuurgroep gevraagd aandacht te blijven besteden
aan het aspect “openstelling van het project naar de wijk”, opdat het ook de bewoners die buiten de mede-eigendom wonen ten goede zou komen.
Mooi en goed project! Gefeliciteerd met het uitstekende werk!

2.963,00

Vergroening is een van de 3 prioritaire thema’s die worden aangehaald door de leden van het buurtcomité van Ukkelcentrum (Comité des Riverains d’Uccle Centre - CRUC). Het project heeft tot doel de banden tussen buren aan te halen door
de straten te vergroenen en de biodiversiteit in de stad te bevorderen, in twee straten van Ukkel-centrum: de
Beeckmanstraat en een uiteinde van de Victor Allardstraat. De activiteiten zullen worden georganiseerd rond twee
aanplantingsfasen: lente en herfst, en gevolgd door buurtfeestjes om goede praktijken uit te wisselen, animatie te
organiseren en de banden tussen buren te versterken. Er worden uitsluitend inheemse planten gekozen, en/of honing
voortbrengende en wilde planten, die nuttig zijn voor de biodiversiteit met het doel bij te dragen aan een natuurnetwerk in
de stad. Het project beoogt uitwisselingen tussen generaties en stelt voor een school en twee rusthuizen die in de perimeter
gelegen zijn erbij te betrekken.

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! De groep wordt echter
verzocht om zijn actiekalender, die nogal vol lijkt te staan, na te kijken en indien nodig aan te passen. Ook wordt in de doelstellingen en resultaten
van het project vermeld dat voetpaden in de openbare ruimte zullen worden beplant. Deze post is echter niet echt in het budget opgenomen. De
Goedgekeurd
post “aankoop van dranken en voedingsmiddelen” lijkt dan weer iets te hoog. Het is ook noodzakelijk de gemeente Ukkel op de hoogte te houden
van het wegnemen van tegels uit de voetpaden, om het welslagen van deze acties te garanderen. Tot slot vestigt de jury uw aandacht op het feit dat
beter wordt aangeplant in volle grond, in de plaats van in kleine plantenbakken. Mooi en goed project! Gefeliciteerd met het uitstekende werk!

3.000,00

Afgewezen

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist geen gunstig gevolg te geven aan uw project zoals het vandaag is opgevat. De
stuurgroep wordt niettemin uitgenodigd om het project wat bij te schaven tegen volgend jaar, op basis van de volgende aanbevelingen. De keuze van
de aanlegwerken moet worden verbeterd, omdat dit vragen doet rijzen in termen van duurzaamheid en autonoom werken. In de loop der jaren lijkt
een afhankelijkheid van de periodieke aankoop van “bloementapijten” te zijn ontstaan. Het is beter voor duurzame aanplantingen te kiezen door
winterharde planten in de volle grond te zetten. Het is dan ook aanbevolen geen bloem-/balkonbakken te zetten, die als te weinig duurzaam worden
beschouwd (de planten en de teelaarde moeten elk jaar worden vervangen, risico van vandalisme, geen/weinig ecologische belang, gevoelig voor
vorst en droogte, ...). Wat de beplanting van de boomvoeten betreft, lijkt de post “aankoop van houten planken” niet in verhouding te staan en
weinig interessant te zijn, als we rekening houden met de kosten/batenverhouding om de biodiversiteit in de openbare ruimte te ondersteunen.
Samengevat, de groep wordt gevraagd het project opnieuw te bekijken en meer aanlegwerken in de openbare ruimte voor te stellen, zoals de creatie
van nieuwe plantputten en/of de plaatsing van grote collectieve bakken en/of door klimplanten te zetten tegen de gevel. Tot slot zal een bijzondere
aandacht worden besteed aan de keuze van inheemse vaste planten die interessant zijn voor de fauna (vogels, vlinders, wilde bijen, enz.), ten koste
van de klassieke planten uit de tuinbouw.

0,00

Het project mikt op twee hoofdlijnen: de natuur en de mensen. De natuur: groene wijk, bebloemd, net, biodiversiteit,
duurzaamheid, ... De mensen: mix (van culturen, generaties, oude en nieuwe bewoners, scholen, moskeeën, verenigingen,
…), banden smeden en een samen-leven stimuleren. Flowers for Tivoli zou slechts het begin zijn, de eerste steen van dit
ambitieuze project dat zal worden uitgevoerd in samenwerking met partners. In de praktijk kunnen wij, dankzij perceel 5 van
het project Tivoli GreenCity - Tivolistraat 12 - dat ons ter beschikking wordt gesteld, een gemeenschappelijke moestuin
aanleggen, een soort van kwekerij om jonge bloemenscheuten voor te bereiden die later zullen worden uitgeplant/verdeeld
in de wijk, workshops organiseren (over eetbare planten, zadenbommen, enz.).

Goedgekeurd

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! Niettemin blijkt hieruit dat uw
project het voorwerp zal zijn van een grondigere begeleiding, gelet op het gebrek aan informatie over bepaalde aspecten (geloofwaardigheid van de
kalender, verwachte resultaten, budget, ...). Een aantal aanpassingen zal moeten worden voorzien. Daarnaast moet gezegd dat de sociale dimensie en
het potentieel van de beschikbare ruimten binnen de ecowijk Tivoli de aandacht van de jury hebben getrokken. Goed gewerkt!

3.000,00

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! Niettemin, rekening houdend
met het advies van de gemeente Schaarbeek over bepaalde aanlegwerken die voorzien zijn in het kader van uw project, is het zeer belangrijk dat de
stuurgroep in dialoog blijft met de bevoegde gemeentediensten over de plaatsing van bakken in de openbare ruimte. Dit type van aanlegwerken is
Goedgekeurd immers gebonden aan een gemeentelijke reglementering. Bovendien voorziet het Gewest werken in verschillende straten. Deze laatste zijn niet
onverenigbaar met het project, maar de Gemeente en het Gewest moeten op de hoogte worden gebracht van de geplande aanlegwerken, om ze te
kunnen integreren in de werken en/of toe te zien op de verenigbaarheid ervan. Indien al deze voorwaarden vervuld zijn, zal dit project een succes
zijn. Mooi en goed project! Gefeliciteerd met het uitstekende werk!

3.000,00

Goedgekeurd Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat!

3.000,00

Het project heeft tot doel de wijk te beplanten. Hiervoor vragen wij dat opnieuw bloemen worden uitgedeeld voor de
gevelperken voor de huizen/appartementen in de wijk (project dat al enkele jaren loopt en waaraan de buurtbewoners
gehecht zijn). Bovendien willen wij de boomvoeten bebloemen, waar maar al te vaak vuilnisbakken komen te staan. Wij
maken een houten kader met de medewerking van de buurtbewoners, en wij gaan winterharde planten verdelen voor de
boomvoeten. De buurtbewoners wordt gevraagd om de boomvoet voor hun huis te onderhouden.

Groene Wijk

Revignons les Coteaux

FR

Schaarbeek

Dit is een collectief en participatief project waarin wij het landschappelijke en biologische karakter van de Wijnheuvelen in
Schaarbeek willen laten herleven door wijnranken tegen de gevels van de huizen te plaatsen, afgewisseld met andere
soorten klimplanten. Dit project ijvert ervoor onze wijk te herwaarderen en ze opnieuw een identiteit te schenken.

Groene Wijk

WijkLiberté Comité

FR

Koekelberg

Het project bestaat uit de beplanting van de Vrijheidslaan aan de even en oneven kant via 2 acties: aanplanting van vaste
planten en klimplanten in plantputten langs de gevel en installatie van aanplantingen op de voetpaden om te vermijden dat
auto’s erop rijden (naargelang van de bereikte akkoorden zullen dit bakken zijn, of aanplantingen in volle grond door nieuwe
plantputten te graven = parkstraat)

Groene Wijk

JCI Brussel

FR

Groene Wijk

Verte Tulipier

FR

Samengevat: het project bestaat uit het samenstellen, op basis van de ecologische en sociale behoeften van de Georges
Henry-wijk, van een “biodiversiteitskit” voor bewoners die de natuur willen bevorderen in de stad. Deze “kit” zou
Sint-Lambrechtsdocumentatie kunnen bevatten, een conferentie-/opleidingenprogramma, maar ook nuttige concrete elementen die een
Woluwe
impact hebben op de leefomgeving en het ecologische netwerk versterken, zoals bijvoorbeeld vaste planten, zaaigoed,
insectenhotels en/of nestkastjes.

Vorst

Het doel van dit project is een dynamiek van beplanting aan te vatten in de Tulpenboomstraat in Vorst, waarbij de
buurtbanden tussen de bewoners worden versterkt. Dit doel beantwoordt aan de noodzaak beplantingen meer ruimte te
geven in een stedelijke omgeving, om op ons niveau te helpen de effecten van de klimaatopwarming, de luchtvervuiling en
de daling van de biodiversiteit te verminderen, en het welzijn van de bewoners te verbeteren.

Afgewezen

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist geen gunstig gevolg te geven aan uw project zoals het op dit moment is opgevat. De
jury moedigt u evenwel sterk aan om volgend jaar opnieuw uw kandidatuur in te dienen rekening houdend met onderstaande aanbevelingen. Bij het
lezen van uw dossier, dat een aantal zeer sterke punten bevat (kracht van de groep, geloofwaardigheid, kalender, enz.), werd opgemerkt dat te veel
belang wordt gehecht aan de installatie van artificiële voorzieningen ten koste van de aanleg van natuurlijke habitats die ecologisch efficiënter en
duurzamer zijn. Naast de plaatsing van nestkastjes, voederplankjes en schuilplaatsen voor de fauna, moeten immers ook aanlegwerken worden
gekozen die de openbare ruimte weer natuurlijk maken, om er nieuwe natuurlijke habitats te vestigen voor de fauna en de flora. Deze maatregelen
zijn op lange termijn veel efficiënter vanuit ecologisch oogpunt. Door de openbare ruimte te beplanten (door bijvoorbeeld klimplanten te plaatsen,
nieuwe plantputten te graven, beplante voetpaden aan te leggen, heggen of laanbomen te planten, ...), kan meer resultaat worden verkregen en
komt er meer fauna en flora in het algemeen. Een ambitieuzer programma voor beplanting van de openbare ruimte moet dus worden voorzien in het
kader van een volgende kandidaatstelling. Bovendien lijkt helemaal geen rekening te zijn gehouden met de noties groen netwerk en ecologisch
netwerk, die worden aangehaald in het project. In die zin is het nodig dat ecologische corridors worden gecreëerd en/of versterkt (via de
aanplantingen), en dat niet alleen wordt gekozen voor aanlegwerken van het type nestkastje/voederplankje/schuilplaatsen die artificieel zijn. De jury
wijst eveneens op het lage potentieel van openstelling van het project naar de wijk, vooral op het vlak van workshops waarvan het aantal deelnemers
zal worden beperkt tot 40. Rekening houdend met deze opmerkingen lijkt het er stellig op dat de groep een project zal kunnen voorstellen dat beter
aansluit bij de specifieke doelstellingen van de natuur- en biodiversiteitsprojecten van Vooruit met de Wijk van het komende jaar.

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! De stuurgroep krijgt niettemin
het advies te kiezen voor de installatie van natuurlijke habitats van het type dode bomen, geperforeerde stronken, zandhopen, enz., in de plaats van
Goedgekeurd de klassieke insectenhotels waarvan de doeltreffendheid in termen van instandhouding van de soorten steeds meer in vraag wordt gesteld. Tot slot
wordt aangeraden de plaatsing van balkonbakken/bloempotten te beperken ten voordele van ambitieuzere en duurzamere aanlegwerken zoals
plantputten voor klimplanten en/of beplante voetpaden en/of grote bakken. Mooi en goed project! Gefeliciteerd met het uitstekende werk!

0,00

2.989,00

Groene Wijk

Markelbach vert-icale

FR

Schaarbeek

Het project bestaat uit de beplanting van de straat via de aanplanting van bomen en klimplanten.

Na analyse van uw kandidaatstellingsdossier heeft de jury beslist een gunstig gevolg te geven aan uw project. Proficiat! De stuurgroep wordt
niettemin uitgenodigd om kennis te nemen van de voorwaarden die zijn opgelegd door de gemeente Anderlecht. Het doel is met name het
gemeentebestuur te informeren over de definitieve plek die het project zal innemen in de publieke ruimte, vooral met betrekking tot de plantputten
Goedgekeurd
voor de klimplanten en de plaatsing van bakken, om officieel de toelating te krijgen. De gemeentelijke technische diensten moeten eveneens op de
hoogte worden gehouden. Indien deze voorwaarden vervuld zijn, zal het project een succes zijn. Mooi en goed project! Gefeliciteerd met het
uitstekende werk!

Zero Afval

Watermaal-Bosvoorde Echanges citoyens

FR

WatermaalBosvoorde

Het project wordt opgesplitst in 2 delen: een digitaal deel met een Facebook-pagina voor de inwoners van de gemeente, om
de uitwisselingen tussen de burgers te bevorderen (diensten, voorwerpen, verkoop, tweedehands, buurtvoorzieningen) en
een “materiëler” deel, door de creatie van een boekendoos. De beoogde doelstellingen bestaan erin de uitwisseling van
goederen en diensten tussen buren te bevorderen en stevigere banden binnen de gemeente te smeden.

Goedgekeurd

Het voorgestelde project werd positief beoordeeld door de jury. Het is eenvoudig, maar goed gedimensioneerd, en trekt ook mensen die nog niet
verbonden zijn aan dankzij de voorgestelde boekendoos en de Facebook-pagina. De jury stelt voor snel contact op te nemen met de partners om de
plek te bepalen waar de boekendoos kan worden geplaatst. De exacte invalshoek van de Facebook-pagina kan eveneens worden vermeld, om dubbel
werk te vermijden.

1.900,00

Zero Afval

Zéro Déchet ULB 2020-2021

FR

Elsene

Het project bestaat uit het organiseren van een maand rond het thema Zero Afval aan de ULB met workshops, een
filmvertoning, conferenties en een grote “Zero Afval”-lunch voor studenten. Het hoofddoel is de algemene bewustmaking
voor zero afval in alle kringen van de ULB, en bij alle studenten van de ULB. De concrete resultaten die kunnen worden
verwacht, zijn: de bewustmaking en in het ideale geval de aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid afval die wordt
geproduceerd door de studentengemeenschap van de ULB en de personen die het project mogelijk kan bereiken.

De jury is zeer enthousiast over het idee het voorgestelde project te ondersteunen, dat een degelijk project is met potentieel een heel grote impact.
Het programma van de maand is divers en zal wellicht tal van deelnemers aantrekken.
Goedgekeurd Een aandachtspunt dat werd aangestipt is dat, wat de planning betreft, het project snel zal moeten worden opgestart, vanaf de start van de subsidie
in januari 2020. Een evaluatiemethode ontbreekt in het kandidaatstellingsdocument, en moet dus collectief worden uitgewerkt en ingevoerd, met de
hulp van de coach.

1.750,00

Zero Afval

Ateliers Versailles Bioty

FR

Brussel

Het project bestaat uit het organiseren van workshops over zero afval, over vervaardiging, huisgemaakt, natuurlijk, zuinig en
ecologisch, en bewustmaking voor zero afval door tips en trucs voor elke dag. Naar rato van ongeveer een workshop per
maand zullen deze workshops de deelnemers bewustmaken over hun verbruik, hen autonoom maken door de haalbaarheid
van recepten en de toegankelijkheid van ingrediënten aan te tonen.

Het voorgestelde project werd sterk gewaardeerd door de jury, vooral door het engagement, de motivatie van de stuurgroep en de vele partners die
Goedgekeurd de impact van het project op de wijk versterken. De jury merkt op dat het project langs verschillende wegen wordt gefinancierd, en schuift als
aandachtspunt naar voor dat de subsidies goed beheerd moeten worden om dubbele ﬁnanciering te vermijden.

3.000,00

Zero Afval

La Vallée du Linkebeek

FR

Ukkel

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een steunnetwerk tussen buren, voor het uitlenen en uitwisselen van goederen
en diensten, om meer banden te creëren binnen de wijk door de plaatsing van een mededelingenbord of borden voor
aanplakbiljetten. Workshops voor delen, kennis en knowhow tussen buren staan eveneens op het programma.

Het project wordt aanvaard onder voorwaarden. De jury waardeert in het bijzonder de sterke zin van de groep om gezelligheid te creëren binnen de
Onderworpen wijk aan de hand van een eenvoudig project, dat potentieel een grote impact heeft. Voor het project van plaatsing van borden voor aanplakbiljetten
is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Hiervoor moet snel het nodige worden ondernomen (met de hulp van de coach). Indien geen
aan
voorwaarden vergunning wordt verkregen, zal het deel van het budget dat bedoeld is voor de borden een nieuwe bestemming krijgen, die moet worden
verantwoord, of moet het worden terugbetaald aan Leefmilieu Brussel.

2.500,00

Zero Afval

Meunier Inspiré

FR

Vorst

Het project bestaat uit de bewustmaking van de wijk voor de vermindering van afvalproductie via verschillende activiteiten,
zoals workshops, externe interventies, rommelmarkten, Clean up Day, met bewustmaking van de handelaars Het doel is
projecten te stimuleren die banden smeden en een positieve energie genereren in de wijk, en het bewustzijn te doen
evolueren door beter te leren consumeren, te recycleren en te valoriseren, en zo weinig mogelijk afval te produceren.

Goedgekeurd

Na analyse van uw dossier heeft de jury beslist er een gunstig gevolg aan te geven. De jury was vooral lovend over de motivatie van de groep. De vele
voorgestelde partners zijn eveneens een zeer positief punt dat een goede zichtbaarheid mogelijk maakt, en het project een grotere impact op de wijk
zal geven. Een aandachtspunt werd aangehaald met betrekking tot het voorgestelde programma, dat zeer zwaar lijkt. Een goede organisatie zal nodig
zijn om te vermijden dat de groep uitgeput geraakt.

Na analyse van het dossier heeft de jury beslist er een gunstig gevolg aan te geven onder voorwaarden voor Zero Afval. De jury merkt op dat het
grootste deel van het budget in onderaanbesteding naar professionals gaat. Autonomie is niet altijd makkelijk rond het thema Zero Afval, het
participatieve aspect lijkt beperkt, de dynamiek bestaat al enkele jaren in een project dat evolueert. De bedragen moeten worden vermeld: De coach
Onderworpen
komt terug om het budget te finaliseren (vermindering) vanuit de optiek dat niet alles uitbesteed mag worden, met de autonomie van het collectief
aan
voor ogen.
voorwaarden
Met betrekking tot het luik Good Food wordt het project niet aanvaard omdat het niet past binnen de filosofie van autonoom werken, en het project
te afgebakend is.

2.900,00

2.820,00

Zero Afval

Les antigaspi

FR

Ouderghem-Sint- Het project bestaat uit het organiseren van ontmoetingsmomenten 1x/maand (workshops rond Zero Afval of Good Food,
Pieters-Woluwe conferenties, bezoeken).

Zero Afval

Planète Turquoise

FR

Het project bestaat uit het organiseren van conferenties voor het grote publiek (5 tot 6 per jaar) en conferenties/workshops
Elsene-Etterbeek (elke maand) met het doel uitleg te geven over de problematiek van de klimaatopwarming, en om de deelnemers sleutels,
concrete oplossingen en acXehecomen te geven die voor iedereen toegankelijk zijn.

De grote belangstelling en de motivatie van de groep werden sterk gewaardeerd door de jury. Een aandachtspunt heeft betrekking op de plaatsen
Goedgekeurd waar conferenties worden georganiseerd, die snel moeten worden vastgelegd in de uitvoering van het project. Indien nodig kan een denkoefening
worden gehouden met de coach over de doelgroep en over hoe deze kan worden bereikt.

3.000,00

FR

Het project bestaat uit het creëren van intergenerationele banden tussen de bewoners van de wijk rond het thema Zero
Afval. Workshops, activiteiten en bezoeken zullen ongeveer een keer per maand worden georganiseerd. De doelstellingen
bestaan erin sociale banden te smeden tussen de verschillende huurders en projecten van de gezinnen open te trekken naar
de hele wijk.

De jury heeft beslist een gunstig gevolg te geven aan dit dossier. De intergenerationele gevolgen van het project zijn zeer interessant. De motivatie
Goedgekeurd van de groep werd sterk gewaardeerd door de jury. Het voorgestelde programma is heel zwaar. De organisatie van de activiteiten moet zo worden
gepland dat de groep niet uitgeput geraakt.

2.400,00

Zero Afval

Comité de quartier

Brussel

1.850,00

