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Formulier voor een 

subsidieaanvraag in het kader van  

de Participatieve Duurzame Wijken 

2020 

 

Het dossier voor een subsidieaanvraag bestaat uit twee delen die moeten worden ingediend :  

• Deel 1 - « Roadmap » 

• Deel 2 - « Presentatie van de dynamiek van de Duurzame Wijk »  . Voor dit gedeelte mag u 

één van de volgende modaliteiten kiezen :  

✓ het schriftelijke formulier invullen ( Formaat 1) 

of 

✓ een ander interactiever formaat gebruiken (Formaat 2 – pedagogische hulpmiddelen) 
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Belangrijke informatie 

 

De dossiers voor een subsidieaanvraag (Deel 1 en Deel 2) moeten eens ze ingevuld en ondertekend 

zijn liefst per e-mail worden verstuurd : quartiersdurables@environnement.brussels of via de post 

(datum poststempel geldt als bewijs) of per koerier op het onderstaande adres : 

Leefmilieu Brussel 

Participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken 

Afdeling Duurzame consumptie en ecogedrag 

Ter attentie van Fabrice Lesceu 

Thurn & Taxis site 

Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel 

 

Voor verdere inlichtingen, neem contact op met uw coach of Leefmilieu Brussel via 

quartiersdurables@environnement.brussels (Contactpersoon : Fabrice Lesceu) 

 

Deze subsidieaanvraag maakt deel uit van de projectoproep « Vooruit met de Wijk » en is bestemd 

voor de wijken die geselecteerd werden als Participatieve Duurzame Wijk. 

 

Uw dossier wordt alleen door de Raad geanalyseerd als hij aan de ontvankelijkheidscriteria 
voldoet. U vindt deze criteria, alsook de modaliteiten van het participatief budget op deze 
pagina : https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/06/2020_Critères-de-recevabilité-

et-de-sélection-_NL-DEF-relu-1.pdf 

 

Het is verplicht om, naast het formulier voor een subsidieaanvraag (Deel 1 en 2), de volgende 

documenten te verstrekken, teneinde een volledig dossier in te dienen :  
✓ De gedetailleerde budgetten van elk project 
✓ Het document dat de identiteit van de rekeninghouder bewijst (betalingsbewijs, 

rekeninguittreksel, bankattest, enz.) 

✓ Offertes van leveranciers voor consequente investeringen of diensten. Zie gedeelten 

Financiële tabel en Reglement van het participatief budget  

✓ Eventuele liggingsplannen en noodzakelijke toelatingen of overeenkomsten (gemeente, 

eigenaar van het terrein, ...) 

✓ Eventuele documenten waaruit de cofinanciering van het project door andere partners 

blijkt.  
 
 

Selectie van de projecten  
 
De selectie van de projecten zal op 15 oktober 2020 doorgaan, tijdens de buitengewone 

toewijzingsjury (de planning van de selectie wordt meegedeeld op de website van Vooruit met de 

wijk en per mail, op de Facebook pagina van de Participatieve duurzame wijken). 

 

mailto:quartiersdurables@environnement.brussels
mailto:quartiersdurables@environnement.brussels
https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/06/2020_Critères-de-recevabilité-et-de-sélection-_NL-DEF-relu-1.pdf
https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/06/2020_Critères-de-recevabilité-et-de-sélection-_NL-DEF-relu-1.pdf
https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/04/QDC_Annexe-Budget_2020_NL_DEF.xlsx
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Instructies voor de opstelling 

 
Gelieve het aangegeven aantal pagina's te respecteren. Bijlagen zijn enkel toegelaten in A4 
formaat. 
 

Om het gevraagde aantal pagina's te respecteren, kan u in het document de voorbeeldtabellen en 

de uitleg in cursief verwijderen. 

 

Indien de aanvraag verschillende projecten omvat, kopieer de onderstaande secties 

meerdere malen volgens het aantal projecten dat u wenst in te dienen. Eén project kan 

verschillende activiteiten rond hetzelfde thema betreffen. 
 
 

Wie gaat uw roadmap lezen en wat zijn hun verwachtingen ?  
 

Vergeet vooral niet dat deze opstelling voor uzelf zal dienen. Ze moet u helpen om uw project op 

papier te zetten, met de verschillende stappen enz. Deze roadmap heeft dus drie doelstellingen :  

- U helpen bij de montage en het beheer van uw project ; 

- Het materiaal zijn voor de subsidieaanvraag ; 

- Ervoor zorgen dat de Raad een advies kan uitbrengen, op basis van een constructief debat, 

omtrent uw subsidieaanvraag.  

 

Potentiële lezers : 

− De toewijzingsjury, bestaande uit het begeleidingsteam van de Participatieve Duurzame 

Wijken, Leefmilieu Brussel, het Kabinet en misschien leden van andere Participatieve 

Duurzame Wijken 

− misschien ook toekomstige bewoners van uw wijk die zullen meedoen. 

 

Wat de leden van de Jury zullen nakijken bij het lezen van uw dossier : 

− of uw dynamiek duurzaam is 

− of uw projecten afgesteld zijn op de dragers, op de belangen van uw wijk en op de 

duurzaamheidscriteria die door de Algemene Vergadering van de Participatieve Duurzame 

Wijken werden vastgelegd. 

 

Daarom raden we u aan om expliciet te zijn in uw formulering.  

- Wat is uw project ?  

- Waarom wil u het tot stand brengen ? In welk opzicht beantwoordt het aan de behoeften 

van uw wijk ?  

- In welk opzicht is dit project collectief ? Hoe gaat u het toegankelijk maken voor een zo 

groot mogelijk publiek ?  

- Hoe gaat u uw project in de tijd plannen teneinde uzelf niet uit te putten ?  

- Wie gaat het project dragen (Intern ? Partner ? ) 

https://vooruitmetdewijk.brussels/participatief-budget/
https://vooruitmetdewijk.brussels/participatief-budget/
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- Welk budget heeft u nodig ?  

 

Een laatste tip : Wees niet te uitvoerig in uw uitleg. U mag ons aan het lachen of aan het denken 

brengen; u mag tekenen, foto's bijvoegen ; enz. 

 

Advies om een begroting op te stellen :  
 

Alvorens aan de slag te gaan moet u de ontvankelijkheidscriteria en de selectiecriteria voor de 

projecten lezen, vervolgens :  

• De oorsprong van uw materiaal identificeren.  

• Is het mogelijk om tweedehands te vinden ?  

o Indien ja, zal het materiaal de tijd doorstaan ?  

• Kunnen we aan recuperatie doen ?  

• Is het mogelijk om sommige materialen/werktuigen te huren/lenen ? 

Er is geen verplichting om voor recuperatiemateriaal / tweedehands materiaal te kiezen, maar het 

kan de samenhang van uw project versterken. 

 

Voor meer informatie, verwijzen we u naar het document dat uitlegt welke uitgaven en 

bewijsstukken in aanmerking komen.  

 

Alvast bedankt voor de tijd die u aan deze opstelling zal besteden. We hopen dat het een goede, 

collectieve en verrijkende ervaring wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/04/2020_Elements_Admissible_Budget_QDC_NL-def.pdf
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Deel 1: Roadmap 
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Naam van de Participatieve Duurzame Wijk : 

De stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit een kleine groep bewoners of actieve gebruikers van de wijk, hij is de motor van de 

dynamiek. 

Duidelijk de contactpersonen voor uw stuurgroep identificeren. 

Te vermenigvuldigen volgens het aantal actieve personen in de stuurgroep 

 

Naam, 
voornaam 

E-mail Adres Telefoon-
nummer 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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NAAM VAN HET PROJECT :  

Omschrijf het project in grote lijnen (een halve pagina maximum):  
Waaruit bestaat het concreet ? Wat zijn de nagestreefde doelstellingen ? Wat zijn de doelgroepen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Thema's en behandelde kwesties – (een halve pagina maximum): 

Waarover zal uw project handelen ? Welke kwesties wil u aan bod brengen ? In welk opzicht 

beantwoordt het aan de behoeften van uw wijk ? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Potentiële impact van het project op lokaal en regionaal niveau (maximum een halve pagina) 

Welke positieve impacten op het milieu worden er verwacht ? Welke veranderingen beoogt u op 

het niveau van de wijk ? Welke veranderingen beoogt u op vlak van het gedrag van de 

bewoners/gebruikers ? 
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Voorziene fasen (maximum één pagina) 
Noem hier de verschillende fasen die u voorziet bij de implementering van uw project (conceptiefase, 

mobilisatie, realisatie, evaluatie…) 
Maand Fasen 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

De actoren van het project   

 

Contactpersonen voor het project (minstens twee personen) 
Deze personen verbinden zich ertoe om het project op te volgen op lange termijn. De twee 

eerste personen kunnen door de begeleiding worden gecontacteerd om verdere informatie te 

verschaffen. 

 

Voor de projecten tussen meerdere wijken, identificeer de dragers van het project en vermeld 

de Duurzame Wijk waar u deel van uitmaakt. 
 

 

 

 

 

Naam en voornaam E-mail Telefoon Adresse 
postale 

Rollen en verrichte taken 

1.     

2.     

3.     

4.     
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Partners van het project  
Noem de personen/verenigingen/handelaars/instellingen die het project steunen en specificeer 

hun eventuele inbreng. Deze kunnen van verschillende aard zijn : materiaal, financieel, logistieke 

of technische steun, specifieke bevoegdheid… 

 

In geval van een steun op gemeentelijk of gewestelijk niveau, gelieve de verleende dienst, de 

steun en de contactpersoon te specificeren. 

Naam van de persoon/ 
vereniging/handelaar/instelling/bedrijf  

Rol, bijdrage en bron voor het project 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Duurzaamheid van het project (een halve pagina maximum) 

Omschrijf hoe u de duurzaamheid en de autonomisatie van de dynamiek alsook de voortzetting van de 

activiteiten na de subsidiëring van Leefmilieu Brussel (menselijke middelen, materiaal, financiering...) zal 

verzekeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Budget  

Gelieve de bijlage « Budget » (in het gegeven formaat) in te vullen voor elk project waarvoor u een 

subsidie aanvraagt. 

We trekken uw aandacht op de noodzaak om zo expliciet mogelijk de verschillende posten uit te leggen 

 

https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/04/QDC_Annexe-Budget_2020_NL_DEF.xlsx
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opdat de Raad zo goed mogelijk de noodzakelijkheid ervan kan evalueren.  

Een prijsreferentie wordt gevraagd voor de posten die het bedrag van 500 euro overschrijden. 

Voor bedragen van meer dan 1000 euro, wordt er gevraagd om 3 offertes/referenties te verstrekken. 

Voor meer informatie, verwijzen we u naar het document dat uitlegt welke uitgaven en bewijsstukken 

in aanmerking komen en naar het reglement van het Participatief Budget. Dit geldt ook voor 

tweedehands materiaal. De referenties en offertes moeten in bijlage worden gevoegd. 

 

 

 

OVERZICHT VAN DE GEVRAAGDE BUDGETTEN 

 

Gelieve hiervoor de tabellen in te vullen, gedetailleerd per ingediend project. 

 

 
Gevraagde subsidie 

(Bedrag in €) 
Andere financieringsbronnen 

Bedrag Oorsprong 

Project 1 :  
  

  

Project 2 :  
  

  

Project 3 :  
  

  

Project 4 :  
  

  

TOTAAL    

 

FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  

Referentiepersoon voor de subsidieaanvraag 

De persoon die zal worden gecontacteerd in het kader van de administratieve formaliteiten. Dit mag slechts één enkele 

contactpersoon zijn, zelfs in het kader van verschillende projecten.   

Naam : 

Voornaam : 

Postadres : 

https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/04/2020_Elements_Admissible_Budget_QDC_NL-def.pdf
https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/07/2020_Reglement-du-budget-participatif-_QDC_-NL-def-relu.pdf
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Telefoon : 

E-mailadres : 
 

Bankgegevens 

Specificeer indien u op een gemeenschappelijke rekening (op naam van de vereniging) de subsidie 

wenst te krijgen. 

N° van de rekening waarop het toegekende bedrag moet worden gestort :   

 

De rekeninghouders zijn :  

Naam : 

Voornaam: 

Adres : 

 

Vergeet het vereiste document dat de identiteit van de rekeninghouder bewijst (betalingsbewijs, 

rekeninguittreksel, bankattest, enz.) niet in bijlage toe te voegen ! 

 

Andere ontvangen steun/subsidie  
 

➢ Methodologische of financiële hulp die u reeds hebt ontvangen van een overheidsinstantie en in het bijzonder 

van Leefmilieu Brussel (specificeer de oorsprong) : 

➢ Omschrijf het doel, het bedrag, het jaar en de oorsprong van de steun 

 

 

 

➢ Andere steun aangevraagd in 2018-2019 bij een overheidsinstantie waaronder Leefmilieu Brussel : 

➢ Omschrijf het doel, het bedrag, het jaar en de oorsprong van de steun 

 

 

 
 
Voor de organisatie, 
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Verklaar ik op erewoord dat alle verstrekte gegevens correct zijn en geef ik de toelating aan de 

bevoegde instanties om ter plaatse te komen controleren indien nodig. 

 

Datum : (dd/mm/jjjj) 

Namen en handtekeningen van de contactpersoon en alle leden van de 
stuurgroep 
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Deel 2: Presentatie van de 

dynamiek van de Participatieve 

Duurzame Wijk 
 

 

In de presentatie van de wijkdynamiek kan u de realiteit van uw wijk beschrijven, uitleggen wat er in de fase 

van plaatsbeschrijving / diagnose werd gedaan om uw behoeften te identificeren en hierbij uw 

groepsdynamiek beter leren kennen. 

 

Om uw wijkdynamiek te beschrijven kan u kiezen uit één van de volgende modaliteiten :  

- het schriftelijk formulier invullen ( Formaat 1) 

Of 

- een ander interactiever formaat gebruiken (Formaat 2 – pedagogische hulpmiddelen) 

 

De pedagogische hulpmiddelen werden ontwikkeld om de beantwoordingsprocedure voor de 

projectoproep te verlichten en te vereenvoudigen. Ze werden in 2019 in samenwerking met het VILCO team 

ontworpen (Vilco.brussels). 

Het begeleidingsteam raadt u ten zeerste aan om dit tweede formaat te gebruiken. Deze tools zullen tijdens 

de Raad van het Participatief Budget worden gepresenteerd. U zou ze onder andere ook kunnen gebruiken 

om uw groep en uw dynamiek meer bekendheid te geven tijdens uw activiteiten en events. 
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Formaat 1 – Optie : Schriftelijk formulier  

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE DYNAMIEK VAN DE DUURZAME 

WIJK 

 

Naam van de Participatieve Duurzame Wijk :  

 
 

Statuut :   ☐Vereniging zonder winstoogmerk     ☐Feitelijke vereniging 
 

 

Gemeente(n) :  

 

 

- Website :  

- Facebook :  

- E-mailadres van de wijk :  

 

 

Perimeter van de Participatieve Duurzame Wijk :  

Vermeld de voornaamste straten die uw actieperimeter afbakenen. Als u over een kaart beschikt, mag u 

deze toevoegen aan de bijlagen. 
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Presentatie van de wijk 
U mag in bijlage foto's toevoegen om de uitleg te illustreren. 

 

Algemene context van de wijk (type woningen, geschiedenis van de wijk, profiel van de bewoners) 

Waar is uw wijk gelegen en wat is er kenmerkend ? Bijv :  stedelijk, mineraal, familiaal enz.) 

Wat is uw motivatie om projecten te ontwikkelen op uw grondgebied ?  
 

 

 

 

 

 

 

GEDEELDE PLAATSBESCHRIJVING VAN HET GRONDGEBIED  

Wat u heeft ondernomen om na te gaan of de projecten aansluiten op de behoeften van de wijk. U 

mag foto's in bijlage toevoegen om uw uitleg te illustreren. 

• Wat heeft u in uw wijk waargenomen ?  

• Welke behoeften, troeven, mogelijkheden heeft u kunnen vaststellen op uw grondgebied / in uw wijk 

? (indien mogelijk aan de hand van een kaart die de identificatie van de locatie makkelijker 

maakt) : levende krachten / vaardigheden in de perimeter, beschikbare ruimten, herwaardeerbare 

ruimten, Verenigingen, materiële steun, gemeentelijke contacten, scholen 

• Op welke manier en met wie heeft u deze behoeften vastgesteld ? 
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GROEPSDYNAMIEK 

 

 

De stuurgroep  De 

stuurgroep bestaat uit een kern bewoners of actieve gebruikers van de 

wijk, hij is de drijfkracht van de dynamiek.  

 

Hoe werkt uw Participatieve Duurzame Wijk ? Hoe zit uw organisatie in 

elkaar ? (Frequentie van de vergaderingen, besluitvorming, eventuele 

subgroepen…) 

Hoe komt u in contact met uw buren en hoe maakt u de groep toegankelijk ?  

– Een halve pagina tekst 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATIE VAN DE BESTAANDE PROJECTEN DIE NIET IN AANMERKING 

KOMEN VOOR EEN SUBSIDIEAANVRAAG  

Presenteer, heel kort, de projecten die al werden opgezet in uw wijk en niet de toekomstige 

projecten waarvoor u graag een financiering krijgt 

1.  

 

 

2.   

 

3.  
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Formaat 2 – Optie : pedagogische hulpmiddelen 

PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE DYNAMIEK VAN DE DUURZAME WIJK 

 
Om uw wijkdynamiek te presenteren, heeft u de keuze tussen verschillende formaten 

 

• Digitaal :  

➢ Podcast  

➢ Video 

➢ Fotoroman 

• Grafisch :  

➢ Logboek 

➢ Fotoroman 

➢ Presentatieaffiche 

 

U mag één of meerdere formaten kiezen, maar u moet in alle gevallen de volgende vragen 

beantwoorden :  

 

• Presentatie : 
Wie bent u (Naam van de dynamiek) ?  

Waar bevindt zich uw wijk en wat zijn zijn kenmerken ? (Vb : stedelijk, mineraal, familiaal enz.) 

Wat moedigt u aan om projecten te ontwikkelen op uw grondgebied ?  
• Plaatsbeschrijving : (niet over de projecten praten) 

Wat heeft u waargenomen in uw wijk ?  

Op welke manier en met wie heeft u deze behoeften ondervonden ?  

Welke behoeften, troeven en mogelijkheden heeft u op uw grondgebied / in uw wijk vastgesteld ? 
• Uw groep :  

Hoe zit uw organisatie in elkaar en hoe werkt u samen ?  

Hoe komt u in contact met uw buren en hoe maakt u de groep toegankelijk ?  

  
Download hier de gids en de gebruikershandleiding. 

https://inspironslequartier.brussels/wp-content/uploads/2020/02/2019_outils-pédagogiques-présentations_QDC-DEF.pdf

