Participatief budget van de Participatieve Duurzame Wijken 2021

Ontvankelijkheidscriteria
Deze criteria zorgen ervoor dat Leefmilieu Brussel kan nagaan of de ingediende
dossiers aan de administratieve voorwaarden voldoen om tijdens de raad van het
participatief budget te worden besproken.

1. Het project heeft een milieugerichte dimensie en heeft betrekking op één of
meerdere uitdagingen van de Participatieve Duurzame Wijken in het kader van de
missie van Leefmilieu Brussel en de bestrijding van klimaatverandering. Zie kader
hieronder :
Lucht - klimaat
Lucht, klimaat en energie
Beleid inzake energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voeding
Good Food strategie « Naar een duurzamer voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »
Gebouwen en energie
Lucht, klimaat en energie
Beleid inzake energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parkeren (BWLKE)
Geluid
Acties van het Gewest
Afval - bronnen
Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan
Water
Het blauwe netwerk
Overstromingsbeheerplan (Regenplan)
Circulaire economie
Gewestelijk programma voor circulaire economie
Groene ruimten en biodiversiteit
Het blauwe netwerk
Het natuurplan
Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie
Metropolitan Landscapes
Beheerplan voor het Zoniënwoud
Intergewestelijk Richtplan Neerpede (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – St-Anna-Pede – Vlezenbeek (Vlaams Gewest)
Structuurvisie voor het Zoniënwoud
Mobiliteit
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2. Elke groepsdynamiek van de « Participatieve Duurzame Wijken » moet worden gedragen
door minstens 5 bewoners van de wijk, die niet op hetzelfde adres wonen en niet tot
dezelfde familie behoren.
3. Elk project moet worden gedragen door een groep die bestaat uit één
verantwoordelijke persoon en minimum twee adjuncten (stuurgroep).
4. De voorgestelde projecten moeten worden ontwikkeld op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door personen die er leven of werken.
5. Voor projecten die betrekking hebben tot het gebruik van een terrein of een
interventie in de openbare ruimte, in het bezit zijn van de nodige principiële
akkoorden van de eigenaars en/of de nodige toestemmingen (betrokken gemeenten,
instellingen, particuliere eigenaars enz.).
6. Het bedrag voor de financiering van alle projecten bedraagt maximaal 15.000 euro
incl. BTW per wijk.
7. De kandidaatstelling moet via het verstrekte sollicitatieformulier worden ingediend, dat
volledig moet worden ingevuld en voorzien zijn van de nodige bijlagen (Zie lijst in de
roadmap).
8. Eén offerte/prijsreferentie wordt gevraagd voor uitgaven hoger dan 500€.
9. Drie offertes/prijsreferenties worden gevraagd voor uitgaven hoger dan 1000 euro.

Criteria voor de selectie van de projecten
De selectiecriteria zijn bedoeld om de projecten door de Raad van de Participatieve
Duurzame Wijken op een kwalitatieve wijze te beoordelen.
(Update mei 2019)

De onmisbare criteria
Begunstigden :
1. De projecten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en ten goede komen aan iedere
persoon die zich wil aansluiten bij de waarden en de doelstellingen van de Participatieve
Duurzame Wijken.
Draagwijdte :
2. De burgerdynamiek is collectief en toegankelijk voor alle actoren van de wijk.
3. De stuurgroep en alle subgroepen hebben een participatieve dimensie.
Bronnen :
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4. De menselijke middelen die door de groep worden ingesteld volstaan om het project te
dragen en te ontwikkelen.
5. De gevraagde financiële middelen zijn evenredig met de omvang van het project.

6. De groep houdt rekening met de beschikbare bronnen in de wijk.

Planning :
7. De voorgestelde planning is haalbaar.
Checklist die u zal helpen om een planning te analyseren/op te stellen.
Er moet rekening worden gehouden met :
✓ Termijnen ;
✓ Agenda's van de burgers/administratie/partners ;
✓ Administratieve termijnen voor de machtigingen van de gemeente bijvoorbeeld ;
✓ De beschikbaarheid van de materialen en de leveringstermijnen ;
✓ De bouwtijd (offerte en externe planning indien onderaannemers) ;
✓ Deadline voor de communicatie en de mobilisatie ;
✓ Te respecteren seizoenen (inzaaien, aanplanting, enz.) ;

✓ Termijnen die inherent zijn aan het project (een compost is 3 maanden na zijn aanleg nog
niet bruikbaar bijvoorbeeld), enz.
Duurzaamheid :
8. Het project anticipeert op zijn duurzaamheid, na de subsidie.
Relevantie :
9. Het project sluit aan bij een globaal denkproces en komt tegemoet aan de behoeften op vlak
van milieubescherming alsook de uitdagingen en de context van de wijk.
Impact :

10. Het project beoogt gedragsveranderingen op lange termijn, die een positieve impact hebben
op het milieu.

Bonus
Partnerschappen :
11. De groep heeft sterke partnerschappen ontwikkeld.

