
68.402,00 €

# dossier Taal
Deel overhandigd 
kandidaat

Naam collectief Naam project Gemeente project
 Gevraagd 
budget

Situering

INS19_001 FR QV Sacré Cœur Sacré Cœur Koekelberg 2.400,00
Omer Lepreuxstraat, Emile Derooverstraat, 
Handelskantoorstraat en M.L. 
Uytroeverstraat 

INS19_015 NL QV
Comité Jacques 
Rayé

Jacques Rayéstraat 
naar een beter 
leefklimaat

Schaarbeek 3.000,00 Jacques Rayéstraat 

INS19_019 FR GFP Baobab Baobab Sint-Gillis 3.395,00
Langs de Fontainaswijk en het 
Germeaupark

INS19_031 FR GFP/QV/CC Le Jardin du Nid Le potager du Nid Anderlecht 4.000,00
Binnenterrein van het bouwblok in de 
Verheydenstraat 123

Beschrijving



INS19_036 FR GFP
Le potager 
collectif 
d'Edinburgh

Le potager collectif 
d'Edinburgh

Sint-Joost-ten-
Node

2.954,00
Grote tuin achter de woningen, 
toegankelijk voor huurders en eigenaars

INS19_039 FR QV Moineaux1200 Moineaux1200
Sint-Lambrechts-
Woluwe

3.000,00
Wijk bestaande uit Roodebeek, 
Verheyleweghen en Karrestraat

INS19_057 FR GFP/CC
Potager des 
Trèfles

Potager Trèfles-
Lennik

Anderlecht 6.630,00 Lenniksebaan 280 A /10, 1070 Anderlecht

INS19_060 FR GF
Potager de la 
Poésie

Potager de la 
Poésie

Anderlecht 3.000,00
Aan het einde van de Poëzielaan, naast het 
rusthuis.



INS19_065 FR QV Carème en Fleurs Air Bee n Bloem Anderlecht 4.220,00

Frans Halsstraat, Fridtjof Nansenstraat, 
Florimont Depauwstraat, Guillaume 
Stassartlaan, Théo Lambertlaan, Jean 
Notéstraat en Dokter Rouxstraat

INS19_067 FR GFHP
Groupe de 
Défense Zone 
Verte  BEA

Voedselhagen: 
collectieve hagen 
en boomgaarden

Elsene 12.813,00
Moestuin Agnès Varda, tussen de Louis 
Ernottestraat en de Boondaalsesteenweg 
in 1050 Elsene

INS19_069 FR ZW/GFHP
Green Fabrique 
Abbaye

Green Fabrique 
Abbaye

Vorst 3.000,00
Wijk gelegen rond de abdij van Vorst, 
gemeentelijke zalen

INS19_104 FR QV JCI Bruxelles
Kit biodiversiteit 
voor mijn wijk

Sint-Lambrechts-
Woluwe

2.990,00

Lambeaulaan, Vergottesquare, Marie-
Joséelaan, Brand Whitlocklaan, 
Prekelindenlaan, Generaal Lartiguelaan, 
Albert Jonnartlaan



INS19_118 NL QV Elzenhof
Experimentele 
moestuin Elzenhof

Elsene 2.000,00 Tuin van het GC Elzenhof, Kroonlaan 

INS19_119 FR Tout
Superlab 
Engineering asbl

Bridge city Brussel 15.000,00

Site ‘BridgeCity’, Francois-Joseph 
Navezstraat 110, 1000 Brussel Tussen de 
Van Praetbrug en de ‘Berenkuil’, langs de 
spoorlijn

INS19_132 FR GF L'équipe asbl
Jardi_Foyer ! 
Jardinons 
Ensemble

Anderlecht 4.400,00
Achter het gebouw van Le foyer in de 
Veeweydestraat 83 in 1070 Brussel



Statuut

Samenvatting project
Opmerkingen Ontvangen Score Selectie

Het project is opgedeeld in verschillende fasen. De eerste fase bestaat uit het inrichten van de 
bloemperken voor de gevels van de woningen om de biodiversiteit te stimuleren door het 
plaatsen van een houten hek, bloeiende planten, insectenhotels en nestkastjes.

Geen bankattest en geen principegoedkeuring 
van de gemeente.

Geweigerd 14 Geweigerd

De Jacques Rayéstraat is een centraal gelegen Schaarbeekse woonstraat die tot nu toe nog niet 
werd heraangelegd. Het lager gelegen deel van de straat heeft een pleintje met bomen, gras en 
struiken. Het hoger gelegen deel aan de Lambermontlaan heeft zeer brede trottoirs en geen 
enkele vorm van groenvoorziening. Een gedeelte van deze brede trottoirs kan worden ontdaan 
van de verharding en er kan een diverse natuurlijke beplanting worden aangebracht om de 
biodiversiteit qua inheemse planten en insecten te bevorderen, om te zorgen voor een betere 
opvang en infiltratie van het regenwater, een beter leefklimaat in de straat en betere sociale 
contacten tussen de bewoners en de passanten. De aanleg en het onderhoud zullen gebeuren via 
een samenwerkingsverband van de inwoners verenigd in het Comité Rayé en het 
gemeentebestuur van Schaarbeek.

De principegoedkeuring is niet getekend. Het 
bankattest ontbreekt. De gemeente plant 
herinrichtingswerken.

Geweigerd 24 Geweigerd

Tuin waar de omwonenden, de gemeente, de verenigingen, enz. (ozfair, scholen, alpha, ocmw, 
enz.) elkaar ontmoeten. Permacultuur, talrijke variëteiten en hulpbronnen. Meerdere projecten: 
vernieuwing gereedschap/opbergkoffer/kuip, werf meubilair: toegang tot water en compost, 
distilleerkolf voor etherische oliën, enz. Beschikken over het gemotiveerde personeel, maar niet 
over de expertise in deze domeinen. Nieuwe en oude energieën met de zin om het project te 
verder te verduurzamen en nieuwe ervaringen op te doen!

Ontvangen 19 Geweigerd

Het hoofddoel is het creëren van een wijkdynamiek, ontmoeting tussen buren en eigenaars, het 
gedeeltelijk openen van de tuin om te leren hoe je groenten moet telen, buurtcompost. Nog niet 
goed gedefinieerd in termen van inrichtingen, individuele of collectieve percelen, enz.

- Niet-gedetailleerd budget ‘4000 euro 
begeleiding van het participatieve proces’
- 2x2 personen die op hetzelfde adres wonen

Geweigerd 16 Geweigerd

Ontvankelijkheid Selectie 



Installatie van moestuinbakken met individuele en collectieve percelen, uitnodiging om elkaar te 
ontmoeten (gezelligheid uitwisselingen, vlotte doorstroming creëren) en groenten te leren telen. 
Zin om een dergelijke ruimte te valoriseren. 

Geweigerd 20 Geweigerd

Het project bestaat uit het bekend maken van de mus en het ontwikkelen van kennis met 
betrekking tot de biodiversiteit, het versterken van de schuil- en voedselplaatsen voor mussen, 
het vergroten van de vegetatie in de openbare en private ruimten, het verspreiden door andere 
inwoners te betrekken en het verbreden van de acties en het versterken van de 
samenwerkingsverbanden.

Ontvangen 22 Geweigerd

Het project wil de moestuin verbeteren, een serre bouwen om te zaaien, de compost (die al 
bestaat maar niet in gebruik is) verbeteren, het handvest en het reglement herstellen om 
ontmoetingen tussen mensen uit de buurt aan te moedigen. Andere projecten zijn ontstaan door 
de betrokkenheid en de dynamiek van de leden van de draaggroep: broodoven, educatieve 
vijver, enz.

Onvolledig formulier, ontbrekende bijlagen, 
contactgegevens en 2 handtekeningen

Geweigerd 15 Geweigerd

Het doel van deze moestuin is om elke deelnemer te voorzien van een kleine hoeveelheid 
aanvullende voedingsmiddelen, zonder de bedoeling om rendabel te zijn. De moestuin moet ook 
helpen om een band te creëren tussen de bewoners van de wijk en de bewoners van het home 
door een interculturele en intergenerationele ontmoetingsplaats te worden. Ten slotte is de tuin 
bedoeld om een grotere wijk te inspireren en als voorbeeld te dienen voor soortgelijke projecten. 

Ontvangen 25 Geweigerd



Het doel van het project is om de buurt te vergroenen. Hiertoe willen we de verdeling van 
bloemen vernieuwen om de bloembakken aan de voorgevels van de huizen/appartementen in de 
wijk te decoreren (een project dat al enkele jaren loopt en waaraan de buurtbewoners gehecht 
zijn). Daarnaast willen we de boomvoeten verfraaien. Ze worden te vaak gebruikt als plaats voor 
de vuilnisbakken. We zullen een houten frame maken met medewerking van de bewoners en we 
zullen vaste planten uitdelen om de boomvoeten te verfraaien. De bewoners zullen bewust 
gemaakt worden van de noodzaak om de boomvoet voor hun woning te verzorgen.

Geen bankattest maar wel een scan van de 
bankkaart

Ontvangen 19 Geweigerd

Het project voorziet in de aanplant van gemengde boomgaarden en hagen in de moestuin Agnès 
Varda. Het integreert bewustmaking van kwaliteitsvoedsel en biodiversiteit, met name van de 
milieu-, historische en culturele waarde van hagen door middel van collectieve oogst, opleiding in 
snoeien en onderhoud van hagen en fruitbomen, kookworkshops, informatiesessies, enz.

Onvolledig dossier + het op 24/11 ingediende 
budget overschrijdt ruimschoots het maximum 
dat aan Good Food-projecten kan worden 
toegekend; aan de stuurgroep is gevraagd het 
budget te herzien voor de thematische jury. 

Geweigerd 26 Geweigerd

Het project wil in een plek voorzien om creatieve workshops te organiseren om kennis en kunde 
te delen tussen buren in de wijk. Het doel van het project is de toegang tot de creatie te 
vergemakkelijken, de autonomie te bevorderen en sociale banden te creëren rond zero afval.

Ontvangen 25 Geweigerd

Kortom, het project bestaat erin om, op basis van de ecologische en sociale behoeften van de 
wijk Georges Henry, een ‘biodiversiteitskit’ uit te werken die wordt aangeboden aan inwoners die 
geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van acties ten gunste van de natuur in de stad. Deze ‘kit’ kan 
bestaan uit documentatie, een conferentie- of opleidingsprogramma, maar ook concrete 
elementen die nuttig zijn om de leefomgeving te beïnvloeden en het ecologische netwerk te 
versterken, zoals vaste planten, zaden, schuilplaatsen voor insecten en/of vogelnestkastjes. 

Ontvangen 23 Geweigerd



Het 75 m² grote perceel dat sinds 2016 wordt bebouwd, is te klein om meer mensen te kunnen 
ontvangen. De droom is dan ook om het te vergroten door de mogelijkheden van telen in de 
hoogte te verkennen en de ad-hocstructuren te bouwen.

Ontvangen 20 Geweigerd

In het kader van een tijdelijke gebruiksovereenkomst tot 2021 heeft de vzw een gebouw en een 
tuin die al meer dan 10 jaar niet gebruikt worden (gekraakt, gedegradeerd) die ter beschikking 
gesteld kunnen worden van verenigingen, zelfstandigen, ambachtslui, kunstenaars, 
buurtbewoners enz. Er zijn activiteiten/projecten rond Good Food, technologische innovatie, 
vermindering van de energiefactuur, tuin/compost/kwekerij, recyclage en recuperatie van 
plastiek, een sociale garage, een fablab, enz. gepland. Synergieën en samenwerkingsverbanden 
bestaan al lokaal en met andere tijdelijke bezettingen.
De verwachtingen in verband met het AAP ILQ zijn vooral materieel en financieel, om het gebouw 
aan de normen aan te passen! 

De goedkeuringen geven niet aan dat Citidev 
de ruimte aan de vzw ter beschikking heeft 
gesteld.

Geweigerd 13 Geweigerd

Le Foyer is een psychosociaal revalidatiecentrum, onderdeel van de vzw l'Equipe, die 
volwassenen in moeilijkheden opvangt. Het doel is om de siertuin om te vormen tot een 
natuurlijke groente- en fruittuin en om de therapeutische mogelijkheden van tuinieren te 
benutten. De openstelling voor de wijk wordt gerealiseerd door te netwerken met de andere 
moestuinen van de vzw l'Equipe, die al in de buurt aanwezig zijn.

Geen vergunning, maar het gebouw lijkt toe te 
behoren aan de vzw. Niet nodig? En 
vervolgens, alleen de jaarrekening van de vzw 
ontvangen... Is dit voldoende om de statuten 
te rechtvaardigen?

Ontvangen 23 Geweigerd



Argumenten weigering / toekenningsvoorwaarden

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten geen gunstig gevolg te geven aan het project ‘Sacré Coeur’ zoals het momenteel wordt 
beoogd. Desalniettemin onderstreept de jury het tot nu toe geleverde werk en nodigt de groep uit om volgend jaar een meer afgewerkt project te 
presenteren. Bepaalde punten zijn voor verbetering vatbaar. In de eerste plaats lijkt de keuze van de voorgestelde inrichtingen niet verstandig gezien 
de configuratie van de straat en de beschikbare ruimte in de boomputten en de bloemperken voor de woningen. Het budget en het tijdschema van 
de acties zijn niet voldoende gedetailleerd en er zitten hiaten in de doelstellingen en de resultaten. De evaluatiestrategie moet ook worden herzien. 
Bovendien lijkt het erop dat de groep nog niet volledig op punt staat. De feitelijke vereniging bestaat uit slechts twee personen. Al deze elementen 
dragen dus bij tot het in twijfel trekken van de geloofwaardigheid van het project. Er is alle reden om aan te nemen dat een extra rijpingsjaar gunstig 
zal zijn.

Het project is niet ontvankelijk, gezien het ontbreken van een bankattest en de principiële goedkeuring om het terrein te gebruiken. Desalniettemin 
heeft de jury uw kandidaatsdossier geanalyseerd en na ontvangst van het advies van de gemeente Schaarbeek besloten om uw project niet te 
selecteren. Immers, volgens de gemeente zijn er voor de nabije toekomst renovatiewerken aan de straat en de aangrenzende straten gepland. De 
gemeente stelt daarom voor dat de groep samenkomt met de bevoegde administratieve diensten om de mogelijkheden te bestuderen om het 
vergroeningsproject te integreren in de herinrichting van de wegen. De gemeente is immers voorstander van het project en de jury benadrukt de 
relevantie ervan. Goede voortzetting gewenst.

Enerzijds dekt het budget de vernieuwing van het materieel, wat zeker belangrijk is voor de continuïteit van dit bestaande project, maar gezien het 
aantal aanvragen dat in het kader van de projectoproep is ontvangen, wordt deze aanvraag niet als een prioriteit beschouwd. Wat het verzoek 
betreffende de distillatie van etherische oliën betreft (aankoop van een distilleerkolf en betaling van opleiders): dit is niet in overeenstemming met 
de Good Food-doelstellingen.
Daarnaast wordt Baobab ondersteund en is het erkend als een Participatieve Duurzame Wijk. Het collectief komt dus in aanmerking voor deelname 
aan het participatieve budget van de Participatieve Duurzame Wijken. Hiertoe moet het contact opnemen met het coördinatieteam van deze 
laatsten, via coordination@quartiersdurables.be.

Het algemene doel om een sociaal-culturele dynamiek te creëren tussen de wijk en de nieuwe eigenaren van de Community Land Trust is 
interessant. De behoefte aan begeleiding lijkt volkomen legitiem en het potentieel van de plaats lijkt immens. De geplande inrichtingen voor de 
moestuin, de tuin of de compost zijn echter niet beschreven, en de doelstellingen en resultaten zijn evenmin omschreven of vertaald in de 
begrotingsposten. In eerste instantie moet de projectdrager werken aan de totstandkoming van de groep en een gemeenschappelijke droom. De 
projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ ondersteunt burgerprojecten die al zijn gelanceerd. Het sociale aspect van het project kreeg positieve aandacht 
van de jury, maar is niet voldoende. De stuurgroep wordt uitgenodigd om contact op te nemen met de thematische begeleiders (Worms, Natagora 
en Début des Haricots) om volgend jaar een meer uitgewerkte kandidatuur in te dienen. Verder merkt de jury op dat de samenstelling van de 
stuurgroep niet ontvankelijk is.



Het project lijkt het werk van één persoon te zijn. De groep en zijn dynamiek komen niet tot uiting in de kandidatuur. Ook lijkt de openstelling voor 
de buurt en de lokale partners zwak of zelfs onbestaand. Verder benadrukt de jury dat de kandidatuur niet ontvankelijk is, omdat het formulier niet 
door de stuurgroep is ondertekend.

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten geen gunstig gevolg te geven aan uw project zoals het momenteel wordt beoogd. 
Desalniettemin wil de jury het tot nu toe verrichte werk en de zeer waardevolle belangstelling van de groep voor het behoud van de mussen positief 
benadrukken. De stuurgroep wordt daarom verzocht rekening te houden met de volgende aanbevelingen alvorens volgend jaar een nieuwe 
kandidatuur in te dienen, die meer in overeenstemming is met de specifieke doelstellingen van de Groene Wijken, die de stedelijke vergroening 
betreffen. Leefmilieu Brussel pleit immers steeds meer voor de ontwikkeling van gebieden met natuurlijke habitats die gunstig zijn voor een groot 
aantal soorten, waaronder mussen, in plaats van voor kunstmatige habitats. In die zin wordt aanbevolen om voorrang te geven aan de uitwerking 
van inrichtingsprojecten die gericht zijn op het hernaturaliseren van de openbare ruimte om zo de fauna en de flora in hun geheel te huisvesten. Het 
is daarom niet raadzaam om alleen te kiezen voor de installatie van kunstmatige schuil- en voedselplekken. De jury is ook van mening dat de 
boodschap aan het grote publiek met betrekking tot maatregelen ter bescherming en instandhouding van de dieren in het wild verkeerd begrepen 
zou worden als de nadruk alleen zou liggen op de installatie van nestkastjes en voederbakken, en op het kunstmatig voederen. In die zin moet een 
programma voor de vergroening van de openbare ruimte worden opgenomen als onderdeel van de toekomstige kandidatuur. In de huidige staat van 
het dossier is de jury van mening dat een te groot deel van het budget wordt besteed aan de aankoop van kunstmatige middelen ten koste van de 
ontwikkeling van natuurlijke habitats die op lange termijn schuilplaatsen en voedsel bieden voor een groter aantal soorten (het planten van hagen, 
bomen, struiken, het creëren van natuurgebieden, het versterken van ecologische corridors en ontwikkelingsgebieden, enz.).  Dit gezegd zijnde, de 
jury benadrukt opnieuw het belang van het project en nodigt de groep uit om volgend jaar een nieuwe kandidatuur in te dienen met een grotere 
nadruk op de dimensie ‘beplantingen’. Goede voortzetting gewenst.

De dynamiek, de betrokkenheid en de ervaring van de leden van de stuurgroep hebben de aandacht van de jury, die zich bewust is van het 
potentieel van een dergelijk project, positief weten vast te houden. Er ontbreken echter veel elementen in het dossier (samenstelling van de 
stuurgroep, verduidelijking van de doelstellingen en inrichtingen, planning, vergunning voor het gebruik van de grond, bankattest) en het project lijkt 
onvoldoende uitgewerkt te zijn om door de jury te worden geaccepteerd. Toch zal de stuurgroep kunnen profiteren van de begeleiding door een 
multithema-coach om hem te helpen bij de uitwerking van het project en de indiening van een volledig dossier volgend jaar. Deze begeleiding zal 
ook de nog bredere openstelling van de groep en de bestaande projecten voor de rest van de buurt omvatten. 

Het project lijkt niet rijp en de aanvraag lijkt overhaast ingediend. Het sterkste argument in dit verband is het gebrek aan duidelijkheid over de 
eigendom van de grond die bij het project betrokken is (zie commentaar van de gemeente Anderlecht). Bovendien is het project niet nauwkeurig en 
zou het gebaat zijn bij een betere definitie.



Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten geen gunstig gevolg te geven aan uw project zoals het vandaag wordt beoogd. 
Desalniettemin wordt de stuurgroep uitgenodigd om zijn project voor volgend jaar te herwerken met de volgende aanbevelingen. De keuze van de 
inrichtingen moet worden verbeterd, aangezien deze vragen oproept in termen van duurzaamheid en onafhankelijk gebruik. Door de jaren heen lijkt 
een fenomeen van afhankelijkheid van de periodieke aankoop van ‘bloementapijten’ te zijn ontstaan. Het verdient de voorkeur om te kiezen voor 
duurzame inrichtingen die de aanplanting van vaste plantensoorten in de volle grond direct bevorderen. Daarom wordt aanbevolen om de plaatsing 
van balkon- en bloembakken die als te onduurzaam worden beschouwd, te vermijden (jaarlijkse vervanging van planten en potgrond, risico op 
vandalisme, weinig/geen ecologisch belang, gevoeligheid voor vorst en droogte, enz.). Wat de vergroening van de boomvoeten betreft, lijkt de post 
‘aankoop van houten planken’ buiten verhouding en weinig interessant als we rekening houden met de kosten-batenverhouding om de 
biodiversiteit in de openbare ruimte te ondersteunen. Kortom, de groep wordt uitgenodigd om zijn project te herwerken door meer inrichtingen van 
de openbare ruimte voor te stellen, zoals het aanleggen van nieuwe beplantingskuilen en/of het plaatsen van grote collectieve bakken en/of door te 
kiezen voor klimplanten op de gevel. Tot slot zal speciale 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 tuinbouwplanten. 

Het project beantwoordt aan de Good Food-principes, wordt geleid door een ervaren groep en staat open voor de buurt. Het project is echter niet 
rijp, omdat de groep nog geen gebruiksovereenkomst van de gemeente heeft gekregen (3/12) en een te hoog budget vraagt. Het project kan 
daarom dit jaar niet als zodanig worden geaccepteerd.

Na analyse van het kandidaatsdossier heeft de jury besloten het niet te accepteren. De aandachtspunten die deze beslissing verklaren zijn het 
onderscheid tussen het burgerproject en het professionele project, het gebrek aan rijpheid van het project op het gebied van de Good Food- en Zero 
Afval-aspecten en het gebrek aan betrokken burgers.
De jury stelt voor om het project te heroriënteren naar een ondernemerstraject of burgercoach, om zo een meer structurele ondersteuning te 
krijgen via, bijvoorbeeld, B-Circular.

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten geen gunstig gevolg te geven aan uw project zoals het momenteel wordt beoogd. De 
jury moedigt u echter sterk aan om volgend jaar een nieuwe aanvraag in te dienen, rekening houdend met de onderstaande aanbevelingen. Bij het 
lezen van uw dossier, dat op vele punten zeer goed is (sterkte van de groep, geloofwaardigheid, tijdschema, enz.), is immers vastgesteld dat er te 
veel belang wordt gehecht aan de installatie van kunstmatige middelen ten koste van ecologisch efficiëntere en duurzamere inrichtingen van 
natuurlijke habitats. Naast de installatie van nestkastjes, voederplankjes en schuilplaatsen voor wilde dieren, verdient het de voorkeur om te kiezen 
voor inrichtingen die het mogelijk maken om de openbare ruimte te hernaturaliseren om zo nieuwe natuurlijke leefgebieden voor wilde dieren en 
planten te creëren. Deze maatregelen zijn op de lange termijn effectiever vanuit ecologisch oogpunt. Door de openbare ruimte te vergroenen 
(bijvoorbeeld door het plaatsen van klimplanten, het aanleggen van nieuwe plantkuilen, het creëren van beplante trottoirs, het aanplanten van 
hagen of bomenrijen, enz.) zijn de verkregen resultaten consequenter en wordt tegemoetgekomen aan de fauna en flora in zijn geheel. In het kader 
van een komende aanvraag zal daarom in een ambitieuzer programma voor de vergroening van de openbare ruimte moeten worden voorzien. 
Bovendien lijken de in het project genoemde begrippen ‘groen netwerk’ en ‘ecologisch netwerk’ niet volledig te zijn begrepen. In die zin is het 
noodzakelijk om ecologische corridors te creëren en/of te versterken (via aanplantingen) en niet alleen te kiezen voor inrichtingen zoals 
nestkastjes/voederhuisjes/kunstmatige schuilplaatsen. De jury merkte ook op dat er weinig mogelijkheden zijn om het project open te stellen voor 
de wijk, met name wat de workshops betreft, waarvan het aantal deelnemers beperkt zou blijven tot 40. Rekening houdend met deze opmerkingen 
suggereert alles dat de groep de capaciteit heeft om volgend jaar een project te presenteren dat meer in lijn is met de specifieke doelstellingen van 
de natuur- en biodiversiteitsprojecten van Vooruit met de wijk. 



Na analyse van het dossier heeft de jury besloten het niet te accepteren. De projectoproep is niet bedoeld om onderzoek en de vergoeding van 
derden te financieren. De jury adviseert om een concept uit te werken en te zoeken naar andere manieren om het te implementeren.

Het project voor tijdelijk gebruik is uiterst innovatief, multidisciplinair en interessant, maar past helaas niet in het kader van de projectoproep 
Vooruit met de wijk. De in de doelstellingen, de planning en het budget (huur, renovatie van het gebouw) vermelde posten zijn onvoldoende 
gekoppeld aan de doelstellingen van de projectoproep (collectieve aanleg van een collectieve moestuin, buurtcompost, groene inrichtingen ter 
bevordering van de biodiversiteit, activiteiten ter bevordering van zero afval). Bovendien bestaat de stuurgroep alleen uit leden van een vereniging 
zonder winstoogmerk en lijkt het burgerdraagvlak beperkt. De jury kan zich dus niet gunstig uitspreken over het project.

Het moestuinproject binnen L’Equipe past niet in het kader van Vooruit met de wijk, omdat het vooral bedoeld is voor de bewoners van de vzw en 
onvoldoende de wil heeft om zich open te stellen voor andere bewoners van de wijk. Bovendien wordt het voornamelijk gedragen door werknemers 
van de vzw, en niet door de burgers van de wijk. Daarom kon de jury niet positief reageren op deze kandidatuur.



169.266,00 € 154.027,00 € Statuut

# dossier Taal
Geselecteerd 
onderdeel

Naam collectief Naam project Gemeente project  Gevraagd budget Toegekend budget Situering
Samenvatting project

Ontvangen Score Selectie Argumenten weigering / toekenningsvoorwaarden

INS19_005 FR QV Sincerely green Sincerely green Elsene 3.000,00 3.000,00

Perimeter gevormd door de 
Kerckxstraat, Wérystraat, Marie-
Henriette Dillensstraat, 
Clementinestraat en Kleine 
Malibranstraat

Het project bestaat uit het vergroenen van de straatgevels van de perimeter door klimplanten 
te installeren en een bloembak te plaatsen. De straatbewoners worden in eerste instantie 
bewust gemaakt. De meest gemotiveerden zullen vervolgens tot de dynamiek kunnen 
toetreden en zullen worden geraadpleegd. De laatste fase voorziet in een participatieve werf 
met alle betrokken bewoners om de inrichtingen te verwezenlijken.

Ontvangen 23 Geselecteerd
Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten om een positief gevolg te geven aan uw project ‘Sincerely green’, op voorwaarde dat de 
stuurgroep de gemeente Elsene hierover concreet informeert en haar groen licht krijgt. Het is immers noodzakelijk om een dialoog te voeren en de 
gemeente hierbij te betrekken om het succes van het project te garanderen. 

INS19_006 FR GFHP Cuisine voisine Cuisine voisine
Sint-Jans-
Molenbeek

2.980,00 2.980,00
Parckfarm (Thurn & Taxis) als 
ankerpunt maar activiteiten op andere 
plaatsen in de buurt

Het project richt zich op de instelling van participatieve workshops over duurzaam 
multicultureel koken door en voor de inwoners van Molenbeek.
Een van de belangrijkste uitdagingen van het project is het verspreiden van goede praktijken op 
het gebied van verantwoorde consumptie, maar ook het vergroten van het bewustzijn over 
smaak, zero afval en lokaal en seizoensgebonden voedsel.

Ontvangen 29 Geselecteerd

De jury erkent de ambitie van het project om de praktijken te verbeteren om de invloed van eetgewoonten op de gezondheid en het milieu te 
verminderen. Het project steunt op de ervaring van verschillende leden van de groep in het organiseren van kookworkshops, wat een garantie is voor 
succes. Het kan rekenen op een sterke verankering van de leden van de draaggroep in de buurt en een bereidheid om verschillende doelgroepen te 
bereiken door de workshops op verschillende plaatsen te organiseren. Het lijkt daarom zowel relevant als realistisch.

INS19_007 FR GFP Jardin Ernest Tuin Jardin Ernest Tuin Schaarbeek 3.000,00 3.000,00
Ernest Cambierlaan, naast de nieuwe 
school en nummer 4

Het doel is om mensen uit dezelfde buurt in staat te stellen elkaar te ontmoeten rond een 
gemeenschappelijk project, om hun levens- en moestuinervaring te delen in een gezellige en 
milieuvriendelijke omgeving, evenals de waarden en visies van elke persoon. Na de werken 
willen we het collectief nieuw leven inblazen en de moestuin en de gemeenschappelijke 
ruimtes reorganiseren. Het gaat er ook om een dynamiek op gang te brengen die openstaat 
voor de buurt (via o.a. buurtcompost) en de nieuwe school, door onze communicatie met de 
buitenwereld te verbeteren.

Ontvangen 26 Geselecteerd
Het project wordt gesteund met het gevraagde bedrag, maar de ‘overdekte plaats’ die in de begroting is voorzien, moet worden gespecificeerd en 
eventueel bijgestuurd om zo goed mogelijk aan de doelstellingen van de projectoproep te beantwoorden.

INS19_008 FR GFP Prei de chez vous Prei de chez vous Anderlecht 3.000,00 3.000,00

Groene ruime tussen de 
Claeterboschlaan en de Bracopslaan 
Groene ruime tussen de 
Claeterboschlaan en de Bracopslaan 

Een collectieve buurtmoestuin creëren. De doelstellingen zijn het creëren van sociale banden 
door middel van ontmoetingen tussen mensen die meestal niet met elkaar omgaan en tegelijk 
groenten en klein fruit telen op een milieuvriendelijke manier. Het doel is ook om de bewoners 
van de wijk te inspireren en het project open te stellen voor verschillende partners. Een 
collectieve buurtmoestuin creëren. De doelstellingen zijn het creëren van sociale banden door 
middel van ontmoetingen tussen mensen die meestal niet met elkaar omgaan en tegelijk 
groenten en klein fruit telen op een milieuvriendelijke manier. Het doel is ook om de bewoners 
van de wijk te inspireren en het project open te stellen voor verschillende partners.

Ontvangen 23 Geselecteerd

Het project wordt ondersteund. De jury wil echter dat er speciale aandacht wordt besteed aan de begeleiding van de groep en de integratie van het 
project in het lokale weefsel. Zowel tijdens de voorbegeleiding als door de gemeente werd opgemerkt dat er spanningen zouden kunnen ontstaan in de 
relaties met de buurtbewoners als gevolg van tegenstrijdige wensen met betrekking tot het gebruik van de ruimte die door het moestuinproject wordt 
beoogd.

INS19_012 FR QV
Quartier Vieux 
Saint-Anne plus 
vert

 Vieux Saint-Anne 
plus vert

Oudergem 3.000,00 3.000,00

Oude Sint-Annawijk  De locaties 
bevinden zich in het hart van de wijk: 
Zavelberg, dak van het sportcentrum, 
compost op de hoek van de Zavelberg - 
Dorpelingstraat en Boomgaardstraat

Het project bestaat uit het ontwikkelen van verschillende acties: het vergroenen van de wijk en 
het bevorderen van de biodiversiteit, het vergemakkelijken van de aanplant van klimplanten en 
het sponsoren van boomvoeten in de hele wijk, het inrichten van 4 voorbeeldige plaatsen voor 
natuur en biodiversiteit in het hart van de wijk en het installeren van nestkasten voor 
gierzwaluwen - in overleg met de WG Gierzwaluwen van Natagora - en mussen, op belangrijke 
en zichtbare plaatsen om deze soorten te ondersteunen en te sensibiliseren voor hun behoud. 
Dit alles in een gezellige sfeer, met speciale aandacht voor de betrokkenheid van kinderen.

Ontvangen 31 Geselecteerd Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project ‘Vieux Saint-Anne plus vert’. Mooi en goed werk! 

INS19_014 FR QV Fraxenus Fraxenus Brussel 3.310,00 3.000,00 Eslaan 

Het project bestaat dus uit de inrichting van de Eslaan door het aanplanten van nieuwe bomen 
via plantkuilen, die ook zullen worden beplant met inheemse planten die nuttig zijn voor de 
biodiversiteit. Het project heeft ook tot doel problemen in verband met het autoverkeer (te 
hoge snelheid) op te lossen. Elk voorstel voor groeninrichtingen die bijdragen aan de verfraaiing 
van de wijk, de verbetering van de leefomgeving, de versterking van de aanwezigheid van de 
natuur en de mobiliteit van de wilde dieren (ecologisch netwerk) en de verbetering van de 
mobiliteitssituatie in de laan is welkom.

Ontvangen 22 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project ‘Fraxenus’. Hij wil echter sterk aandringen op een 
concrete en snelle betrokkenheid van de gemeentelijke diensten van Brussel-Stad, die bevoegd zijn voor de aanplanting van nieuwe bomen op de wegen. 
Het project is immers ambitieus en heeft een groot potentieel op het gebied van het ecologische netwerk, de strijd tegen de klimaatopwarming en de 
burgerparticipatie. Toch is het essentieel om een constructieve dialoog aan te gaan met de betrokken gemeentelijke diensten om vanaf het begin een 
realistisch en operationeel project uit te werken. Bovendien zal Brussel-Stad moeten zorgen voor een aanzienlijk budget. Dit vormt een voorwaarde voor 
het succes van het project, maar dit kost tijd. Vandaar het belang om de dialoog snel op gang te brengen. Mooi en goed project! Uitstekende voortzetting 
gewenst!    

INS19_016 FR GFHP
Green Cantine CLT 
Brussels

Green Cantine CLT 
Brussels

Anderlecht 3.000,00 3.000,00 Pastoor Cuylitsstraat 44

Het project stelt collectieve en participatieve kookactiviteiten voor die openstaan voor de 
buurt. Het voorziet in de organisatie van 5 opleidingsworkshops en 18 gastentafels met 
gezonde, biologische en onverkochte producten. Het voorziet ook in het creëren van een 
kookboek met de recepten. De keuken zal worden geïnstalleerd in de tijdelijke bezetting die 
door het CLTB Abbé Cuylits wordt beheerd. De groep overweegt om de verenigingen en 
bewoners die aan de activiteiten in de tijdelijke bezetting deelnemen, bij het project te 
betrekken.

Ontvangen 26 Geselecteerd
De jury erkent de bestaande dynamiek rond het CLTB en de tijdelijke bezetting, die zeer open is voor de buurt. De ambitie van het activiteitenprogramma 
toont de motivatie van de groep aan, maar moet wellicht worden bijgesteld en het budget moet worden aangepast. Coaching kan helpen bij het verfijnen 
van het programma, het managen van de groep en het communiceren met de buurt.

INS19_020 FR CC Compost 78 Compost 78 Anderlecht 2.802,00 2.802,00
In de Bracopsschool in de 
Processiestraat 78, in de tuin van de 
conciërgewoning

Het project bestaat uit het creëren van een buurtcompost in de school. Het doel is om de school 
open te stellen voor de bewoners van de wijk en de ouders en om de leerlingen van de school 
te leren composteren.

Ontvangen 30 Geselecteerd
De jury erkent de expertise die de groep al heeft opgebouwd op het gebied van projectmanagement en compostering. Het pedagogische aspect is zeer 
aanwezig en wordt door de jury gewaardeerd. Interessante samenwerkingsverbanden, vooral voor het versnipperen. Bovendien zal het project het 
aanbod in de buurt aanvullen omdat er in de buurt nog een andere collectieve compost bestaat, die echter verzadigd is.

INS19_022 FR QV
Les jardiniers des 
aromatiques

Aromati-K-Wagner Ganshoren 3.022,00 3.000,00

Privéterrein in de Wagnergaarde 
onder gemeentelijke erfpacht, die 
door de groep wordt beheerd 
(overeenkomst) 

Het project heeft tot doel meer biodiversiteit in de kruidentuin te brengen om deze nog 
aantrekkelijker te maken voor insecten, vlinders, bijen en vogels.
Het wil hun schuil- en voederplaatsen bieden door hen te voorzien van nestkastjes, 
insectenhotels en door nieuwe soorten kruiden, wilde planten, eetbare bloemen en 
klimplanten te introduceren; allemaal inheemse soorten en honingplanten.
Het wil een plek creëren waar de bewoners van de wijk elkaar met plezier kunnen ontmoeten 
om een paar woorden te wisselen, kruiden te plukken en deel te nemen aan de verfraaiing en 
het onderhoud.

Ontvangen 29 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. De jury wenst de relevantie ervan te 
benadrukken. Gefeliciteerd! Toch beveelt de jury de stuurgroep aan om de pedagogische dimensies van het project verder uit te werken, met name door 
direct op het terrein de identiteit en het belang voor de wilde fauna (bijvoorbeeld solitaire bijen) van de verschillende aanwezige wilde en aromatische 
planten te benadrukken, zoals in een didactische botanische tuin. Bijvoorbeeld door het plaatsen van identificatiebordjes bij de planten in de grond of het 
plaatsen van borden bij de ingang of op het terrein. Mooi en goed project. Uitstekende voortzetting gewenst!

INS19_023 FR QV Alsemberg en fleur Alsemberg en fleur Vorst 3.085,00 3.000,00
Stuk van de Alsembergsesteenweg 
tussen de nrs. 233 en 260

Het project bestaat uit het bebloemen en vergroenen van 5 boomvoeten en het plaatsen van 3 
plantenbakken op een gedeelte van de Alsembergsesteenweg in Vorst, op het kruispunt met de 
Vandencorputstraat. De doelstellingen zijn meervoudig: het bevorderen van de verfraaiing van 
de straat, het stimuleren van de biodiversiteit en het verminderen van het afval dat zich 
ophoopt en deze boomvoeten verstikt.

Ontvangen 26 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Desalniettemin wordt de 
stuurgroep geadviseerd om er goed op toe te zien dat het project openstaat voor de buurt, zodat het zowel de huurders als de eigenaars ten goede komt. 
Een tweede punt van aandacht, van budgettaire aard, betreft de post ‘aankoop van planten’, die hoog is. Voorgesteld wordt deze zo mogelijk te 
verminderen en/of de aanlevering via het Vegetalab maximaal te bevorderen. Mooi en goed project. Uitstekende voortzetting gewenst.

INS19_025 FR GFP
Le potager des 
curieux

Le potager des 
curieux

Sint-Lambrechts-
Woluwe

3.000,00 3.000,00
Tuin van het PCS Kappeleveld, M. 
Deviennelaan 55

Het project bestaat uit een gemeenschappelijke moestuin in de buurt, die toegankelijk is voor 
alle bewoners. Het hebben van een moestuin stelt iedereen niet alleen in staat om te leren hoe 
het moet, om de cyclus van alle planten te kennen (zaaien, kiemen, oogsten) en om zich deze 
kennis toe te eigenen om thuis een moestuin te maken (veel bewoners hebben een tuin). Maar 
de collectieve moestuin stelt de bewoners ook in staat om de kennis en ervaringen van elk van 
hen te delen, samen te komen en elkaar te ontmoeten. Het gemeenschapshuis van het PCS 
beschikt over een uitgeruste keuken en ruimte. Het project wil ook intergenerationeel zijn, door 
kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden om deel te nemen.

Ontvangen 29 Geselecteerd
De jury aanvaardt het project, maar vraagt bijzondere aandacht voor de opmerking van de gemeente om bakken te maken met een vorm en grootte die 
geschikt zijn voor een zo breed mogelijk publiek.

Beschrijving



INS19_027 FR ZD
Watermael-
Boitsfort - 
Echanges citoyens

Watermael-Boitsfort - 
Echanges citoyens

Watermaal-
Bosvoorde

1.900,00 1.900,00
Dries 38
1170 Watermaal-Bosvoorde

Het project is verdeeld in 2 delen: een digitaal deel met een Facebookpagina voor de inwoners 
van de gemeente om de uitwisselingen tussen burgers te bevorderen (van diensten, 
voorwerpen, verkoop, aankoop tweedehands, nabijheidsdiensten) en een meer ‘materieel’ deel 
met de creatie van een boekendoos. De doelstellingen zijn het stimuleren van de uitwisseling 
van goederen en diensten tussen buren en het creëren van meer banden in de gemeente.

Ontvangen 26 Geselecteerd

Het voorgestelde project wordt gewaardeerd door de jury. Het project, dat eenvoudig maar goed gedimensioneerd is, maakt het mogelijk om mensen te 
bereiken die niet ‘verbonden’ zijn dankzij de voorgestelde boekendoos naast de Facebookpagina. De jury beveelt aan om snel contact op te nemen met de 
partners om te bepalen waar de boekendoos geplaatst kan worden. De exacte invalshoek van de Facebookpagina kan ook worden verduidelijkt om 
duplicaten te voorkomen. 

INS19_028 FR ZD
Zéro Déchet ULB 
2020-2021

Le mois Zéro Déchet 
de l'ULB

Elsene 1.050,00 1.750,00 Adolphe Buyllaan 87 1000 Elsene

Het project bestaat uit het organiseren van een maand rond het thema 'zero afval' aan de ULB 
met workshops, een filmvertoning, lezingen en een grote ‘zero afval’-lunch voor de studenten. 
Het hoofddoel is om het algemene bewustzijn voor zero afval in alle ULB-kringen en bij alle ULB-
studenten te verhogen. De concrete resultaten die verwacht worden zijn: de bewustwording en 
idealiter de daaruit voortvloeiende vermindering van de hoeveelheid afval die door de ULB-
studentengemeenschap en de potentiële betrokkenen bij dit project wordt geproduceerd.

Ontvangen 25 Geselecteerd

De jury is zeer enthousiast om het voorgestelde project te steunen, een solide en potentieel zeer impactvol project. Het maandprogramma is divers en zal 
ongetwijfeld veel deelnemers trekken. 
Als aandachtspunt werd opgemerkt dat, qua planning, het project zal moeten worden gelanceerd zodra de subsidie in januari 2020 van start gaat. Een 
evaluatiemethode, die in het kandidaatsdossier ontbreekt, zal ook collectief moeten worden overwogen en ingevoerd, met de hulp van de coach. 

INS19_029 NL CC Compost Jamar Compost Jamar Sint-Gillis 3.153,00 1.651,00
Op het binnenterrein van een privaat 
huizenblok in de Jamarlaan in Sint-
Gillis

Het project bestaat uit het plaatsen van 4 bakken van 1m³ in een hoek van de 
gemeenschappelijke ruimte van het binnenterrein. De 2 gebouwen tellen 70 appartementen. 
Groot genoeg voor een collectieve compostdynamiek.

Ontvangen 27 Geselecteerd
De groep heeft al een compostopleiding gevolgd en de uitwerking van een collectief project dat zinvol is voor de mede-eigendom beantwoordt aan de 
dubbele doelstelling van sociale cohesie en valorisatie van bioafval. Een bedrag van 1500 euro aan werken wordt geweigerd omdat deze niet nodig zijn 
voor het project en de overheidssubsidie geen privéwerken financiert (waardoor de subsidie ook onder de drempel van 3000 euro kan worden gebracht).

INS19_032 FR QV Le Moulin vert Le Moulin vert Sint-Joost 2.485,00 2.485,00 Stuk van de Molenstraat 

Het project bestaat uit het installeren van een eerste vleugje vegetatie en biodiversiteit in de 
wijk die ervan verstoken is, het esthetisch verbeteren van de straat en het uitzicht ervan, het 
samenbrengen van de bewoners van de verschillende delen van de straat, het sensibiliseren 
voor een intelligente keuze van planten (inheems, honingdragend, aangepast aan het milieu, 
enz.), en zo de basis te leggen voor een duurzaam project dat bestemd is om zich uit te breiden. 
Er zijn vier projecten gepland: verbetering van de boomvoeten, installatie van collectieve 
bakken, installatie van klimplanten en van balkonbakken.

Ontvangen 30 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Toch beveelt de jury de stuurgroep 
aan om de dialoog te bewaren met de gemeente Sint-Joost, die bepaalde regels oplegt met betrekking tot de plaatsing van plantbakken in de openbare 
ruimte en de keuze van de hekken voor rond de bomen. Het is ook aan te bevelen om voorrang te geven aan het planten in volle grond en/of in grote 
bakken in plaats van in eenvoudige plantenbakken/balkonbakken. Mooi en goed project! Uitstekende voortzetting gewenst. 

INS19_034 FR CC Panorama
Le compost du 
Panorama

Vorst 2.180,00 2.180,00
Jupiterpark, onder het zogenaamde 
‘Panorama Hoogte 100’ 

Renovatie van een goed geplaatste, goed beheerde en veel gebruikte composteringssite. Er is 
ook een opslagplaats voor versnipperd materiaal op deze locatie. 

Ontvangen 29 Geselecteerd

De compost bestaat al, maar is verouderd en is gebouwd uit gerecupereerde paletten (aanwezigheid van ratten). De toegekende steun zal het mogelijk 
maken om de structuur uit te breiden en te bestendigen om het reeds bestaande succes van het project uit te breiden en ook om de wijkdynamiek rond 
het project nieuw leven in te blazen. Bovendien heeft de site een groot potentieel dat verder reikt dan compost. De jury hoopt dat een schone inrichting 
de belangstelling kan wekken om verder te gaan.

INS19_037 FR PSM
Jardin Gray 
Couronne

Jardin-Forêt Gray-
Couronne

Elsene 4.019,00 3.600,00
Jardin Gray Couronne, met ingang aan 
de Kroonlaan, tussen de nummers 25 
en 27 in 1050 Brussel Zie plan (pdf)

Project voor een bostuin in hartje Elsene. Doelstellingen: werken rond ten minste 3 van de 7 
lagen van een bostuin.
Laag 3: bomen en kleine bomen; Laag 2: onderstruiken en lianen/klimplanten; Laag 1: 
kruidachtige planten met bladeren en/of wortels en/of kruipers.  
- Het behoud en het onderhoud van de huidige lagen, die bestaan uit planten die binnen de 
twee thema's ‘Good Food’ en ‘Groene Wijk’ passen;
- De verrijking van deze lagen door het aanplanten van nieuwe planten die binnen de twee 
thema's ‘Good Food’ en ‘Groene Wijk’ passen. 
Verwachte resultaten:  De groep wil een plaats creëren voor het instandhouden/groeien van de 
biodiversiteit (plant en dier) die gedeeltelijk wild is; voor het ontdekken en observeren van de 
natuur; voor rust; voor experimenteren; voor voedselproductie; voor het collectief delen van 
kennis; voor experimenteren; in collectief beheer; open naar de buurt; gemoedelijk; autonoom 
in hulpbronnen. Overeenkomst met de gemeente voor het algemene en specifieke beheer. 

Ontvangen 30
Onder 
voorwaarden

Het project is samenhangend, afgestemd op de capaciteiten en ambities van de draaggroep, die sterke vaardigheden heeft in het managen van collectieve 
projecten. Hun doelstellingen en het beheer van het project werden door de groep gemeten. De keuze van de planten enz. werd bepaald rekening 
houdend met de verschillende parameters. De ruimte/locatie is geschikt voor dit type van project dat door de jury als voorbeeldig wordt gekwalificeerd. 
Het partnerschap met de gemeente bestaat al enkele jaren en is solide. De aankoop van een hakselaar lijkt echter buiten het kader te vallen en kan niet 
worden gefinancierd.
Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project, mits een vermindering van het budget na de 
weigering van de hakselaar. Deze laatste, die slechts af en toe wordt gebruikt, kan worden geleend van andere initiatieven. De jury beveelt aan om 
gebruik te maken van het ‘deelplatform’ van de website www.inspironslequartier.brussels.

INS19_040 FR CC
Le Compost 
d'Union

Le Compost d'Union Vorst 2.172,00 2.172,00
Langs de spoorlijn op het 
binnenterrein van het huizenblok.

Het project bestaat uit de lancering van een nieuwe buurtcompost, geïnitieerd door een 
compostmeester, die dus veel ervaring heeft. Hij wist zich te omringen met een goede 
stuurgroep en de plaats is zeer goed gelegen.

Ontvangen 30 Geselecteerd  
Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. De groepsdynamiek lijkt goed, met een mix van 
ervaring en een sponsorsysteem. De jury waardeert de bereidheid tot bewustmaking rond het thema afval via compostworkshops en de goede visie in 
verband met de openstelling voor de buurt. Hij waardeert ook de potentiële omvang van het project voor eventueel 175 huishoudens!

INS19_041 FR QV Molenbloem Molenbloem
Sint-Jans-
Molenbeek

3.000,00 3.000,00
Jean Dubrucqlaan, Intendantstraat, 
Vanderstichelenstraat, Mexicoplein, 
Ribaucourtstraat

Het project bestaat uit het groener maken van de wijk in zijn geheel en het vergemakkelijken 
van het overleven van insecten, in de hoop tegelijkertijd de illegale en wilde vuilnisbelten te 
beperken. Het is de bedoeling om klimplanten aan te brengen aan de voet van de gevels, 
evenals groenten, stokrozen, rozen, inheemse planten en aromatische planten aan de voet van 
de bomen, en ten slotte ook insectenhotels.

Ontvangen 26 Geselecteerd
Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Toch wordt de stuurgroep sterk 
aangeraden om de gemeente Molenbeek op de hoogte te houden en concreet bij het project te betrekken om het succes ervan te garanderen. Het is ook 
raadzaam om voorrang te geven aan inrichtingen voor aanplantingen in volle grond en om eenvoudige bloembakken/balkonbakken te vermijden. 

INS19_043 FR CC
Compost 
Groeselenberg

Compost 
Groeselenberg

Ukkel 2.597,00 2.597,00

Beeldhouwerslaan, even nummers, 
tegenover nr. 5, in het centrum van 
een kleine square, gemeente-
eigendom.  Toegang via een autovrij 
wegje.  Zie bijlage 2.

Het project bestaat uit de installatie van een buurtcompost op een gemeentelijke weg. Een van 
de plekken in Ukkel met zeer weinig buurtcomposten. Dit project stond al enkele jaren op de 
agenda van de compostmeesters. 

Ontvangen 29 Geselecteerd

De jury waardeert het reeds zeer actieve karakter van het collectief in de animatie van het buurtleven, en de wens om een milieupool op te zetten die 
begint met deze buurtcompost. De aanwezigheid in de groep van een compostmeester en mensen die in het composteren zijn opgeleid, is een pluspunt. 
Het project wordt als goed beschouwd, met name door zijn wens om aansluiting te zoeken bij andere nabijgelegen composten. De jury wijst er echter op 
dat de milieudienst van de gemeente vraagt om contact op te nemen voordat het project wordt opgezet. De begeleiding stelt voor om het contact te 
creëren.

INS19_044 FR ZD
Ateliers Versailles 
Bioty

Ateliers Versailles 
Bioty

Brussel (N-O-H) 3.000,00 3.000,00 Peter Benoitplein, 1120 Brussel

Het project bestaat uit het organiseren van workshops over zero afval, zelf maken, zuinig en 
ecologisch zelf produceren en bewustmaking rond zero afval door middel van eenvoudige tips 
en trucs. Met een frequentie van ongeveer één workshop per maand hebben deze workshops 
tot doel de deelnemers bewust te maken van hun consumptie, hen zelfstandig aan de slag te 
helpen door de haalbaarheid van de recepten en de beschikbaarheid van de ingrediënten aan 
te tonen. 

Ontvangen 29 Geselecteerd

Het voorgestelde project werd door de jury zeer gewaardeerd, met name vanwege de inzet, de motivatie van de stuurgroep en de vele 
samenwerkingsverbanden die de impact van het project op de wijk versterken. De jury zag verschillende financieringen van het project en lette op het 
goede beheer van de subsidies om dubbele financiering te voorkomen. 

INS19_049 FR QDC Le VertDure Le Ver(t) dure Sint-Gillis 0,00 0,00 In de omgeving van het Dumontplein

De doelstellingen van het collectief zijn gegroepeerd in verschillende delen. Deel 
‘biodiversiteit’:  integraal biodiversiteitsproject, waarbij de Roemeniëstraat en de 
Lausannestraat als as worden genomen om een ‘groene as’ te creëren van het Moricharplein 
naar het Loixplein, met de nadruk op het Hermann Dumontplein en het Baron Bouviersquare. 
Deel ‘compost’: wens om een collectieve compost op te zetten aangezien de compost van 
Morichar en Transition vol is. De plaats moet nog worden bepaald met de bevoegde diensten, 
maar het Hermann Dumontplein of de Bouviersquare worden overwogen.
Deel ‘Zero afval’: het door Morichar en Transition geïnitieerde leenplatform nieuw leven in 
blazen en doe-het-zelf-workshops creëren. 
Deel ‘Stadslandbouw’: in samenwerking met de Roger Lallemandschool, een tuin-moestuin 
oprichten die collectief wordt beheerd door leerlingen, leerkrachten en vrijwillige bewoners 
van de wijk.

Ontvangen 0 Geselecteerd

De jury heeft besloten een gunstig gevolg te geven aan het project. De jury benadrukt: 
- de gevoerde reflectie over de mogelijke partnerschappen en de eerste contacten met enkele daarvan (de gemeente, Morichar en Transition, enz.). 
- de gevoerde reflectie over de verschillende aspecten die de wijk zou kunnen aanpakken, alsook over de perimeter en de capaciteit van de groep om er 
activiteiten te ontwikkelen
- de multithematische benadering van projecten in een buurtlogica
Voor de projecten ‘zero afval’ en ‘stadslandbouw’ moedigt de jury de groep aan om contact op te nemen met de facilitatoren van deze thema's op 
gewestelijk niveau (Zero Waste Belgium en Début des Haricots). Te bespreken met de coach.

INS19_050 FR CC Compost Iles d'or Compost Iles d'or
Sint-Lambrechts-
Woluwe

3.691,00 3.000,00
Goudeneilandenlaan, Sint-Lambrechts-
Woluwe

Het project bestaat uit het installeren van een buurtcompost in een grote ongebruikte groene 
zone. Het terrein zal in de komende jaren worden heraangelegd, maar de compost maakt nu al 
deel uit van de plannen van de EV. 

Ontvangen 29 Geselecteerd

Het project is zeer interessant omdat het voortkomt uit de wens om deel uit te maken van de gewestelijke strategie en in die zin te communiceren. De jury 
erkent ook het verlangen naar synergieën met andere collectieve composteringsprojecten, met name om indicatoren te ontwikkelen. Het project belooft 
inspirerend te zijn voor andere mede-eigendommen omdat de kerngroep van overtuigde mensen erin geslaagd is het project te laten goedkeuren door zo 
veel mogelijk eigenaren en gebouwbeheerders. Het project speelt in op een sterke vraag van de burgers in de gemeente en maakt deel uit van een 
grootschalig project.

INS19_052 FR QV Les gens de Gré Le Gré fleuri Ganshoren 2.937,00 2.937,00 Stuk van de Jean De Greefstraat
Het project bestaat uit het vergroenen van een deel van de Jean de Greefstraat door het 
plaatsen van plantenbakken, het inrichten van de twee uiteinden in volle grond door het 
verwijderen van de tegels en het plaatsen van klimplanten.

Ontvangen 29 Geselecteerd
Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Toch wordt aanbevolen om de 
aanplant in bakken te beperken ten gunste van de aanplant in volle grond om een grotere duurzaamheid van de inrichtingen te garanderen. Mooi en goed 
project! Uitstekende voortzetting gewenst! 



INS19_055 FR GFHP Molleke Molleke Brussel 3.000,00 3.000,00 Kruitmolenstraat 64 in 1000 Brussel

Het project heeft tot doel ‘goed eten’ te bevorderen in de wijk rond de Ninoofsepoort 
(Kruitmolen) via drie complementaire assen: een wekelijkse markt met lokale producten (met 
de mogelijkheid om online te bestellen) waardoor producenten en eters elkaar kunnen 
ontmoeten; een buurtcafé dat gezonde seizoensgebonden en lokale gerechten aanbiedt, 
toegankelijk voor iedereen en gekookt met ingrediënten van de boerenmarkt en/of 
onverkochte of lelijke producten van de producenten; sensibilisering van het grote publiek voor 
goed eten door middel van workshops en educatieve instrumenten.

Ontvangen 28 Geselecteerd

Het project is ambitieus en voldoet volledig aan de doelstellingen van het gewestelijke beleid inzake Good Food. De drie assen zijn complementair en 
maken het mogelijk om een divers publiek te bereiken. De groep heeft al geëxperimenteerd met een aantal van de activiteiten die in het project zijn 
opgenomen, wat zal bijdragen aan het succes ervan. De planning van de activiteiten lijkt echter zeer (te) ambitieus, vooral vanaf het tweede kwartaal (2 en 
dan eventueel 3 dagen per week) en zal een zeer sterke betrokkenheid van vrijwilligers vereisen. Bovendien is het dossier niet helemaal duidelijk over het 
prijsbeleid dat zal worden toegepast en de mogelijke extra inkomsten die het zou kunnen opleveren. Daarnaast zal de groep zich moeten informeren over 
de FAVV-normen en eventueel de acties iets moeten bijsturen als de kosten hoog zijn. Ten slotte moet het budget gedurende het hele begeleidingsjaar 
door vrijwilligers worden gedragen.

INS19_056 FR ZD
La Vallée du 
Linkebeek

Osons! Convivialité 
et entraide dans 
notre quartier

Ukkel 2.500,00 2.500,00
Linkebeekstraat
1180 Ukkel

Het project bestaat uit het ontwikkelen van een ondersteunend netwerk tussen buren, 
leningen, uitwisseling van goederen en diensten om meer banden in de buurt te creëren door 
de installatie van valven of aanplakborden. Ook workshops voor het delen van kennis en kunde 
tussen buren staan op de agenda. 
((Geannuleerd - Good Food: bouw van een broodoven op de site van de visvijver in de 
Linkebeekstraat. Het leent zich hier echt toe en we hebben al interesse gewekt bij de bewoners 
van de wijk)).

Ontvangen 27
Onder 
voorwaarden

Het project wordt aanvaard onder voorwaarden. De jury waardeerde vooral de sterke wens van de groep om gezelligheid in de buurt te creëren door 
middel van een eenvoudig, maar potentieel heel impactvol project. Aangezien de aanplakborden aan de aflevering van een bouwvergunning 
onderworpen zijn, zullen de stappen voor het verkrijgen ervan snel moeten worden genomen (met de hulp van de coach). Indien de vergunning niet wordt 
verkregen, moet het deel van het budget dat voor de borden bestemd is, op een gerechtvaardigde wijze worden herbestemd of aan Leefmilieu Brussel 
worden teruggegeven. 

INS19_059 FR GFP
Les filles de 
François

Le potager des filles 
de François

Watermaal-
Bosvoorde

3.000,00 3.000,00
Dennebosstraat, tegenover de nrs. 85 
en 87 

Het project heeft verschillende doelstellingen: leren over gewassen, met name via 
permacultuur, het onderhouden van de kleine tuincompost, ervoor zorgen dat deze 
doorgangsplek en blijft bestaan voor samenkomsten van de buurt (zondags aperitief, feesten, 
enz.). De dynamiek bestaat al. Er heerst al een vindingrijkheid voor de materialen tot nu toe 
(voor de inrichting van een terras, percelen, enz.). De percelen zijn collectief.

In afwachting 29
Onder 
voorwaarden

Het project is op het eerste gezicht overtuigend, maar is op twee punten problematisch: de openstelling voor andere telers, omdat de groep momenteel 
beperkt lijkt te zijn tot de 6 dragende gezinnen en gesloten is voor andere deelnemers. Bovendien is de toestemming om het perceel te gebruiken niet 
gemaakt voor de indiening van het dossier en is ze gebaseerd op een oude overeenkomst. In geval van aanvaarding zal de groep zich ertoe moeten 
verbinden zich open te stellen voor andere telers.

INS19_061 NL QV
Les amis de l'Oasis 
Sainte-Anne 
Koekelberg

Oasis Sainte 
Anne/Sint-Anna Oase 
Koekelberg

Koekelberg 2.963,00 2.963,00
Binnenterrein van het huizenblok van 
de mede-eigendom

Het project bestaat uit het installeren van een inheemse wilde haag langs een muur op het 
binnenterrein. De komende jaren staan er nog meer natuurprojecten op stapel.

Ontvangen 27 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Toch wordt aanbevolen om vanaf 
de ontwerpfase van de haag te voorzien in het aanplanten van verschillende vegetatielagen in plaats van 3 rijen hagen van dezelfde grootte, om de 
landschappelijke dimensie en het belang voor de biodiversiteit te verbeteren. In die zin wordt voorgesteld om een trapsgewijze rand te realiseren door te 
spelen met de lagen: vaste planten, struiken/heggen, eventueel hogere bomen. Deze inrichting zal de ecologische functionaliteit van de haag als geheel 
verbeteren en het landschappelijke belang vergroten. Tot slot wordt de stuurgroep gevraagd om aandacht te blijven besteden aan de dimensie 
‘openstelling van het project voor de buurt’, zodat het ook ten goede komt aan de bewoners die buiten de mede-eigendom wonen. Mooi en goed project! 
Uitstekende voortzetting gewenst! 

INS19_062 FR QDC
Comité 
Bienfaiteurs-
Weldoeners

Comité Bienfaiteurs-
Weldoeners

Schaarbeek 0,00 0,00
Weldoenersplein en straten die erop 
uitkomen

Deel ‘vergroening’ Vergroening van het plein, de omtrek en de omliggende straten. Deel 
‘Reiniging en sensibilisering voor afvalsortering en -recyclage’: project om asbakken in de grond 
te plaatsen, om sorteerbakken te installeren, om de maandelijkse reiniging voort te zetten 
(afvalinzameling en -sortering), gevolgd door een workshop rond knutselen of het recycleren 
van peuken en de reiniging van het standbeeld en de fontein. + Deel ‘Collectieve compost’. + 
Deel ‘Zero Afval’: banketten rond het thema ‘zero zfval’, ciné-vélo”, workshops, boekenboxen 
enz. + Deel ‘Good Food’: kookworkshops rond zero afval + Deel ‘Zachte mobiliteit’: fietsboxen, 
inrichting van eenrichtingsstraten, enz.

Ontvangen 16 Geselecteerd

De jury heeft besloten een gunstig gevolg te geven aan uw kandidatuur. De jury benadrukt:
- De ervaring en het vermogen van de groep om zich te mobiliseren voor het organiseren van evenementen in de buurt en het gevarieerde profiel van de 
mensen (vaardigheden, tweetaligheid, enz.) die er deel van uitmaken;
- De gevoerde reflectie over de verschillende projecten waaraan de wijk zou kunnen werken en over de logische en goed doordachte perimeter die wordt 
beoogd; 
- De globale, coherente en multithematische aanpak van het project;
De jury vestigt de aandacht van de wijk op een samenwerking (met de steun van de coach) met Net Brussel voor het deel ‘Reiniging en sensibilisering voor 
afvalsortering en -recyclage’ en op het feit dat de projecten zich niet mogen beperken tot de aankoop van materiaal (vuilnisbakken, asbakken, enz.). Er 
moet worden nagedacht over de bewustmakingsacties die parallel met deze aankopen moeten worden gepland. 
Wat de mogelijke locatie voor het compostproject betreft, stelt de jury voor om het spoor van het terrein langs de spoorlijn ter hoogte van de brug van de 
Rogierlaan te verkennen.
De gemeente Schaarbeek heeft belangstelling getoond voor de verschillende geplande projecten. Er moet een contact met de coach worden gepland. 

INS19_063 FR QV Uccle à l'an vert Uccle à l'an vert Ukkel 3.000,00 3.000,00

Beeckmanstraat, en het stuk van de 
Victor Allardstraat tussen de 
Beeckmanstraat en de 
Alsembergsesteenweg

De vergroening is een van de 3 prioritaire thema's die door de leden van het Comité des 
Riverains d'Uccle Centre (CRUC) worden aangehaald. Het idee van het project is om de banden 
tussen de buren te versterken door de straten te vergroenen en de biodiversiteit in de stad te 
bevorderen, in twee straten van het centrum van Ukkel: de Beeckmanstraat en een deel van de 
Victor Allardstraat. De activiteiten worden georganiseerd rond twee plantfasen: lente en herfst, 
gevolgd door kleine buurtfeesten om goede praktijken uit te wisselen, activiteiten te 
organiseren en de banden tussen de buren aan te halen. De gekozen planten zullen alleen 
inheemse planten zijn, en/of honingdragende en wilde planten, die nuttig zijn voor de 
biodiversiteit met als doel bij te dragen aan een natuurnetwerk in de stad. Het project is gericht 
op intergenerationele uitwisselingen en stelt voor om een school en twee rusthuizen die in de 
perimeter gelezen zijn, in het project op te nemen.

Ontvangen 28 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Niettemin wordt de groep verzocht 
de kalender van de acties, die zeer druk lijkt, na te kijken en zo nodig aan te passen. Ook wordt in de doelstellingen en resultaten van het project vermeld 
dat er beplante trottoirs in de openbare ruimte moeten worden aangelegd. Deze post is echter niet echt begroot. De post ‘aankoop van drank en voedsel’ 
lijkt iets te hoog. Het is ook noodzakelijk om de gemeente Ukkel op de hoogte te houden van het verwijderen van tegels uit de trottoirs om het succes van 
de acties te verzekeren. Tot slot vestigt de jury uw aandacht op het feit dat het de voorkeur verdient om voorrang te geven aan het planten in volle grond 
in plaats van het planten in kleine bloembakken. Mooi en goed project! Uitstekende voortzetting gewenst! 

INS19_068 FR GFHP Comhaire-soldats Agathe The Fruits
Sint-Agatha-
Berchem

3.000,00 3.000,00
Perceel gelegen op de kruising van de 
Soldatenstraat en de Comhairelaan in 
Sint-Agatha-Berchem

Het project voorziet in de oprichting van een collectieve boomgaard die ook een ondersteuning 
zou zijn voor ontmoetingen en activiteiten tussen de bewoners. De groep is ook van plan om in 
de toekomst een compost te installeren. 

In afwachting 30 Geselecteerd
De doelstellingen van het project zijn realistisch en voldoen aan de doelstellingen van het Good Food-beleid. De groep is al betrokken bij het leven in de 
wijk en bouwt rond dit project een samenwerking op met BLED, dat ook lokaal zeer actief is. Het project zal een goede zichtbaarheid hebben en stelt een 
programma voor dat potentieel gunstig is voor de mobilisatie van andere inwoners.

INS19_072 FR NRJ
Electriefficiency 
Project

Electriefficiency Elsene 3.000,00 3.000,00 Vandeurenwijk in Elsene

Het project beoogt in een eerste fase oplossingen te identificeren en te implementeren voor 
het rationele gebruik van energie die het elektriciteitsverbruik van huishoudens in een situatie 
van energieonzekerheid in de gemeente Elsene kunnen verminderen. In een tweede fase zou 
het project bijdragen aan de verlichting van de energiekosten van deze huishoudens door een 
programma voor te stellen om huishoudelijke apparaten met een laag energierendement te 
vervangen door apparaten met een hoog energierendement (leasing) en aanvullende acties die 
tot hetzelfde doel leiden.

Ontvangen 26 Geselecteerd
De jury valideert de selectie van dit project op voorwaarde dat de groep rekening houdt met de opmerkingen die voor elk van de selectiecriteria 
geformuleerd zijn.

INS19_073 NL QV Flowers for Tivoli Flowers for Tivoli Brussel 3.000,00 3.000,00
Geheel van woonblokken in de Tivoli-
ecowijk, met name het centrale plein 
waar de platanen zich bevinden.

Het project richt zich op twee assen: de natuur en de mensen. De natuur: een groene, 
bloemrijke, schone, biodiverse en duurzame buurt De mensen: gemengdheid (tussen culturen, 
generaties, oude en nieuwe inwoners, scholen, moskeeën, verenigingen, enz.), banden en een 
collectief leven creëren. Bloemen voor Tivoli zou slechts het begin zijn, de eerste steen van dit 
ambitieuze project dat in samenwerking met partners zal worden uitgevoerd. In de praktijk laat 
de terbeschikkingstelling van het stuk grond van perceel 5 van het Tivoli GreenCity-project - 
Tivolistraat 12 - ons toe om een gemeenschappelijke moestuin te creëren, een soort van 
kwekerij om jonge planten voor herbeplanting/verdeling in de wijk voor te bereiden, om 
workshops te realiseren (over eetbare planten, biodiversiteit, zaadbommen, enz.).

Ontvangen 17 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Toch is bepaald dat uw project 
verder zal worden begeleid, gezien het gebrek aan informatie over bepaalde aspecten (geloofwaardigheid van de planning, verwachte resultaten, budget, 
enz.). Er zullen ook enkele aanpassingen moeten worden gedaan. De sociale dimensie en het potentieel van de beschikbare ruimtes binnen de Tivoli-
ecowijk hebben echter de aandacht van de jury weten te vangen. Veel succes ! 

INS19_074 FR ZD Meunier Inspiré
Meunier uni pour 
mieux recycler

Vorst 2.820,00 2.820,00 Constantin Meunierplein in 1190 Vorst

Het project bestaat uit het vergroten van het bewustzijn in de buurt over afvalvermindering 
door middel van verschillende activiteiten zoals workshops, externe interventies, 
vlooienmarkten, de Clean Up Day en sensibilisering van de handelaars. Het doel is om projecten 
te bevorderen die banden en positieve energie opwekken in de buurt en om het bewustzijn te 
veranderen door beter te leren consumeren, te recycleren en te recupereren en op die manier 
zo weinig mogelijk afval te produceren.

Ontvangen 28 Geselecteerd

Na analyse van uw dossier heeft de jury besloten er een gunstig gevolg aan te geven. De jury waardeerde vooral de motivatie van de groep. De talrijke 
voorgestelde partners zijn ook een zeer positief punt dat een goede zichtbaarheid en een grotere impact van het project op de wijk mogelijk maakt. Er is 
een punt van aandacht genoemd in verband met het voorgestelde programma, dat erg druk lijkt te zijn. Er zal een goede organisatie moeten worden 
opgezet om de uitputting van de groep te voorkomen. 

INS19_076 FR GFP Ecocitoyens DD Jardin Majorelle
Sint-Jans-
Molenbeek

2.684,00 2.684,00 Finstraat 5 in 1080 Molenbeek
Het doel is om een nieuwe dimensie te geven aan de Jardin Majorelle, een moestuin die al 8 
jaar bestaat en die allerlei soorten fruit en groenten, kruiden en specerijen produceert die met 
de buurt worden gedeeld, door het aantal teeltbakken te vergroten en de oudste te vervangen.

Ontvangen 30 Geselecteerd

De jury heeft besloten een gunstig gevolg te geven aan dit dossier.
De vraag naar de uitbreiding en het herstel van de bakken in deze zeer productieve moestuin, onder leiding van een sterke groep, is legitiem, maar hoeft 
niet noodzakelijkerwijs door de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ te worden ingewilligd. In overeenstemming met het verzoek zal er geen technische 
ondersteuning van Début des Haricots zijn voor dit project.



INS19_080 FR GFHP Verger de l'Alliance Verger de l'Alliance Anderlecht 2.999,00 2.999,00

In het centrum van het huizenblok 
tussen de Raskinstraat, de 
Potaardenbergstraat, de 
Philomènestraat en de Prins van 
Luiklaan in Anderlecht.

Het project beoogt de ontwikkeling van een ‘ongelooflijke eetbare’ boomgaard en een 
boomgaard met klein fruit die alleen toegankelijk is voor de omwonenden van een strook land 
langs de tennisbanen van de Alliance-club. Het project omvat ook een samenwerking met de 
naburige lagere school en kleuterschool en voorziet in collectieve werven. 

Ontvangen 27 Geselecteerd
Het project is interessant en voldoet goed aan de doelstellingen van het gewestelijke ‘Good Food’-beleid, ook al worden er geen expliciete doelstellingen 
en evaluatie-indicatoren met betrekking tot voedsel vastgesteld. Het project is realistisch en staat open voor de buurt.

INS19_084 FR GFHP Le Coll'Actif Le Coll'Actif
Watermaal-
Bosvoorde

2.998,00 2.030,00
Dennenboswijk in Watermaal-
Bosvoorde

Het project voorziet in de versterking (met het oog op de uitbreiding ervan) van een bestaand 
project van kwaliteitsvolle groepsaankopen, zo lokaal en biologisch mogelijk, waarbij rekening 
wordt gehouden met de impact op het milieu (verpakking, transport), tegen de juiste prijs, het 
verminderen van de tussenpersonen en het vergroten van de menselijke banden (tussen de 
leden van de groep, met de producenten/leveranciers). De groep doet al collectieve aankopen 
en wil de lijst van leveranciers en het aantal bij het project betrokken gezinnen uitbreiden.  Het 
jaar van begeleiding is bedoeld als een fase van experimenteren en verfijnen van het project 
alvorens de groep wordt uitgebreid.  

Ontvangen 29 Geselecteerd

Het project is goed geformuleerd en heeft realistische doelstellingen die in overeenstemming zijn met de Good Food-principes. Het gaat om de mobilisatie 
van huishoudens die zich momenteel buiten dit soort van bevoorradingsketens bevinden (niet aanwezig in het dossier, maar op de vergadering). De groep 
vraagt middelen voor een collectieve opleiding die door het netwerk zou kunnen worden verstrekt (collectieve intelligentie en participatieve governance). 
Het gevraagde bedrag zal daarom worden verminderd met de kosten van de opleiding en worden teruggebracht tot 2030 euro.

INS19_088 FR QDC Palais Outre-Ponts Projet POP Brussel 0,00 0,00

Wijk ‘Paleizen over de Bruggen’, met 
de Paleizenstraat over de Bruggen en 
de omliggende straten (Albertstraat, 
Timontstraat, Hubert Stiernetstraat, 
Arthur Cosynstraat en Grotstraat) + 
Specifieke plaatsen zoals de 
Chambondoorgang en het oude 
koninklijke station

Het idee van het project PoP is om van de wijk ‘Paleizen over de Bruggen’, die vergeten, 
verlaten en geografisch geïsoleerd was, een wijk te maken die de nieuwsgierigheid opwekt 
door verschillende milieuvriendelijke initiatieven. Dit door: het creëren van een verzamelplaats 
(broodoven en de inrichting-investering van een pocketpark), de verfraaiing van de wijk 
(bloemenwijk), de productie van groenten (bakken, terrassen) en het creëren van bruggen en 
verbindingen met de rest van de wijk (via rommelmarkten, activiteiten, enz.).

Onder 
voorwaarden

0 Geselecteerd

Na analyse van het dossier heeft de jury besloten er een gunstig gevolg aan te geven. De jury benadrukt:
- De wijkdimensie die aanwezig is op het niveau van de stuurgroep en de bereidheid om te werken aan concrete acties om de wijk tot leven te brengen
- de multithematische benadering van projecten in een buurtlogica
- het partnerschap met Picol (met name voor de terbeschikkingstelling van de lokalen)
De jury wijst de wijk op het belang om de projecten te laten dragen door de buurtbewoners. De jury vraagt de groep om samen met de coach te werken 
aan de versterking van de stuurgroep en de verzelfstandiging (met het oog op het verduurzamen van de duurzame wijk) ten aanzien van de vzw Picol (in 
het bijzonder wat de administratieve procedures betreft).
De jury deelt de buurt mee dat Brussel-Stad een positief advies geeft voor de projecten. Het advies voor de voetgangersbrug is echter gereserveerd, 
omdat het afhankelijk is van de omvang van het project (moet binnen de grenzen van een burgerproject blijven). De Stad herinnert eraan dat het 
pocketpark gepland is.

INS19_090 FR QDC Les Griottes
Les Griottes De 
Noordkrieken

Ukkel 0,00 0,00

Het project ‘Les Griottes/De 
Noordkrieken’ bevindt zich in het 
zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, in Ukkel, in de wijk 
Kinsendael-Kriekenput.
Meer bepaald wil het project de 
bewoners bereiken van de 
Mirabellensquare, de 
Noordkriekenstraat, de Lindenstraat, 
de Vleeskersenstraat en de Plukstraat.
Het is echter de bedoeling dat dit 
project inclusief en open is.

Het project heeft een tweeledig doel:
* de aarde bewerken (mobiliseren, verwerven en delen van kennis met betrekking tot de 
verschillende aspecten van het tuinieren)
* het smeden van sociale relaties rond tuinieren en aanverwante onderwerpen zoals de 
ecologische voetafdruk, de biodiversiteit, enz.
Concreet gebeurt dit via: 
* de oprichting van een ontmoetingspool en uitwisselingsdienst rond tuinieren 
(gereedschapsbibliotheek, uitwisseling, zadenbeurs, collectieve compost, enz.)
* het aanleggen van een pedagogische tuin (hoenderhof, serre, moestuinen in bakken, 
workshops, enz.)
* de organisatie van colloquia/debatten

Ontvangen 0 Geselecteerd

De jury heeft besloten een gunstig gevolg te geven aan het project. De jury benadrukt:
- de bereidheid van de stuurgroep om op een collectieve en participatieve manier te werken
- de contacten met de andere duurzame wijken
De jury vestigt de aandacht van de wijk op:
- het belang van het koppelen van het project ‘Colloquia en debatten’ aan concrete acties die gericht zijn op het veranderen van gedrag. Voormalige 
duurzame wijken kunnen hun ervaring delen met uw collectief (bv.: Vogelzang). Dit punt zal moeten worden behandeld met de coach.
- de reflectie binnen Leefmilieu Brussel over de plaatsing van bijenkorven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de voorwaarden voor de aanvaarding 
ervan (te volgen met de coach) 
- de noodzaak om te werken aan de openstelling van het educatieve tuinproject voor de wijk en de toe-eigening ervan door de bewoners van de wijk.

INS19_091 FR QV
Revignons les 
Coteaux

Revignons les 
Coteaux

Schaarbeek 3.000,00 3.000,00
Thiéfrystraat, Olivierstraat, 
Wijnheuvelenstraat

Dit is een collectief en participatief project waarbij we het landschap en het biologische 
karakter van de Wijnheuvelen in Schaarbeek nieuw leven willen inblazen door het plaatsen van 
wijnstokken op de gevels van de huizen, afgewisseld met andere soorten klimplanten. Het idee 
achter dit project is het versterken en teruggeven van een identiteit aan onze buurt.

Ontvangen 29 Geselecteerd  

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Rekening houdend met het advies 
van de gemeente Schaarbeek over bepaalde inrichtingen die gepland zijn in het kader van uw project, is het echter essentieel dat de stuurgroep een 
dialoog onderhoudt met de bevoegde gemeentelijke diensten over de plaatsing van bakken in de openbare ruimte. Dit type van inrichtingen is 
onderworpen aan de gemeentelijke regelgeving. Daarnaast zijn er door het Gewest werkzaamheden gepland in verschillende straten. Deze zijn niet 
onverenigbaar met het project, maar het is van essentieel belang om de gemeente en het Gewest te informeren over de geplande inrichtingen om deze in 
de werkzaamheden te integreren en/of de compatibiliteit ervan te waarborgen. Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, wordt het project een succes. 
Mooi en goed project! Uitstekende voortzetting gewenst! 

INS19_094 FR GFHP Potje d'ici Potje d'ici Vorst 3.000,00 3.000,00 Drukkerijstraat 5 in 1190 Vorst

Het project heeft tot doel workshops te organiseren (12 workshops voor maximaal 12 
personen) om te leren hoe soepen te steriliseren. De sterilisatiemethode voor soepen is 
complexer dan voor jams, wat verklaart waarom deze methode minder verspreid is. Het zou 
echter de voedselverspilling in huishoudens verminderen en hen dus aanmoedigen om meer 
verse en seizoensgebonden producten te kopen.

Ontvangen 29 Geselecteerd
Het project is interessant en sluit goed aan bij de doelstellingen van het gewestelijke Good Food-beleid.  Het lijkt realistisch. Het doel ervan is zeer 
relevant, maar zeer (misschien te) specifiek !! Green fabrique Abbaye ontwikkelt ook conserveringsworkshops in Vorst.

INS19_095 FR QV WijkLiberté Comité
Groene Liberté - 
Phase 1

Koekelberg 3.007,00 3.000,00 Vrijheidslaan 

Het project bestaat uit het vergroenen van de Vrijheidslaan aan de even en oneven zijden via 2 
acties: het planten van vaste planten en klimplanten in kuilen voor de gevels en het plaatsen 
van planten op de trottoirs om de aanwezigheid van voertuigen te verhinderen (in functie van 
de verkregen overeenkomsten, gaat het om bakken of aanplantingen rechtstreeks in de volle 
grond door nieuwe kuilen te maken = straat-park).

Ontvangen 30 Geselecteerd Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! 

INS19_098 FR GFHP
Groupe cuisine du 
CPAS d'IXelles

ReAl Elsene 2.298,00 2.298,00

Het recuperatieproject zal 
plaatsvinden in de gemeente Elsene. 
In eerste instantie zal de inzameling 
zich richten op het gebied tussen de 
Generaal Jacqueslaan, de Matongue-
wijk, de Kroonlaan en de Louizalaan. 

Het project omvat de recuperatie van onverkochte goederen bij kruidenierswinkels en 
voedingswinkels in Elsene. In eerste instantie zullen de ingezamelde goederen worden 
herverdeeld onder de groepsleden. Als het project goed werkt, is de groep van plan om de 
producten te verwerken, om hun vaardigheid/ervaring in het conserveren van voedsel te 
verbeteren. Als het project in 2020 goed verloopt, zullen meer mensen worden uitgenodigd om 
deel te nemen. Het project voorziet verschillende momenten waarop de groep zijn ervaring kan 
delen: maaltijden van onverkochte producten met een gast, maaltijden met OCMW-werkers, 
workshop.

Ontvangen 26 Geselecteerd

Het project voldoet aan de Good Food-principes en heeft een echte maatschappelijke meerwaarde: het stelt een groep mensen met een laag inkomen in 
staat 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 zal kunnen profiteren van de hulp van de animator met wie al samengewerkt 
wordt in het kader van de workshops ‘duurzaam koken’ van het OCMW. Het zou echter nuttig zijn dat, aan het begin van het subsidiejaar, de begeleiding 
zou bijdragen aan de verfijning van het project en de toe-eigening van het regelgevende kader met betrekking tot de recuperatie van onverkochte 
goederen.

INS19_102 FR QDC
Le Jardin des 4 
vents

Le Jardin des 4 vents
Sint-Jans-
Molenbeek

0,00 0,00 Wijk Duchesse / Decock

De wijk verzamelt zich rond de inrichting van de tuinen ‘4 winden’ (moestuin in bakken, 
compost, creatie van een biodiversiteitszone) en activiteiten in een naburig gebouw (het 
koppelen van de huiswerkklassen en milieu-educatie, kookworkshops, bouwworkshop voor de 
tuin, enz.). De groep wil ook samenwerken met lokale actoren (Ecolo n°5, verenigingen). 

Ontvangen 16 Geselecteerd

De jury heeft besloten een gunstig gevolg te geven aan het project. De jury benadrukt:
- Betrokkenheid van de bewoners en de buurtcomités bij de stuurgroep om de lokale verankering en de inbreng van wijkkennis te waarborgen
- de reflectie over mogelijke partnerschappen en de eerste contacten voor enkele daarvan (de gemeente, Recyclart, VK, enz.). 
- de multithematische benadering van de projecten in een wijklogica
- de doelstelling om de cohesie te verbeteren door middel van de uitvoering van collectieve projecten.  
De jury vestigt de aandacht van de wijk op het belang van de ontwikkeling van projecten en acties om de sociale banden, de solidariteit en de gezelligheid 
te versterken, maar ook op de noodzaak om de link met het milieu te maken. Dit punt zal moeten worden behandeld met de coach.

INS19_108 FR PSM Jardin des Ronces Jardin des ronces Vorst 3.595,00 3.595,00
Neerpedestraat, tussen de 
Appelboomstraat en de 
Vlazendaalstraat

Twee projecten: Broodoven en vijver. 1. Het bouwen van een broodoven in een bakstenen 
schuur die ze al hebben gerenoveerd om de wijkbewoners en meer in het algemeen iedereen 
die dat wil aan te moedigen om brood op traditionele wijze te maken en te bakken (+ 
organisatie van workshops en ontmoetingen met professionals + bewustmaking voor de 
consumptiewijzen en de gezelligheid). Het tweede project is de aanleg van een vijver om de 
biodiversiteit op de site te bevorderen en te verwelkomen (+ observatie en bewustmaking). 

Ontvangen 28 Geselecteerd

Het project wordt duidelijk voorgesteld en de planning en het budget zijn realistisch. De groep bestaat al enkele jaren en heeft zich verenigd rond een 
moestuin-boomgaard waarvan het succes de soliditeit van de groep aantoont. De groep is zeer gemotiveerd en heeft zijn projecten al goed doordacht, 
collectief en als geheel. Naast het bijdragen aan de verspreiding van de Good Food-principes, kan de broodoven helpen om het aantal mensen dat de tuin 
bezoekt te vergroten. Het project om een vijver in de tuin aan te leggen is relevant. Het vertegenwoordigt een groot potentieel voor de biodiversiteit. 
Toch zal aan het ontwerp van de natuurlijke vijver bijzondere aandacht moeten worden besteed. Hiertoe wordt de stuurgroep aangeraden om op de 
specifieke begeleiding van Natagora te rekenen om de aanleg van de natuurlijke vijver op de juiste manier te garanderen en/of om de knowhow van de 
groep op dit gebied aan te tonen. Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd!

INS19_111 FR GFP Daillyplein Terre Daillyplein Terre Schaarbeek 3.000,00 3.000,00

Leuvensesteenweg 329, binnenterrein 
van een private eigendom met een 
gevel langs de straat, gebruikt als 
parking

Het project heeft tot doel de parkeerplaats van een binnenterrein van een 
appartementsgebouw om te vormen tot een moestuin met bakken en volle grond en om een 
boomgaard aan te leggen. Het project zal openstaan voor de wijken dankzij de creatie van een 
gezellige zone en voor het netwerk van buurtcomposten, dat reeds aanwezig is bij de ingang 
van de site.

Ontvangen 29 Geselecteerd
Het project is geloofwaardig en solide. Het getuigt van openheid naar de buurt in het kandidaatsdossier ten opzichte van het pre-begeleidingsbezoek. Er 
zal echter bijzondere aandacht worden besteed aan de openstelling voor de wijk en de planning na de voor april geplande bodemsanering. Een technische 
en groepsdynamische begeleiding zal worden gepland en zal noodzakelijk zijn, naast het budget van 3.000 euro.



INS19_113 FR GFHP
Le Comité de 
quartier du Haut 
Woluwe

Une micro-forêt 
alimentaire en 
autonomie circulaire

Sint-Lambrechts-
Woluwe

3.000,00 3.000,00
Moestuin en boomgaard Timmermans 
- binnenterrein van het huizenblok in 
de Timmermansstraat 39 

Het project heeft tot doel de verwezenlijkingen in de moestuin-boomgaard te bestendigen en 
de reeds in gang gezette kringloopeconomiebeweging te bevestigen. Het project is met name 
gericht op het planten van een fruithaag langs de muur; het planten van een fruitboom 
(halfstam) om te zorgen voor een meer schaduwrijke leefplek; het witten van de muur die de 
fruithaag zal beschutten; het aanvullen van het aanbod groenten en fruit; het creëren van 
didactische panelen en het uitwerken van opleidingen/workshops, enz.  

Ontvangen 30 Geselecteerd

Het project is goed geformuleerd en heeft realistische doelstellingen die in overeenstemming zijn met de Good Food-principes. Het project is een 
‘voorbeeld’ voor de productie van groenten en fruit en de educatie op het vlak van duurzame voeding en biodiversiteit. De kandidatuur heeft tot doel een 
reeds bestaand project dat zeer efficiënt is op het gebied van bewustmaking en openstelling voor de wijk uit te bouwen/te versterken. Het aantal en de 
aard van de workshops kunnen echter worden verduidelijkt.

INS19_114 FR QV Verte Tulipier Verte Tulipier Vorst 2.989,00 2.989,00 Tulpeboomstraat

Het doel van dit project is de aanzet te geven tot een dynamiek van vergroening in de 
Tulpeboomstraat in Vorst en tegelijkertijd de banden tussen de bewoners te versterken.  Deze 
doelstelling beantwoordt aan de noodzaak om de plaats van planten in de stadsomgeving te 
versterken, teneinde op ons niveau bij te dragen tot de vermindering van de gevolgen van de 
klimaatopwarming, de luchtvervuiling, de afname van de biodiversiteit en de verbetering van 
het welzijn van de inwoners. 

Ontvangen 31 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Toch wordt de stuurgroep 
geadviseerd om te kiezen voor de aanleg van natuurlijke habitats zoals hopen dood hout, doorboorde boomstammen, zandhopen, enz. in plaats van te 
kiezen voor klassieke insectenhotels, waarvan de efficiëntie op het gebied van soortbescherming steeds meer wordt betwist. Tot slot is het raadzaam om 
de plaatsing van balkonbakken/tuinbakken te beperken ten gunste van ambitieuzere en duurzamere inrichtingen zoals plantkuilen voor klimplanten en/of 
beplante trottoirs en/of grote bakken.  Mooi en goed project! Uitstekende voortzetting gewenst! 

INS19_116 FR QV
Markelbach vert-
icale

Markelbach vert-
icale

Schaarbeek 2.900,00 2.900,00
Deel van de Alexandre 
Markelbachstraat tussen de Bremer-
rotonde en nr. 63 van de straat

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

Ontvangen 25 Geselecteerd

Na analyse van uw kandidaatsdossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan uw project. Gefeliciteerd! Toch wordt de stuurgroep 
gevraagd om kennis te nemen van de voorwaarden die door de gemeente Anderlecht worden opgelegd. Het gaat er met name om het gemeentecollege 
op de hoogte te brengen van het definitieve plaatsinname van het project in de openbare ruimte, met name op het niveau van de plantkuilen voor de 
klimplanten en de plaatsing van de bakken, teneinde de officiële goedkeuring ervan te verkrijgen. Ook de gemeentelijke technische diensten moeten op 
de hoogte worden gehouden. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt het project een succes. Mooi en goed project! Uitstekende voortzetting 
gewenst! 

INS19_117 FR GFP e'CLOSion e'CLOSion de la forêt
Sint-Pieters-
Woluwe

5.967,00 3.000,00
Bosdreef (centraal gedeelte en 
omgeving) in 1150 Sint-Pieters-
Woluwe

Het project heeft tot doel een collectieve moestuin te creëren op het centrale gedeelte, gericht 
op de teelt van lokale variëteiten in verband met de graanbibliotheek. Het doel is om lokaal 
groenten en fruit te produceren, om een ruimte te creëren voor ontmoeting en gezelligheid en 
om jong en oud bewust te maken van duurzame en kwaliteitsvolle voeding. De groep wil ook 
een groene en gezellige ruimte creëren (planten die de biodiversiteit bevorderen, houten 
bakken, enz.) + collectieve compost en eventueel een insectenhotel, een schuilplaats voor 
vleermuizen

Ontvangen 31 Geselecteerd

Na analyse van uw dossier heeft de jury besloten een gunstig gevolg te geven aan het deel ‘Good Food’. Het deel ‘Groene Wijk’ wordt geweigerd: De 
verhouding tussen het gevraagde budget voor het onderdeel ‘Groene wijken’ en de specifieke doelstellingen op het vlak van inrichtingen is buitensporig. 
Het overgrote deel van het budget zou worden besteed aan de aankoop van hekken (1500 van de gevraagde 1700 euro). Bovendien is de wijk al goed 
vergroend en lijkt de installatie van vleermuiskasten en insectenhotels niet relevant (aanwezigheid van vleermuizen?).
De biodiversiteit is niet voldoende vertegenwoordigd, ondanks het feit dat het dossier goed is opgebouwd.
Good Food: Het dossier is zeer compleet wat dit onderdeel betreft.
Weigering van de collectieve compost: De plaats voor de compost lijkt beperkt in dit stadium. Er heeft geen pre-begeleiding kunnen plaatsvinden. Het idee 
van een collectieve compost lijkt relevant, iets om te worden overwogen voor volgend jaar.

INS19_120 FR GFP Potager Allée verte Potager Allée verte
Sint-Agatha-
Berchem

2.963,00 2.462,00

Groendreefstraat 42 in 1082 Sint-
Agatha-Berchem, terrein 
gekadastreerd als afdeling A, tussen 
99N4 en 98E

Het project bestaat uit een collectieve moestuin met individuele percelen die al een jaar 
bestaat. Het doel is om de reeds aanwezige collectieve moestuin verder te ontwikkelen met 
bijzondere aandacht voor de implementatie van een regenwaterrecuperatiesysteem en de 
aankoop van tuingereedschap.

Ontvangen 23 Geselecteerd

De jury heeft besloten om een gunstig gevolg te geven aan dit dossier, omdat het doel is om zich open te stellen voor de wijk, maar ook om een oplossing 
te vinden voor een reeds bestaand probleem: de toegang tot water. Het budget voorziet in oplossingen hiervoor. Het zal nodig zijn om waakzaam te zijn 
voor de collectieve dynamiek tijdens de begeleiding, omdat de percelen individueel zijn. Het verzoek om een grasmaaier te kopen voor 556 euro wordt 
geweigerd. Het toegekende budget bedraagt dus 2.462 euro (3.018 gevraagd - 556 euro).

INS19_121 NL GFHP De Oesterboom Kriek & Zwam Brussel 3.000,00 3.000,00
BridgeCity, Francois-Joseph 
Navezstraat 110 in 1000 Brussel

In de kelders van Bridgecity  zal een oesterzwammenkwekerij worden geïnstalleerd. Het 
substraat bestaat uit organisch afval afkomstig van maaisel uit de buurt en gebruikt koffiegruis 
dat lokaal wordt opgehaald. Via een doorgedreven participatietraject worden buurtbewoners 
opgeleid om deze kwekerij te runnen. Het gebruikte substraat wordt vervolgens gebruikt als 
voeding voor het opkweken van bomen en planten op dezelfde site, die vervolgens worden 
geplant in de buurt om bij te dragen aan de lokale vergroening van de tuinen en de 
speelplaatsen in de wijk. 

Ontvangen 27 Geselecteerd

Het project is origineel en sluit goed aan bij de doelstellingen van het gewestelijke Good Food-beleid. Het is ontworpen volgens de principes van de 
kringloopeconomie, wat het bijzonder interessant maakt. Het past in de dynamiek van de tijdelijke bezetting van Bridgecity en zal zeker kunnen profiteren 
van de synergieën die deze implantatie mogelijk maakt. Hoewel de bereidheid om de bewoners van de wijk te betrekken wordt genoemd, zijn de 
modaliteiten van deze participatie in dit stadium nog onduidelijk. Bovendien moet de kwestie van het tijdschema worden verduidelijkt.

INS19_122 FR GFP Potager du parc Potager du parc
Sint-Pieters-
Woluwe

3.000,00 3.000,00
Hoek van de Bemelstraat en de 
Mostinckstraat

Het project bestaat uit de creatie van een collectieve moestuin voor de bewoners van de 
Vogelzangwijk. De percelen zullen collectief en op ecologische wijze worden gebruikt. De 
doelstellingen zijn om de bewoners te stimuleren om thuis te produceren; om de bewoners van 
de wijk toegang te geven tot een moestuin en om sociale banden te creëren door middel van 
workshops en collectieve werven.

Ontvangen 30 Geselecteerd

Het project wordt gedragen door een groep die participatief en dynamisch lijkt. De leden zijn bekwaam en er zal een technische begeleiding nodig zijn. 
Een deel van het budget is met name bestemd voor workshops en communicatie naar de buurt toe, en een ander deel voor het opstellen van 
moestuinbakken. Dit project past perfect in de scope en voldoet aan de criteria voor het opzetten van een collectieve moestuin die door Leefmilieu Brussel 
wordt ondersteund. De subsidie van 3000 euro wordt toegekend.

INS19_123 FR GFP Le Jardin Le Jardin Brussel 9.815,00 3.000,00 Fransmanstraat 118 in 1020 Laken

‘Le Jardin’ is een collectief project rond een moestuin en koken op de binnenplaats van nr. 118 
van de Fransmanstraat. Het wil de sociale cohesie van de wijk versterken en de bewoners op 
een veerkrachtige en ethische manier bewust maken van de kringloopeconomie, de 
biodiversiteit en de vergroening van de stadsomgeving, door een zachte benadering van de tuin 
op basis van de 5 zintuigen. Het project omvat ook animaties en feestelijke momenten.

Ontvangen 19
Onder 
voorwaarden

De groep wordt gedragen door competente mensen die gebruik maken van de instrumenten van collectieve intelligentie. Het project is zeer ambitieus, 
stelt een groot aantal acties voor en noemt verschillende lopende projecten, maar het is moeilijk om de verwachte resultaten voor het jaar in het kader 
van de subsidie vast te stellen. Voor het moestuingedeelte van het project is geen technische ondersteuning nodig omdat de groep voldoende deskundig 
lijkt te zijn en de nood daaraan niet kenbaar gemaakt heeft. De planning en het budget van de moestuin zijn goed gedetailleerd in relatie tot de andere 
projectideeën die in het dossier zijn opgenomen (houtoven, buitenkeuken, kippenhok, buurtcompost, enz.). Het gevraagde budget is niet duidelijk omdat 
het de verschillende thema-acties van het project door elkaar haalt. Een enkele post van 500 euro is ondubbelzinnig herkenbaar voor het compostproject, 
terwijl een buurtcompost minstens 1500 euro kost. Bovendien is, als de compost al in november 2019 wordt geïnstalleerd zoals in de planning is vermeld, 
voor dit onderdeel geen subsidie nodig.
De jury heeft besloten om 3.000 euro budget te tellen, door de ingevulde posten te sorteren en te beslissen wat het productiegedeelte betreft. Het 
gevraagde budget voor de andere thematische onderdelen (keuken/kippenhok/oven, buurtcompost) wordt geweigerd wegens het gebrek aan een 
concrete planning of details.  Gezien de vaardigheden en de verzoeken om begeleiding van de stuurgroep zal het project worden begeleid door een 
multithema-coach.
Het project wordt dus alleen geaccepteerd voor het moestuingedeelte. Toch blijven de andere genoemde projectideeën interessant en wordt de 
stuurgroep uitgenodigd om deze volgend jaar verder uit te werken. Hiertoe wordt de groep aangemoedigd een intentieverklaring in te dienen om te 
kunnen profiteren van de prebegeleiding alvorens hun kandidaatsdossier in te dienen.

INS19_124 FR ZD Les antigaspi Les antigaspi
Oudergem-Sint-
Pieters-Woluwe

3.000,00 1.850,00

1) Buurthuis Le Pavillon, 
Strategiestraat 3 in Oudergem 2) 
Lokaal van het OCMW Oudergem, 
Waversesteenweg nr. 1326 3) 
Gemeenschapscentrum Vogelzang, 
Vogelzanglaan 40 in SintPieters-
Woluwe

Het project bestaat uit het organiseren van ontmoetingsmomenten 1x/maand (workshops zero 
afval of Good Food, conferenties, bezoeken).

Ontvangen 24
Onder 
voorwaarden

Na analyse van het dossier heeft de jury besloten er een gunstig gevolg met voorwaarden aan te geven voor zero afval. De jury wijst erop dat het grootste 
deel van het budget wordt uitbesteed aan professionals.
Voor Good Food wordt het project niet geaccepteerd omdat het niet past in de filosofie van verzelfstandiging: het betreft een eenmalig project.
Voor zero afval: verzelfstandiging ligt niet altijd voor de hand met het thema zero afval; de participatieve kant lijkt beperkt; een dynamiek die al enkele 
jaren bestaat met een project dat evolueert. De bedragen moeten gepreciseerd worden. De coach zal contact opnemen om het budget (verlaging) te 
finaliseren met de bedoeling dat niet alles geëxternaliseerd wordt en dat de autonomie van het collectief beoogd wordt.

INS19_125 FR QDC Les Nicheurs Nichons ensemble Vorst 0,00 0,00
Marconi-wijk (waar het bouwblok van 
de Foyer Sud zich bevindt)

Deel 1: Creatie van een collectieve moestuin (moestuin in volle grond en houten bakken) op het 
terrein van de Foyer du Sud.  Deel 2: Didactische en culinaire workshops rond de 5 zintuigen en 
voedsel (wandelingen om de planten te ontdekken die in de stedelijke ruimte groeien, 
ontmoetingen met andere groepen inwoners die reeds de stadslandbouw en het hergebruik 
van afval beoefenen, culinaire workshops elke maandag, workshops over het ontwerpen van 
zakken, workshop over het bouwen van vuilnisbakken met de jongeren van het Marconi-
partnerschap, workshops rond het schrijven van recepten en levensverhalen van de 
receptendragers, thé dansant). Ze hebben het ook over het opzetten van een collectieve 
compost.

Onder 
voorwaarden

0
Onder 
voorwaarden

Het project wordt als zodanig niet aanvaard, maar de jury stelt voor het te integreren in het onderdeel Vooruit met de wijk. 
Aangezien het project geen pre-begeleiding heeft aangevraagd en de kandidatuur als themaproject niet ontvankelijk is (met name de budgetlimiet). 
Gezien de ambities van de voorgestelde projecten en de aard van de wijkdynamiek wordt echter voorgesteld dat de draaggroep in de dynamiek van de 
Participatieve Duurzame Wijken stapt, een aangepaste begeleiding krijgt, inclusief een inventarisatiefase, en deelneemt aan het volgende participatieve 
budget van de PDW. De groep zal echter een lijst met ten minste 10 handtekeningen (buiten de stuurgroep) moeten indienen alsook de perimeter van de 
wijk moeten definiëren.

INS19_126 FR QDC Nino-vert Nino-vert Brussel 0,00 0,00
Ninoofse Plein en de omliggende 
straten

Wijkcompost + Bakken ‘ongelooflijk eetbaar’ gekoppeld aan zitbanken + Vergroening via 
klimplanten + Workshops rond het stekken en zaaien van planten

Ontvangen 0
Onder 
voorwaarden

Het collectief wordt geselecteerd onder voorwaarden. De jury benadrukt:
- het feit dat de perimeter kan evolueren naar gelang de vragen die in de komende maanden kunnen ontstaan
- de wens om een band te creëren tussen de gemeenschap van de Kruitmolen en de wijk
De jury wenst echter dat de gemeenschap van de Kruitmolen het initiatief neemt voor het project, met de coach samenwerkt aan een echte opening naar 
de wijk toe, door de inwoners van de wijk in de draaggroep te betrekken. Bovendien moet het verband met Molleke nog worden verduidelijkt. De jury 
stelt een proefselectie voor in de vorm van één of drie coachingsessies om het participatief functioneren van de stuurgroep en de betrokkenheid van de 
buurt te evalueren.  

INS19_127 FR ZD Planète Turquoise Planète Turquoise Elsene-Etterbeek 3.000,00 3.000,00 Louizagallerij, 1050 Elsene 

Het project bestaat uit het organiseren van conferenties voor het grote publiek (5 tot 6 per jaar) 
en conferenties/workshops (elke maand) met als doel het probleem van de klimaatopwarming 
uit te leggen en de deelnemers sleutels, concrete oplossingen en actiehefbomen aan te reiken 
die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Ontvangen 28 Geselecteerd
Het grote belang en de motivatie van de groep werden erg gewaardeerd door de jury. Een aandachtspunt is de locatie(s) van de conferentie(s), die bij de 
uitvoering van het project snel moet(en) worden bepaald. Indien nodig kan met de coach ook worden begonnen met een reflectie over de doelgroep en 
over het aantrekken van deze doelgroep.

INS19_128 FR CC Compost Jaspar
#compost_jaspar100
0+60

Sint-Gillis 2.483,00 2.483,00
Jasparlaan, tegenover nr. 130 Langs 
het fietspad

Het project bestaat uit het plaatsen van een buurtcompost op de gewestweg tussen de bomen, 
voor het fietspad en vlak naast een park dat door Leefmilieu Brussel wordt beheerd. De 
dynamiek is erg goed. 

Ontvangen 30 Geselecteerd
De stuurgroep blijkt sterk te zijn en het project is het resultaat van een reeds sterke vraag. De compost maakt ook deel uit van de wens om zich de locatie 
opnieuw toe te eigenen en is bedoeld om het bewustzijn over het afvalprobleem te vergroten. Er bestaan al partnerschappen en de gebruikers zullen bij 
de evaluatie worden betrokken.



INS19_129 FR GFP
Citoyens Durables 
des Trois Ponts

Potager des trois 
ponts

Oudergem 3.200,00 3.000,00
Ruimte langs de metro/trein, van nr. 
70 tot 94, Driebruggenstraat in 1160 
Oudergem

Het doel van het project is om samen groenten te verbouwen. Naast de collectieve productie is 
het de bedoeling om ontmoetingen in de buurt te stimuleren. Er zullen ook fruitbomen en 
kleinfruit worden geplant.

Ontvangen 28 Geselecteerd

Het project 3 Bruggen wordt ondersteund omdat de groep dynamisch, reactief en pro-actief is. Bovendien is het kandidaatsdossier solide en 
geloofwaardig en voldoet het aan de doelstellingen van Vooruit met de wijk. Het budgettaire aandachtspunt betreft het budget voor de aanleg van een 
vlonder over de gehele lengte van de moestuin (50 m lang) om de toegang tot de moestuinpercelen te stabiliseren en te vergemakkelijken. Het 
toegekende budget bedraagt 3.000 euro omdat de vlonder noodzakelijk lijkt om een veel vlottere toegang tot de moestuin te bewerkstelligen.

INS19_130 FR GFP Akar-Haut-Va Tilleuls en Fleurs Elsene 3.302,00 3.000,00

Binnenterrein van het 
bouwblok/achterkant van de tuinen 
van de sociale woningen aan de 
Bosvoordsesteenweg/Akarovastraat 
in 1050 Elsene

Het project heeft tot doel de onbebouwde grond te rehabiliteren en om te vormen tot een 
collectieve wijkmoestuin, met een verscheidenheid aan teelten (volle grond, potten, 
geotextielzakken, bakken op hoogte, enz.). De belangrijkste doelstelling van het project is de 
sociale integratie te bevorderen, de banden tussen de inwoners van de wijk te versterken, door 
de exploitatie van kleine onderbenutte percelen voor feestelijke en gezellige evenementen 
rond de moestuin en op basis van de producties ervan. Het zal openstaan voor iedereen en voor 
iedereen (gehandicapten, ouderen, kinderen, enz.) exploiteerbaar worden gemaakt.

Ontvangen 29 Geselecteerd

Het moestuinproject Akar-Haut-Va, ondersteund door de PCS, heeft als doel om open te staan voor iedereen en inclusief te zijn voor mensen van 
verschillende leeftijden en sociaaleconomische achtergronden. Het wordt aangedreven door een solide dynamiek en ondersteund door de PCS. De 
planning en het budget zijn geloofwaardig, realistisch en tonen de bereidheid om zich open te stellen voor de buurt. Het potentieel voor verzelfstandiging 
is zeer groot omdat de vennootschap die eigenaar is van de verkaveling het project ondersteunt. Het toegekende budget bedraagt 3.000 euro en er zal 
technische ondersteuning nodig zijn.

INS19_131 FR ZD Comité de quartier Crasses du Val Brussel 2.400,00 2.400,00
Craetbosgaarde in 1120 Neder-over-
Heembeek

Het project bestaat uit het creëren van intergenerationele banden tussen de bewoners van de 
wijk rond het thema 'zero afval'. Ongeveer één keer per maand worden er workshops, 
activiteiten en bezoeken georganiseerd. De doelstellingen zijn om sociale banden te creëren 
tussen de verschillende huurders en om projecten van het niveau van de gezinnen naar het 
niveau van de hele buurt te tillen. 

Ontvangen 29 Geselecteerd
De jury heeft besloten een gunstig gevolg te geven aan dit dossier. De intergenerationele aspecten van het project zijn zeer interessant. De motivatie van 
de groep werd erg gewaardeerd door de jury. Aangezien het voorgestelde programma vrij druk is, zal aandacht moeten worden besteed aan de planning 
van de organisatie van de activiteiten om te voorkomen dat de groep uitgeput geraakt.  
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