
november & december 2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag

datum van 

goedkeuring van 

de subsidie

Politiezone 5340 Brussel-West Politiezone subsidie voor het behoud van een vlot verkeer tijdens de volledige sluiting van de Leopold II-tunnel in 2019  €       62.730,11 19/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag

datum van 

goedkeuring van 

de subsidie

Gemeente Schaarbeek Gemeente subsidie mobiliteitscontract SCH-023  €       22.939,38 13/12/2019

Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €       17.473,00 19/12/2019

Gemeente Jette Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €       12.000,00 13/12/2019

Gemeente Sint-Gillis Gemeente subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de school Peter Pan tijdens het schooljaar 2019-2020  €         3.700,00 2/12/2019

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Gemeente subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de scholen Princesse Paola, Robert Maistriau, Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout, Klim 

op School, Parc Malou, Prinses Paola, Prince Baudouin, Vervloesem, Parc Schume en Van Meyel tijdens het schooljaar 2019-2020

 €       15.000,00 

4/12/2019

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gemeente subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de school Chant d'Oiseau tijdens het schooljaar 2019-2020  €         3.500,00 26/11/2019

Gemeente Oudergem Gemeente Subsidie voor de organisatie van fietsersrijen in het Centre Scolaire du Souverain tijdens het schooljaar 2019-2020  €         8.835,00 4/12/2019

Gemeente Sint-Gillis Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €       33.050,00 20/12/2019

Gemeente Oudergem Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         8.000,00 4/12/2019

Gemeente Etterbeek Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         8.532,00 4/12/2019

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €       18.650,00 18/12/2019

Gemeente Ukkel Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         7.100,00 13/12/2019

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €       24.800,00 18/12/2019

Gemeente Anderlecht Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         7.480,00 4/12/2019

Gemeente Schaarbeek Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €       25.247,00 18/12/2019

Gemeente Sint-Joost-ten-Node Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         8.000,00 4/12/2019

Gemeente Watermaal-Bosvoorde Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         9.650,00 20/12/2019

Gemeente Evere Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         8.000,00 5/12/2019

Gemeente Ganshoren Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €         8.000,00 16/12/2019

Stad Brussel Gemeente subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"  €       10.500,00 4/12/2019

Gemeente Ganshoren Gemeente mobiliteitscontract GAN-020  €         7.281,16 13/12/2019

Gemeente Jette Gemeente mobiliteitscontract JET-005  €       24.843,58 13/12/2019

Gemeente Brussel-Stad
Gemeente

subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de scholen Léon Lepage, Des Six Jetons, De l'Allée verte en Jules Anspach tijdens het schooljaar 

2019-2020
 €       23.940,00 

19/12/2019

Gemeente Evere
Gemeente

subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de scholen Aurore, l'Aubier, Marie Popelin, Sint-Jozefsschool, Basisschool Onze Lieve Vrouw, 

Clair-Vivre, la Source, Saint-Joseph, Athénée Royal, Notre Dame Immaculée tijdens het schooljaar 2019-2020
 €       39.140,00 

18/12/2019

Gemeente Jette
Gemeente

subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de scholen Heilig-Hartschool, Sint-Michielsschool en Sint-Pieterscollege tijdens het schooljaar 

2019-2020
 €       20.800,00 

19/12/2019

Gemeente Schaarbeek
Gemeente

subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de scholen School 13 en School 17 "Pierre Adam" en fietsersrijen in de school GBS De Kriek 

tijdens het schooljaar 2019-2020
 €       40.000,00 

19/12/2019

Gemeente Vorst
Gemeente

subsidie voor de organisatie van voetgangersrijen in de scholen School 9 en fietsersrijen in de scholen School 9, basisschool de Wereldbrug en Ecole 

Saint-Antoine tijdens het schooljaar 2019-2020
 €       32.340,00 

17/12/2019

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Gemeente

subsidie voor de organisatie van sensibiliseringsacties in het kader van de oproep "De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte"
 €       27.000,00 

27/12/2019

Gemeente Sint-Joost-ten-Node Gemeente mobiliteitscontract SJO-023  €       15.951,36 13/12/2019

Gemeente Etterbeek Gemeente subsidie voor het mobiliteitscontract ETT-023  €       25.854,00 20/12/2019

Gemeente Ukkel Gemeente subsidie voor het mobiliteitscontract UCC-023  €       12.397,64 19/12/2019

Werkingssubsidies aan ondergeschikte besturen werkzaam op het vlak van de mobiliteit van personen en de inrichting van de openbare ruimte - 17.002.27.01.4322

Werkingssubsidies aan politiezones in het kader van het strategisch mobiliteitsbeleid - 17.001.27.02.4351



Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeente subsidie voor het mobiliteitscontract BSA-004  €         7.969,91 18/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag

datum van 

goedkeuring van 

de subsidie

CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles) Vzw subsidie voor werkingsactiviteiten tweede semester 2019  €       20.000,00 17/12/2019

Ateliers de la rue Voot Vzw subsidie voor de basisopdrachten in het tweede semester van 2019 alsook voor het project "Een fiets voor tien jaar"  €       77.000,00 11/12/2019

Cycling Vlaanderen Vzw subsidie voor de organisatie van "KIDZ ON WHEELZ 2019"  €       45.000,00 17/12/2019

Coren Vzw subsidie Schoolvervoerplan (SVP) voor het tweede semester van 2019  €       32.192,50 18/12/2019

GoodPlanet Vzw subsidie Schoolvervoerplan (SVP) voor het tweede semester van 2019  €       74.725,00 17/12/2019

BRAL Vzw subsidie voor de uitvoering van haar kerntaak, zijnde de bevordering van duurzame mobiliteit voor het tweede semester van 2019  €       40.000,00 17/12/2019

Coren Vzw subsidie voor de organisatie van "Mov'in the city" tijdens het schooljaar 2019-2020  €       50.000,00 18/12/2019

Brufeest Vzw subsidie voor de uitvoering van het mobiliteitsplan voor Nuit Blanche 05.10.19  €       31.740,00 17/12/2019

Cycloperativa Vzw subsidie voor de organisatie van Vélostraat  €         5.000,00 11/12/2019

Koalift Vzw subsidie voor de ontwikkeling van een multimodaal luik in zijn digitaal platform in 2019  €       15.000,00 23/12/2019

Autodelen Vzw subsidie voor de organisatie van het project Cozycar in 2019  €       15.000,00 23/12/2019

Cyclo Vzw subsidie voor de organisatie van "Ambassadeurs vélo@Petit Châteaau" van 01.03.2019 tot 31.03.2020  €         6.150,00 12/12/2019

Mobiel 21 Vzw subsidie voor de organisatie van de STARS Brussels 2019-2020  €       15.000,00 23/12/2019

Taxistop
Vzw

subsidie voor de begeleiding van meerdere Brusselse ondernemingen bij de invoering van een carpoolbeleid voor hun werknemers in 2019
 €       15.000,00 

23/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag

datum van 

goedkeuring van 

de subsidie

Gemeente Anderlecht voor GBS Veeweide School subsidie voor het Schoolvervoerplan voor GBS Veeweide (SVP)  €             168,00 2/12/2019

GBS Everheide School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.580,00 26/11/2019

Gemeente Anderlecht voor GBS Scheut School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.300,00 26/11/2019

Gemeente Anderlecht voor Kleuterschool DoReMi School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.998,00 26/11/2019

Ecole primaire des Pagodes School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.422,00 2/12/2019

Athénée Fernand Blum (vestiging Roodebeek) School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.301,70 3/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Lycée français Jean Monnet - kleuterafdeling School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.656,21 11/12/2019

Sint-Vincentiusschool School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €             300,00 2/12/2019

Ecole Les Cèdres School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.190,25 4/12/2019

Heilige Familie Jette School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.627,00 16/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Nihil

Materiële en financiële hulp aan de scholen van het onderwijsnet van de Franse Gemeenschap in het kader van de mobiliteit - 17.005.53.04.4525

Materiële en financiële hulp aan de scholen van het onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de mobiliteit - 17.005.53.05.4525

Werkingssubsidies aan verenigingen werkzaam op het vlak van de promotie van het openbaar vervoer, de mobiliteit van personen en de inrichting van de openbare ruimtes - 17.002.34.01.3300

Materiële en financiële hulp aan de scholen van het gemeentelijk onderwijsnet in het kader van de mobiliteit - 17.005.53.02.4326

Materiële en financiële hulp aan de scholen van het gesubsidieerd autonoom onderwijsnet in het kader van de mobiliteit - 17.005.53.03.4430



begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

BSGO 'T Overbeek School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         2.510,00 26/11/2019

GO! Heemschool I Bubao School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         2.413,00 13/12/2019

De Wimpel -Cans School subsidie Schoolvervoerplannen (SVP)  €         1.934,00 13/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Gemeente Brussel-Stad Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     362.000,00 10/12/2019

Gemeente Elsene Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     229.560,00 19/11/2019

Gemeente Schaarbeek Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     244.898,88 19/11/2019

Gemeente Sint-Joost-ten-Node Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €       73.900,00 10/12/2019

Gemeente Jette Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €       17.500,00 19/11/2019

Gemeente Vorst Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     304.565,00 19/11/2019

Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     116.000,00 19/11/2019

Gemeente Koekelberg Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €       14.429,80 23/12/2019

Gemeente Sint-Gillis Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €         3.430,00 18/11/2019

Gemeente Brussel-Stad Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     362.000,00 10/12/2019

Gemeente Anderlecht Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €       26.390,10 23/12/2019

Gemeente Elsene Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     229.560,00 19/11/2019

Gemeente Schaarbeek Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     244.898,88 19/11/2019

Gemeente Sint-Joost-ten-Node Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €       73.900,00 10/12/2019

Gemeente Jette Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €       17.500,00 19/11/2019

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €         7.000,00 18/11/2019

Gemeente Ganshoren Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     124.646,94 23/12/2019

Gemeente Vorst Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     304.565,00 19/11/2019

Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €     116.000,00 19/11/2019

Gemeente Koekelberg Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €       14.429,80 23/12/2019

Gemeente Sint-Gillis Gemeente subsidie infrastructuur verkeersveiligheid 2019  €         3.430,00 18/11/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Politiezone 5339 Brussel Hoofdstad – Elsene Politiezone subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in 2020  €     171.430,00 19/12/2019

Politiezone 5340 Brussel-West Politiezone subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in 2020  €       85.714,00 19/12/2019

Politiezone 5341 Zuid Politiezone subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in 2020  €       85.714,00 19/12/2019

Politiezone 5342 Ukkel-Watermaal-Bosvoorde Politiezone subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in 2020  €       85.714,00 19/12/2019

Politiezone 5343 Montgomery Politiezone subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in 2020  €       85.714,00 19/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Nihil

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Werkingssubsidies aan instellingen belast met activiteiten voor het vaststellen van de rijgeschiktheid van bestuurders of kandidaat bestuurders met verminderde functionele vaardigheid - 17.007.34.02.3300

Investeringssubsidies aan gemeenten in het kader van verkeersveiligheid - 17.007.28.01.6321

Investeringssubsidies aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid - 17.007.28.02.6351

Investeringssubsidies aan de Gewestelijke Intercommunale Politieschool (GIP) in het kader van verkeersveiligheid - 17.007.28.03.6353



VIAS Institute

Vzw

subsidie voor de activiteiten die door het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) uitgevoerd moeten worden in het kader van 

het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs voor 

het jaar 2016

 €     118.000,00 

23/12/2019

VIAS Institute

Vzw

subsidie voor de activiteiten die door het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) uitgevoerd moeten worden in het kader van 

het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs voor 

het jaar 2018

 €     123.000,00 

23/12/2019

VIAS Institute

Vzw

subsidie voor de activiteiten die door het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) uitgevoerd moeten worden in het kader van 

het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs voor 

het jaar 2019

 €     125.000,00 

23/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

GoodPlanet Vzw subsidie voor de organisatie van het project "Voetgangersbrevet, gele en groene veters" van 01.12.2019 tot 31.12.2020  €       94.520,00 20/12/2019

Pro Velo Vzw subsidie voor de organisatie van "Via Vélo Débutants" van 01.01.2020 tot 31.12.2020  €       22.875,00 27/12/2019

BX1 vzw Vzw subsidie voor de verspreiding van een verkeersveiligheidscampagne via de Brusselse mediakanalen van 01.12.2020 tot 31.12.2020  €       46.076,00 19/12/2019

Vlaams-Brusselse Media (BRUZZ) vzw Vzw subsidie voor de verspreiding van een verkeersveiligheidscampagne via de Brusselse mediakanalen van 01.01.2020 tot 31.12.2020  €       47.580,00 19/12/2019

Via Secura Vzw subsidie voor de organisatie van het project "Brusselse dag van de motorrijder" tijdens de maand maart 2020  €       27.347,00 19/12/2019

KWB Vzw subsidie voor de organisatie van het project "Formation continue Code de la Route"  €         3.000,00 5/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Zig Zag Vzw subsidie pendeldienst tijdens Couleur Café (28-30.06.2019)  €     130.000,00 7/11/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Nihil

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Brussels Major Events Vzw subsidie studie en plaatsing van signalisatie tijdens de "Grand Départ" van de Ronde van Frankrijk in juli 2019  €     162.676,05 19/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Gemeente Elsene Gemeente subsidie toegankelijk maken van voetpaden en/of kruispunten, de weg, de openbare ruimte TPWOR  €     500.000,00 2/12/2019

Gemeente Anderlecht Gemeente subsidie gemeente Anderlecht voor fietsstallingen  €       17.271,54 23/12/2019

Gemeente Oudergem Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       19.543,44 18/12/2019

Werkingssubsidies toegekend aan privé verenigingen met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid - 17.007.34.03.3300

Werkingssubsidies aan verenigingen en organisaties die een bijdrage leveren tot de bevordering van het openbaar vervoer of die werkzaam zijn op het gebied van de organisatie, de coördinatie, de artistieke integratie, de aanleg en het beheer van de openbare 

vervoersinfrastructuur, alsook van de organisatie van activiteiten met het oog op de sensibilisering en de promotie van de uitvoering van werken voor het openbaar vervoer - 18.002.34.01.3300

Projectsubsidies aan geconsolideerde gewestelijke verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van de promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de wegenwerven, hun aanhorigheden, de pleinen en de kunstwerken op de openbare weg - 

19.002.15.02.4160

Inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden die werkzaam zijn op het gebied van 

de organisatie, de coördinatie, de artistieke integratie, de aanleg en het beheer van de wegen met aanhorigheden, van de pleinen en van de kunstwerken op de openbare weg, de organisatie van activiteiten met het oog op de sensibilisering en de promotie van de uitvoering van 

wegenwerken, alsook het parkeerbeleid en het autodelen - 19.002.27.01.4340

Investeringssubsidies aan de gemeenten voor de werken uitgevoerd in het kader van infrastructuurprojecten - 19.002.28.01.6321



Gemeente Vorst Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       24.947,78 23/12/2019

Gemeente Elsene Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       23.988,25 23/12/2019

Gemeente Schaarbeek Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       29.495,40 17/12/2019

Gemeente Ukkel Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       16.486,09 23/12/2019

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       15.600,00 17/12/2019

Gemeente Sint-Gillis Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       24.135,38 18/12/2019

Gemeente Watermaal-Bosvoorde Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       17.154,01 20/12/2019

Gemeente Oudergem Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsherstellingspunten  €       10.000,00 13/12/2019

Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeente subsidie voor het plaatsen van een fietsherstellingspunt en fietspompen  €         7.926,25 13/12/2019

Gemeente Vorst Gemeente subsidie voor het plaatsen van een fietsteller  €         9.417,00 13/12/2019

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe Gemeente subsidie voor de aanleg van de gemeentelijke fietsroute (GemFR) 2  €       31.003,23 19/12/2019

Gemeente Jette Gemeente subsidie voor het aanbrengen van fietsmarkering  €       29.873,38 19/12/2019

Gemeente Jette
Gemeente

subsidie om de parkeerplaatsen voor personen met een handicap in overeenstemming te brengen met de normen van het vademecum 

voetgangerstoegankelijkheid
 €       25.828,34 

19/12/2019

Gemeente Ukkel
Gemeente

subsidie voor het toegankelijk maken van de wijk Melkriek en de Molièrelaan in het kader van het toegankelijkheidsplan voor de weg en de 

openbare ruimte (TPWOR)
 €     130.000,00 

19/12/2019

Gemeente Ganshoren Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietspompen  €         2.981,29 7/11/2019

Gemeente Sint-Gillis Gemeente subsidie voor het plaatsen van een fietsherstellingspunt en fietspompen  €         3.054,04 7/11/2019

Gemeente Ukkel Gemeente subsidie voor het plaatsen van een fietsteller  €       10.000,00 13/12/2019

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Gemeente

subsidie voor het toegankelijk maken van voetpaden en/of kruispunten van de Schoolstraat en Dokter Charles Beudinstraat in het kader van het 

toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (TPWOR)
 €     219.723,90 

19/12/2019

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Gemeente

subsidie voor het toegankelijk maken van de Guillaume Abelooslaan, Constant Montaldlaan, J.G. Van Goolenlan, Henri Dietrichlaan en de 

Tomberglaan in het kader van het toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (TPWOR).
 €       34.514,72 

18/12/2019

Gemeente Ukkel Gemeente subsidie voor het plaatsen van banken  €         6.261,75 13/12/2019

Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €         7.734,32 13/12/2019

Gemeente Jette Gemeente subsidie voor het plaatsen van fietsstallingen  €       14.392,25 13/12/2019

Gemeente Ganshoren Gemeente subsidie voor het plaatsen van banken  €         7.092,48 13/12/2019

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe Gemeente subsidie voor het plaatsen van banken  €       10.000,00 13/12/2019

Gemeente Schaarbeek
Gemeente

subsidie voor het toegankelijk maken van de Van Hovestraat in het kader van het toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte 

(TPWOR)
 €       65.000,00 

18/12/2019

Gemeente Sint-Agatha-Berchem Gemeente subsidie voor het aanbrengen van fietsmarkering  €         2.268,37 13/12/2019

Gemeente Schaarbeek Gemeente subsidie voor de aanleg van de gemeentelijke fietsroute 4  €         5.015,15 13/12/2019

Gemeente Ukkel Gemeente subsidie voor het aanbrengen van fietsmarkering  €       14.000,00 23/12/2019

Gemeente Anderlecht Gemeente subsidie voor het aanbrengen van fietsmarkering  €       15.068,50 19/12/2019

Gemeente Watermaal-Bosvoorde Gemeente subsidie voor de aanleg van de gemeentelijke fietsroute 3  €         7.120,00 13/12/2019

Gemeente Watermaal-Bosvoorde Gemeente subsidie voor het plaatsen van een fietsherstellingspunt  €         1.800,00 4/12/2019

Stad Brussel Gemeente subsidie voor het plaatsen van banken  €         8.569,34 23/12/2019

Stad Brussel
Gemeente

subsidie voor het toegankelijk maken van de Kroonveldstraat, Duikerstraat en Alfred Stevensstraat in het kader van het toegankelijkheidsplan voor 

de weg en de openbare ruimte (TPWOR)
 €       90.000,00 

19/12/2019

Gemeente Ukkel
Gemeente

subsidie voor de aanleg van een fiets-voetgangersverbinding tussen de Groene Wandeling en de Dolezlaan (GFW 12) via de heraanleg van de 

Verrewinkelstraat en de Eikenboslaan
 €     500.000,00 

19/12/2019

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Gemeente subsidie voor de aanleg van een ontmoetingszone aan de Nijverheidskaai tussen de Liverpoolstraat en de Gosseliesstraat (GFW CK)  €     450.347,08 19/12/2019

begunstigde rechtsvorm project bedrag
Goedkeuringsdatu

m van de subsidie

Urban Foxes Vzw subsidie voor de organisatie van de happening "Young Urban Foxes" op de middenberm van de Kleine Ring  €         2.146,00 13/12/2019

Werkingssubsidies aan verenigingen en organismes die werkzaam zijn op het gebied van de organisatie, de coördinatie, de artistieke integratie, de aanleg en het beheer van de wegen met aanhorigheden, van de pleinen en van de kunstwerken op de openbare weg, de organisatie 

van activiteiten met het oog op de sensibilisering en de promotie van de uitvoering van wegenwerken, alsook het parkeerbeleid en het autodelen - BA 19.002.34.01.3300 


