
 

 

 
 
 

PARTICIPATIEF BUDGET PETERBOS – REGLEMENT 2022 
 

1. Een participatief budget voor Peterbos. 
 
In het kader van het Duurzaam Wijkcontract « Peterbos », neemt het de vorm aan van een 
projectoproep die toelaat de initiatieven te financieren die door de bewoners beheerd worden. Deze 
projectoproep heeft tot doel om de bewoners aan te moedigen en te ondersteunen bij de 
concretisering van hun ideeën om het leven in hun wijk te verbeteren. Het wordt een "participatief" 
budget genoemd om drie redenen : de bewoners beheren zelf hun projecten voor de wijk, zij nemen 
deel aan de selectie van de projecten en zij worden betrokken bij het opstellen van het reglement 
voor de oproep. 
 
Het participatief budget beschikt over een enveloppe van 60.000 euro die verdeeld moeten worden 
over de 5 jaren van het Duurzaam Wijkcontract (2019-2024). 
 
2. Algemene voorwaarden. 
 
Elke projectoproep beschikt over een enveloppe van minimum 12.000 €. Indien het bedrag dat 
voorbehouden werd voor een projectoproep niet uitgegeven wordt, wordt het resterende budget 
automatisch overgedragen naar de enveloppe van de volgende projectoproep. Het niet-bestede 
budget in 2021 wordt toegevoegd aan de enveloppe voor de projectoproep van maart/april 2022 
voor een totaal van 40.000 €.  
 
Het reglement wordt opgesteld door de bewoners en de lokale actoren. Het kan elk jaar herzien 
worden, teneinde een voordeel te halen uit voorgaande ervaringen en om andere opties te 
verkennen. Het wordt door de Gemeenteraad goedgekeurd. 
 
3. Wie mag een project indienen ? 

 
- Elke groep van burgers die uit minimum twee personen bestaat en waarvan ten minste één 
bewoner deel uitmaakt van de wijk Peterbos ; 
 
- De scholen binnen de perimeter (zie artikel 7)  en de verenigingen ; 
 
De kandidatuur van één vereniging of één bewoner van de wijk Peterbos moet actief gesteund 
worden door minstens 5 bewoners van de wijk : interesse tonen voor het project, er actief aan 
meewerken, enz. 
 
Bij elke stap van het proces, is de coördinatrice van het Participatief Budget beschikbaar om de 
vragen van de projectbeheerders te beantwoorden en hen te helpen bij de stappen die ondernomen 
moeten worden. 
 
Elk bewoner die een project wil voorstellen kan zich tot de coördinatrice richten en steun vragen om 
een project uit te werken en op te stellen, de financiële- en materiële noden te definiëren, de 
voorstelling van het project voor te bereiden, enz. 



 

 

 
 
Alle projectbeheerders moeten de coördinatrice van het Participatief Budget ten minste één keer 
raadplegen alvorens hun project in te dienen (anders komt het niet in aanmerking). 
 

+INFO 
Maria Christodoulou 

mchristodoulou@anderlecht.brussels 
Tel. 0498 58 88 50 

Peterbos blok 9 
www.anderlecht.be/nl/peterbos 

 
 

4. Welke projecten ? De criteria 

 
De voorgestelde projecten (ontvankelijkheidscriteria) : 
 
- Moeten uitgevoerd worden ten gunste van de bewoners en van de regelmatige gebruikers van 

de wijk Peterbos ; 
- Moeten erop gericht zijn om het leven in de wijk te verbeteren ; 
- Mogen lopende projecten niet financieren ; 
- Mogen geen financiële winst opleveren voor de beheerder van het projectidee ; 
- Zullen de waarden van het Duurzaam Wijkcontract moeten respecteren ; 
 
De projecten moeten beantwoorden aan een maximaal aantal prioriteiten die door de bewoners 
van de wijk opgesteld werden. Deze prioriteiten zijn de volgende (selectiecriteria) : 

 
• De bewoners van Peterbos betrekken : het project valoriseert de overdracht van 
bekwaamheden tussen de bewoners en de actieve participatie bij de realisatie van de 
projecten. 
 
• Een sociale band creëren en strijden tegen de eenzaamheid : het project spoort de 
bewoners aan om buiten te komen en elkaar te ontmoeten. 
 
• De mixiteit tussen het publiek aanmoedigen : het project bevoordeeld de mix van 
geslachten, van culturen en/of van generaties. 
 
• De wijk verfraaien : het project verbetert het leefkader via tussenkomsten op de 
openbare/gemeenschappelijke ruimten of via sensibiliseringsacties. 
 
• Sporen nalaten na de uitvoering van het project : het project wordt bestendigd of blijft 
bestaan door middel van de sporen die het nalaat. 
 

Een project maakt meer kans om geselecteerd te worden indien het verschillend is in vergelijking 
met hetgeen reeds bestaat in de wijk en als het geheel of gedeeltelijk beheerd wordt door jongeren. 
 
 
 
 

http://www.anderlecht.be/nl/peterbos


 

 

 
5. Wanneer en hoe een project indienen ? 

 
De projecten mogen ingediend worden met behulp van een kandidatuurformulier beschikbaar in de 
Wijkantenne Peterbos blok 9 of te downloaden op de site van de Gemeente Anderlecht : 
www.anderlecht.be/nl/peterbos. 

In 2022 zullen er twee deadlines zijn om een project in te dienen : 

- 1ste editie : 15 april 2022 

- 2de editie : 15 november 2022 

 

Het kandidatuurformulier, degelijk ingevuld, moet via e-mail teruggezonden worden naar volgend 
adres : mchristodoulou@anderlecht.brussels of afgegeven worden in de Wijkantenne Peterbos, blok 
9. 
 
De projectvoorstellen zullen het voorwerp uitmaken van een analyse voor ontvankelijkheid en voor 
haalbaarheid, om dan voorgesteld te kunnen worden tijdens de Selectievergadering. Alle niet-
geselecteerde projecten krijgen een gemotiveerd feedback van de Vergadering en kunnen opnieuw 
voorgesteld worden tijdens de volgende projectoproepen. 
 
De projectbeheerders moeten vóór de sluiting van de kandidaturen een "principe" toelating (e-mail 
of brief) krijgen van de gemeentelijke diensten of huisvestingsmaatschappijen die bij het project 
betrokken zijn. 
 
De coördinatrice van het participatief budget kan de projectbeheerders helpen bij hun procedures. 
 
6. Financiële- en administratieve modaliteiten. 
 
Er wordt een financiële steun toegekend en gestort aan elk geselecteerd project. Deze som is 
bestemd om de werkingskosten en de kosten voor materieel te dekken die gelinkt zijn aan de 
uitvoering van het project. 
 
• De investeringskosten mogen uitzonderlijk gefinancierd worden indien de projectbeheerders 
uitleggen hoe de investering voor de gemeenschap zal blijven dienen na het beëindigen van het 
project. 
 
• De personeelskosten worden niet aanvaard, de projectbeheerders mogen zich niet bezoldigen. De 
nadruk ligt op vrijwilligerswerk, met het idee om buurtbewoners te betrekken bij de ontwikkeling 
van projecten voor hun wijk. 
 
• De levering van externe diensten is a priori uitgesloten, tenzij de projectbeheerder niet over de 
nodige vaardigheden beschikt of de vrijwillige vaardigheden niet in de wijk heeft gevonden. 
 
Co-financiering is toegestaan op voorwaarde dat deze aangekondigd en duidelijk geïdentificeerd 
wordt tijdens het indienen van de kandidatuur. De projecten zullen geheel of gedeeltelijk worden  
 



 

 

 
voorgefinancierd. 
 
Het toegekende bedrag moet uitgegeven worden binnen de 12 maanden volgend op het ontvangen 
van de subsidie. Alle uitgaven moeten gerechtvaardigd worden door een factuur of een officieel 
kasticket. 
 
Na de realisatie, verbinden de projectbeheerders er zich toe om een financiële balans in te dienen 
en om een evaluatie te maken van hun project met het team van het participatief budget. De 
financiële- en administratieve uitvoeringsmodaliteiten worden hernomen in het 
kandidatuurformulier. 
 
 
7. Wie selecteert de projecten en hoe ? 
 
Kandidaten die tijdig een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend, worden uitgenodigd hun project 
voor te stellen voor de Selectievergadering, die voor iedereen toegankelijk is. Alleen inwoners van 
Peterbos (die binnen de onderstaande perimeter in een van de 18 blokken van het park wonen, van 
nr. 1 tot nr. 28 Peterbos Park en de oneven nummers van Adolphe Willemynsstraat) hebben echter 
stemrecht. De andere deelnemers aan de vergadering, waaronder de bewoners die lid zijn van de 
Gemeenteraad, hebben een adviserende stem. 
 
De selectie geschiedt bij consensus op basis van het reglement. Indien geen consensus wordt bereikt, 
neemt de Vergadering haar toevlucht tot een stemming. 
 
De lijst van de door de Selectievergadering geselecteerde projecten wordt vervolgens toegezonden 
aan de Gemeenteraad, die de beslissing goedkeurt en wijst aan de begroting het (de) 
overeenkomstige uitgavenkrediet(en) toe voor de verschillende projecten. De projecten kunnen 
beginnen zodra de officiële brief met de aankondiging van de winnaars is ontvangen. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Communicatie aangaande de projecten. 

Alle communicatie in verband met het Participatief Budget moet de logo's van het Duurzaam 
Wijkcontract Peterbos, de Gemeente Anderlecht en het Gewest vermelden. Alle communicatie moet 
van tevoren naar de coördinatrice worden gestuurd. De logo's zullen te zijner tijd aan de winnaars 
worden toegestuurd. 
 
9. Hoe deel uitmaken van de Selectievergadering ? 
 

Alle bewoners van de wijk Peterbos mogen deel uitmaken van de Selectievergadering. Om de 
uitnodiging voor de selectiebijeenkomst te krijgen, volstaat het om het hieronder beschikbare 
inschrijvingsformulier in te vullen en het terug te sturen hetzij per e-mail of naar de Wijkantenne 
blok 9. 
 
Naam + Voornaam…………………………………………………………….. 
Adres……………………………………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………….. 
GSM/tel………………………………………………………………………….. 
 
wenst deel te nemen aan de Selectievergadering van de voorgestelde projecten in het kader van het 
Duurzaam Wijkcontract Peterbos, die zal plaatsvinden in april 2022. 
 
Handtekening 
 
 
10. Covid-19. 
 

Enerzijds behoudt de gemeente zich het recht voor de participatieve budgetten niet toe te kennen 
indien de huidige, door de Nationale Veiligheidsraad, opgelegde beperkingen inzake 
samenscholingen, manifestaties en recreatieve activiteiten niet worden opgeheven voor de periode 
van de realisatie van de projecten en anderzijds kan de gemeente, indien de gezondheidscrisis dit 
vereist, met onmiddellijke ingang en zonder mogelijk verhaal van de projectbeheerder een voortijdig 
einde stellen aan het project, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. 
 
11. Geschil. 
 

In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, interpretatie of toepassing van dit 
reglement, komen de partijen overeen bijeen te komen om een minnelijke schikking na te streven, 
alvorens een beroep te doen op een gerechtelijke procedure. Indien de onderhandelingen 
mislukken, worden alle geschillen die uit dit reglement voortvloeien voorgelegd aan de bevoegde 
rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 
12. Inwerkingtreding. 
 

Dit reglement treedt in werking 5 dagen na zijn bekendmaking door aanplakking. 


