
PARTICIPATIEF BUDGET PETERBOS – SOLIDAIRE EN RECREATIEVE ZOMER

Participatief Budget : een solidaire en recreatieve zomer in Peterbos

Deze projectoproep heeft de ambitie om de realisatie van burgerinitiatieven voor solidariteit en recreatie aan te 
moedigen tijdens de zomerperiode in Peterbos. Na een lente in lockdown waardoor de economische, sociale, 
culturele, ... activiteiten stopgezet werden, maken wij ons op om ook een onuitgegeven zomer te beleven. De 
pandemie verstoort alle projecten ! In deze bijzondere context heeft het Wijkcontract Peterbos beslist om een deel 
van de enveloppe van het participatief budget, hetzij 12.000 EUR, te gebruiken om de bewoners financieel te 
ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ideeën om het leven in hun wijk te verbeteren.

Deze projectoproep is dus voornamelijk gericht op het ondersteunen van acties :
- die erop gericht zijn om een sociale band tussen de burgers te creëren en te behouden ;
- die een ondersteuning bieden aan de mensen die het meest getroffen en geïsoleerd zijn door de huidige situatie ;
- die ludieke en recreatieve activiteiten voorstellen aan jongeren en ouderen.

Alle ideeën zijn welkom : het verdelen van een newsletter, het organiseren van speurtochten, het organiseren van 
een solidaire ketting, steun verlenen aan diegenen die geen digitale middelen hebben, het verzamelen van 
getuigenissen, een tentoonstelling in open lucht, een uitdaging voor uw buren opstarten, een ludotheek creëren, 
een zomerschool openen ... Het Wijkcontract Peterbos heeft de wens om de inbreng van de bewoners inzake de 
ontwikkeling van oplossingen, als antwoord op de specifieke noden van hun wijk, te waarderen.

De projecten moeten gerealiseerd en aangeboden worden aan de bewoners en de gebruikers van de wijk tijdens de
zomer, vóór 30 september 2020. De termijn kan eventueel verlengd worden indien de situatie en de noden van de 
wijk dit rechtvaardigen.

Wie mag een project indienen ?

Alle bewoners en gebruikers van de wijk Peterbos mogen een project voorstellen. 

De jongeren onder de 18 jaar, alsook de kinderen, worden aangemoedigd om hun ideeën voor een project voor te 
stellen, op voorwaarde zich te verenigen met ten miste één volwassene om de administratieve en financiële 
modaliteiten te beheren.

De partnerschappen met de verenigingen, scholen, handelszaken, enz die in de buurt actief zijn worden 
toegelaten. Deze mogen desalniettemin niet genieten van de financiering. Het is toegelaten om meerdere projecten 
in te dienen.

Wanneer en hoe een project indienen ?

Elke persoon die geïnteresseerd is om een idee voor een project in te dienen wordt uitgenodigd om ook contact op 
te nemen met het team van het participatief budget. Het kan u helpen bij de uitwerking van uw idee, bij het 
definiëren van de financiële en materiële noden, bij het invullen van het kandidatuurformulier, enz.

De kandidatuurdossiers kunnen ingediend worden tot 1 juli 2020 met behulp van het kandidatuurformulier, dat 
gedownload kan worden op de site van de gemeente Anderlecht : www.anderlecht.be/peterbos.

http://www.anderlecht.be/peterbos


Wie selecteert de projecten en hoe ?

De projecten zullen geëvalueerd en geselecteerd worden door het team van het Wijkcontract Peterbos. Indien 
nodig kunnen bijkomende inlichtingen aan de projectbeheerders gevraagd worden. De geselecteerde projecten 
zullen een officieel document krijgen, met de modaliteiten van het project, dat ondertekend moet worden.

Welke zijn de selectiecriteria ?

Elk project moet :
- de solidariteit en de sociale banden in de wijk verbeteren
- en/of de wijk animeren
- de waarden van de duurzame wijkcontracten respecteren : samen leven, respect en sociale cohesie
- uitgewerkt en beheerd worden door bewoners of gebruikers van de wijk
- gerealiseerd worden tijdens de zomerperiode (tot 30 september)

Modalités financières et administratives

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  projecten  zullen  geheel  of  gedeeltelijk
geprefinancierd worden.

De subsidie moet uitgegeven worden vóór 30 september 2020. Alle uitgaven moeten gerechtvaardigd worden door 
een factuur of een officieel kasticket.

Binnen de 3 maanden die volgen op het einde van het project, zullen de beheerders alle bewijsstukken met betrekking 
tot de realisatie van hun project indienen, teneinde een evaluatie te kunnen maken van het project met het team van het 
participatief budget. Bijkomende inlichtingen zullen tijdig meegedeeld worden door het team van het participatief 
budget.

Des questions ? Une idée ? Besoin d’aide ? 

+INFO
Corrinne Denecker 
cdenecker@anderlecht.brussels
Tél 0498 58 88 50
www.anderlecht.be/  nl/  peterbos  

Enerzijds behoudt de gemeente zich het recht voor om geen participerende begrotingen toe te kennen indien de huidige 
door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde beperkingen met betrekking tot bijeenkomsten, evenementen en recreatie 
voor de periode niet worden opgeheven voor de uitvoering van projecten en anderzijds, indien de gezondheidscrisis het 
vereist kan de gemeente, met onmiddellijke ingang en zonder mogelijk beroep vanwege de projectbeheerder, een 
vroegtijdig einde maken aan het project.

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

