
PARTICIPATIEF BUDGET PETERBOS – REGLEMENT 2020     

1. Een participatief budget voor Peterbos

Het participatief budget is een werkmiddel dat aan de burgers toelaat om te beslissen over het gebruik (voor een
deel) van het openbaar geld. 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 participatief budget beschikt over een enveloppe van 60.000 euro die verdeeld moeten worden over de 4 jaren
van het Duurzaam Wijkcontract (2019-2023). Het is een budget dat collectief beheerd wordt : alle beslissingen
worden gezamenlijk genomen door een Vergadering waaraan alle bewoners mogen deelnemen.

       2. Algemene voorwaarden

In 2020, zullen er twee projectoproepen zijn : in maart en in september. Elke projectoproep beschikt over een
enveloppe van 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 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 selecteert de projecten en hoe ?

De  kandidaten  projectbeheerders  stellen  hun  voorstel  voor  tijdens  de  selectiebijeenkomst  die  voor  iedereen
openstaat.  Enkel  de bewoners van de wijk Peterbos,  die in  de Selectievergadering opgenomen zijn,  beslissen
echter om al dan niet een financiering toe te kennen aan ieder project en keuren zijn budget goed of herzien het.
De selectie gebeurt via consensus op basis van het reglement. Indien men niet tot een consensus komt, kan de
Vergadering overgaan tot een stemming.

De  Gemeente  en  de  verenigingen  mogen  aanwezig  zijn  bij  de  selectievergaderingen  ;  zij  mogen  advies  of
raadgevingen geven.

Het College keurt de beslissing goed die door de Selectievergadering genomen werd en legt de uitgave vast die met
het project overeenstemt.

         4. 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           mei 2020                 oktober 2020.

Handtekening



           5. 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.

Bij  elke  stap  van  het  proces,  is  het  team  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 wijkantenne Peterbos 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.

Een idee voor een project ? Vragen ? Hulp nodig ? 
Neem deel aan de CAFÉS-BUDGET 

op 5 maart @18u of op 19 maart @10u (geannuleerd)
Wijkantenne blok 9

+INFO
Corrinne Denecker

cdenecker@anderlecht.brussels
Tel. 0498 58 88 50

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

6. 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 2020 zijn er twee momenten om een project in te dienen : 28 april 2020 en 8 oktober 2020.

De projectvoorstellen zullen het voorwerp uitmaken van een analyse voor ontvankelijkheid en voor haalbaarheid,
om dan voorgesteld te kunnen worden tijdens de selectiebijeenkomst.  Alle niet-geselecteerde projecten krijgen
een  gemotiveerd  feedback  van  de  Vergadering  en  kunnen  opnieuw  voorgesteld  worden  tijdens  de  volgende
projectoproepen.

* Het kandidatuurformulier, degelijk ingevuld, moet via e-mail verstuurd worden naar het adres cdenecker@anderlecht.brussels of afgegeven worden in de
Wijkantenne Peterbos blok 9.

             7. Welke projecten ?

Elk project moet uitgevoerd worden ten gunste van de bewoners en van de regelmatige gebruikers van de wijk
Peterbos en moet erop gericht zijn om het leven in de wijk te verbeteren. De geselecteerde projecten zullen de
waarden van het Duurzaam Wijkcontract moeten respecteren en moeten beantwoorden aan een maximaal aantal
prioriteiten die door de bewoners van de wijk opgesteld werden. Deze prioriteiten zijn de volgende :

• 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.

De materiële projecten moeten gerealiseerd worden binnen de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Peterbos
en de immateriële projecten mogen gerealiseerd worden op het Belgische grondgebied.

8. 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  projecten  zullen  geheel  of  gedeeltelijk
geprefinancierd worden.

Het toegekende bedrag moet uitgegeven worden binnen de 12 maanden volgend op de selectie.  Alle  uitgaven
moeten gerechtvaardigd worden door een factuur of een officieel kasticket.

Co-financiering is toegestaan op voorwaarde dat deze aangekondigd en duidelijk geïdentificeerd wordt tijdens het
indienen van de kandidatuur.

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.


