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De Outiltek van Watermaal-Bosvoorde 
Een plaats creëren waar verschillende en gevarieerde 
werktuigen gratis in de gemeente kunnen uitgeleend 
worden, om overbodige aankopen van werktuigen te 
beperken die men bijna niet zal gebruiken, wegens een 
ecologische stap.   
 
Wiener plaats - Het speelplein van onze dromen 
Een groot speelelement toevoegen voor de kinderen van 7-
12 jaar (om te klimmen, te glijden, evenwicht…) op de 
groene ruimte tussen de friet-tram en de Ministerlaan, 
voor een aangename en gezellige inrichting voor iedereen.  
 
*Ruimte van multifunctioneel werk in open lucht 
Een ruimte in open lucht, beschut tegen zon en regen, 
samengesteld uit een tafel en zitvlakken, waar men zich 
kan komen installeren om te werken. Deze 
multifunctionele ruimte zou het eveneens iedereen 
mogelijk maken om daar bijvoorbeeld een lunch/een 
vieruurtje te nuttigen. 
 
Installatie van bakken regenwater toegankelijk voor de 
inwoners 
Regenwater collectoren plaatsen die aan de daken van 
bepaalde openbare en zelfs particuliere gebouwen worden 
aangesloten. Deze collectoren zouden regenbakken 
voeden die in openbare ruimtes toegankelijk voor alle 
inwoners worden geplaatst. 
 
Watermaal-Bosvoorde in 3D immersie 
Productie van immersie bezoeken in „3D vermeerderd” 
voor de gemeente website, vanaf camera's 360° teneinde 
de opmerkelijke plaatsen van de gemeente te valoriseren: 
gebouwen, culturele en artistieke ruimtes, en handels. 
 
Cartografie en informatie over de wandelingen in 
Watermaal-Bosvoorde 
Een kaart van de steegjes en paden van de gemeente 
opstellen. Men zou ze kunnen benoemen, ze onderhouden 
en een ontdekkingswandeltraject van maken. 
 
Laadbakken voor klein lastig afval 
Enkele laadbakken (zo esthetisch mogelijk) voor het 
verzamelen van kleine lastige overbodige voorwerpen 
neerzetten. De inhoud van deze laadbakken zou kunnen 
gesorteerd worden en vernietigd, of recycled worden. 
 
Artistieke panelen in plaats van publiciteit 
Het idee zou erin bestaan om deze publicitaire panelen te 
vervangen door grafische werken voorgesteld door de 
inwoners (foto's, schilderijen, tekeningen…) en gedrukt en 
geplaatst door de gemeente. 

 

 
 

*Een traject van muurfresco’s creëren om de Openbare 
Ruimte te verfraaien 
Een traject van fresco's creëren in de Brusselse traditie 
van de muurversiering en striptekeningen. Een muurfresco 
om de Gemeente te verfraaien, de Kunst voor iedereen 
toegankelijk te maken en ons uitnodigen om onze 
ontroeringen te bevrijden en onze zinnen te bereiken. 
 
*Het nestelen van de ijsvogels bevorderen in WB! 
De nieuwsgierige wandelaars hebben in het Tenreuken park 
een koppel ijsvogels kunnen observeren. Het zou interessant 
zijn om zijn vestiging en zijn nestelen te bevorderen 
dankzij een oeverinrichting en een gunstige 
vestigingsruimte.  
 
*Watermaal Bosvoorde een Pro Skate gemeente  
Het project heeft ten doel de ontwikkeling van de 
stadsglijsporten te ondersteunen (waarvan het 
skateboard). Het gaat erom door impulsinvesteringen in de 
stadsruimte aan een spel-, sport-, gezellige praktijken en 
verplaatsingsmanieren te stimuleren.  
 
Het fruit van Watermaal-Bosvoorde 
Het idee is de aanplanting voor te stellen, overal waar het 
mogelijk is op de Gemeente, van fruitbomen. De inwoners 
zouden zich kunnen verzamelen om de oogsten te 
organiseren en eventueel de overschotten aan 
hulpverenigingen voor de meest kwetsbaren te geven.  
 
De fietsers-muren van W- Bosvoorde 
De moeilijkste heuvels en fietsers-hellingen van de 
gemeente (Valkerij, G. Benoidt, sprinkhaan, roodborstje, 
Vander Elst, Karrenberg enz) tellen en aan de voet van 
deze beklimmingen het percentage aangeven, de afstand 
om een ludieke-sportieve omloop te maken. 
 
*Kiosk/tentje op de Aartshertogen square als 
samenkomst plaats  
Deze kiosk (licht en mobiel) zal wijkfeesten kunnen 
ontvangen en een display plaats zijn, die alle inwoners van 
de Aartshertogen toelaat om de informatie te raadplegen 
in verband met de wijk.  
 
*Een rolschaatsen/roller in Watermaal-Bosvoorde! 
Aanpassing van rolschaatsbaan of mobiele elementen om 
te rollen, teneinde gezelligheid te brengen door de 
sportactiviteit van jonge en minder jonge jongeren te 
bevorderen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


