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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.    
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Festival van de Tuinen |4515,98 € 
Het Festival van de tuinen stelt, op 10 en 11 juli 2021 
gratis animatie en concerten voor in volle lucht rond de 
klassieke en de traditionele muziek. Een moment dat zich 
gezellig en zich solidair wil. 
 
Mandenwerk-vlechten van manden |4800€ 
Het project richt zich op het ondersteunen van ateliers 
van mandenwerk bestemd voor alle publieken, om de oude 
gebaren en het vlechten van planten te verwezenlijken. 

De boost projecten zullen het mogelijk maken om het 
materiaal te kopen en om een nieuw publiek aan te 
trekken. 
 
Bezem van de artiesten post Covid! |1600€  
Sinds weldra een jaar heeft het merendeel van de 
artiesten geen publiek meer. 
Wij willen, zodra dat mogelijk zal zijn, een groot artiesten 
traject in de Bezem Hoek organiseren. 
 
De Ambassadeurs-Netheid van Watermaal-
Bosvoorde|4320€ 
De groep van de Ambassadeurs-Netheid van Watermaal-
Bosvoorde zou van een financiële steun willen genieten 
om aan de handhaving en de verbetering van de openbare 
netheid te kunnen blijven deelnemen. 
 
De volkssoepen van Watermaal-Bosvoorde |3200€ 
Groepen inwoners verenigen teneinde soepen (sociale 
band) voor te bereiden vanaf groenten aan het eind van 
hun leven (bestrijding van de verspilling), die bij de 
particulieren of op de markten worden teruggekregen en 
ze aan te bieden aan verenigingen die minder begunstigde 
personen steunen (solidariteit). 
 
Ateliers van volle bewustzijn animeren in de lagere 
scholen |5000€ 
Het project heeft ten doel de kinderen en leraren in de 
meditatie van volle bewustzijn op school in te wijden door 
speelateliers die thematiek zoals zelfbewustzijn, het 
beluisteren van emoties, het zelfvertrouwen en de 
welwillendheid behandelen. 
 
Het Feest van de Buren van Watermaal-Bosvoorde 
|5000€ 
Het ter beschikking stellen van de inwoners van een 
budget teneinde plaatselijke activiteiten te organiseren 
(ontspanning, artistiek, enz), ter gelegenheid van het 
feest van de buren in hun wijk. Het budget zou aldus in 
functie van de vraag van de verschillende groepen 
organisatoren uitgeput worden.   
 
Schaaktafels in volle lucht|4200€ 
Het project bestaat uit de installatie van permanente 
buiten schaaktafels op zeer toegankelijke plaatsen van de 
gemeente (parken, squares, enz). Het ideale middel om 
samenkomsten te bevorderen rond dit spel, dat actueel de 
wind in zeilen heeft.  
 

Collectief compost aan Aartshertogen Zuid|2300€ 
Met een compost voor hun 59 nieuwe huisvestingen, zullen 
de inwoners van de site Aartshertogen Zuid banden 
weven, en zij zullen hun huishoudafvalstoffen onmiddellijk 
recyclen in potaarde, direct exploiteerbaar op de site. 
 
Dichterlijke panelen - La suite !|150€ 
De dichterlijke panelen zijn goed gekend in de gemeente 
en hebben al een boost gekregen vorig jaar. Het project 
wordt opnieuw voorgesteld teneinde het materiaal te 
kopen noodzakelijk voor de realisatie van deze panelen 
voor het nieuwe seizoen, deze zijnde een 
gemeenschappelijk goed, nuttig en toegankelijk voor 
allen. 
 
Ontvangst in Watermaal-Bosvoorde van intercommunaal 
toernooi van                                      mini-foot !|5000€ 
Dit project stelt de organisatie van een intercommunaal 
toernooi van mini-foot in de Gemeente voor. Dit toernooi, 
dat jongeren van de volksbuurten bijeenbrengt, zou als 
doel hebben om de fairplay, de erkenning, en de 
solidariteit tussen de jongeren via het voetbal te 
valoriseren. 
 
*Buste ter nagedachtenis van Dieudonné Kabongo om de 
geesten te dekoloniseren |5000€ 
Een monument in de openbare ruimte plaatsen die aan de 
nagedachtenis van Dieudonné Kabongo wordt gewijd, een 
Bosvoordse overleden geëngageerde artiest. Door de 
humor, het lied en zijn charisma, was hij een geliefd 
radioverslaggever en bemiddelaar die door iedereen werd 
geëerbiedigd. 
 
Steun aan migranten/asielzoekers herbergiers 
(gezondheid-gas-Water) |5000€ 
Gedragen door een collectief van inwoners van 
Watermaal-Bosvoorde, heeft het project ten doel een 
financiële steun aan herbergiers inzake gezondheid, gas, 
water, elektriciteit, communicatie en vestiaire te 
brengen. 
 
Steun aan migranten/asielzoekers herbergiers (Voeding) 
|5000€ 
Gedragen door een collectief van inwoners van 
Watermaal-Bosvoorde, heeft het project ten doel steun 
inzake voeding te brengen om de fundamentele behoeften 
van personen gedeeltelijk te dekken die geen enkele 
andere steun in België ontvangen. 
 
Alle nieuwtjes van uw wijk dagelijks|1409€ 
Verspreiding, via numerieke dragers en papier, van de 
informatie van wat in de wijken gebeurt: activiteiten en 
initiatieven in de verschillende plaatsen, informatie van 
de pers, werkaanbiedingen, Openbare werken, 
gemeenteprojecten… 
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Opendeurdag en ontdekking spel (Aartshertogen - 
Tuinwijken) |1000€ 
Een opendeurdag in de wijk om beter te weten wat er 
gebeurt en de personen die er zich voor inzetten: 

wijkhuis, SEL, Logis-Floréal, participatieve 
kruidenierswinkel, geneeskundig centrum, crèche, 
handel…. 
 
Familievideoconferenties voor geïsoleerde 
senioren|4819€ 
De geïsoleerde vijfenzestigplussers toelaten om het 
contact met hun verwanten te hervatten door bij hen de 
adequate hardware en vereiste Internetaansluitingen te 
brengen teneinde ze een moment van «familie» 
uitwisseling te laten beleven. 
 
Geluidsmeditatie in het Wijkhuis van de Tuinwijken 
door Oushindi (FR en NL)|5000€ 
Ons project is tweetalige zittingen van welzijn in het 

Wijkhuis van de Tuinwijken voor te stellen bestemd voor 

personen die niet direct de gewoonte en de middelen 

hebben om tot deze welzijn praktijken toegang te 

hebben. 

 
Tentoonstelling Bloemkunst en Ikebana (Japanse 
bloemkunst)|1200€ 
Organisatie van een bloemkunst tentoonstelling in de 

huisvesting van de houder, artiest bloemist, (met de 

toestemming van de huisvestingsmaatschappij) na een 

eerste geslaagde uitgave in 2020. 

 

Sociale cohesie - Cursus van bloemcreatie | 5000€ 
Animatie van 40 ateliers bloemcreatie voor ongeveer 10 
personen, met doel de inwoners dichter bij elkaar te 
brengen. Deze ateliers zouden de gelegenheid zijn om 
bloemcreaties te verwezenlijken, onder leiding van een 
artiest-bloemist. 
 
Groepsles van dôin - yoga en individuele sessies van 
Shiatsu/cranio-sacrale therapieën voor senioren|4975€ 
Collectieve yoga of dôin sessies en individuele sessies van 
shiatsu of cranio-sacrale therapie voor senioren van 
Watermaal-Bosvoorde op de site (OCMW…) of in kabinet. 
 
Schattenjachtspel ter ontdekking van Watermaal-
Bosvoorde|800€ 
Dit spel heeft ten doel de symbolische plaatsen van de 
gemeente (Vénerie, Calypso, station van Bosvoorde) te 
laten ontdekken. Elke etappe ontdekken de spelers een 
informatieve fiche (historisch, voorgestelde activiteiten) 
met een raadsel om de volgende etappe te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 

*Herschilderen en opleven van het Sprinkhaansteegje 
|5000€ 
Het project zal terug leven brengen in het 
Sprinkhaansteegje dat uitnodigt op het Zoniënwoud. Het is 
het product van een samenwerking tussen twee artiesten 
en de nabijheid. Deze muurschildering zal een enige 
ervaring creëren en de burgers engageren. 
 
Het zijn geen heksen! |5000€ 
Organisatie van buitenschoolse ateliers van ontwaken aan 
de natuur, het bos, de wetenschappen, aan de ecologie en 
aan de kunst voor kinderen. In de vorm van een 
rondreizende plaats van ontvangst voor de kinderen die 
zich aansluiten op de seizoenen en de talrijke rijkdommen 
van onze gemeente. 
 
De meisjes naar het skatepark! Inwijdingen en 
animaties|2250€ 
De gelijkheid tussen meisjes en jongens is nog moeilijk te 
concretiseren met betrekking tot de skateboards. Dit 
project stelt voor de meisjes te verzoeken om skatepark 
van de Wiener-plaats één keer per maand te bevolken bij 
„girls sessies“.   
 
De yoga in de scholen|5000€ 
Het uitoefenen van yoga en qi - gong integreren in de 
scholen van de gemeente en de kinderen en adolescenten 
toelaten om een gelukkigere school te beleven en de 
onderwijzers-leraren een vrolijkere overdracht te gunnen. 
 
Oprichting  van een Pétanque baan in de Bezem Hoek 
|3680€ 
Inrichten van een Pétanque baan in een centrale en 
toegankelijke plaats voor iedereen zoals bijvoorbeeld, het 
park van de Kattenberg, le Triangle du Rembucher, het 
speelplein van het Rode, of het dagcentrum van 
Heiligenborre.   
 

*Boekendoos Wijk Valkerij-Gemeentelijk 

Godshuisstraat 
 |1476€ 
Een boekendoos installeren, kruising van de Valkerijlaan 
met de Gemeentelijke Godshuisstraat. De boekendozen 
bieden een toegang tot het lezen en aan de cultuur voor 
iedereen, bevorderen de discussie van de lezers en maken 
de nabijheidsrelaties levendiger.   
 
Fietsen werkplaats aan de Aartshertogen|1240€ 
Opgeblazen banden, efficiënte remmen, goede 
snelheidswisselingen. Dat is wat twee gepassioneerden van 
de fiets u voorstellen in een wekelijkse formule voor 
kleine onderhouden en reparaties van de fietsen, voor het 
wijkhuis, van de Aartshertogen. 
 
*Schilderen van de elektrische Sibelga koffers|500€ 
Om onze gemeente nog te verfraaien, stellen enkele 
artiesten van de gemeente voor om een zeker aantal 
straatkoffers van Sibelga te versieren. Voor het plezier, 
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Broodatelier rond een mobiele burgeroven met hout 
|4700€ 
Ambachtelijke bakkerij werkplaatsen voorstellen, op 

verschillende pleinen en plaatsen van de gemeente rond 

een mobiele oven met hout: brood maken, bakken en 

proeven, om een uitwisseling en samenkomst ruimte 

tussen inwoners te bevorderen. 

 
 
Avonden van uitwisseling rond een boek, in 
aanwezigheid van de auteur|1157€ 
De inwoners uitnodigen voor uitwisseling avonden rond 
een boek over een actualiteit onderwerp, 
sociaaleconomisch, filosofisch, van persoonlijke 
ontwikkeling, enz. De auteur van het boek en de 
deelnemers zouden uitgenodigd worden op de avonden die 
bij de drager worden georganiseerd.  
 

om te glimlachen, om te denken te geven … 
 

 


