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DEEL I: 
WAT IS EEN BURGERBEGROTING?

De stad Brussel wil haar inwoners in de verschillende wijken de kans geven om te beslissen over belangrijke 

investeringsprojecten in hun wijk. Dit doet ze aan de hand van een burgerbegroting.



WAT IS EEN BURGERBEGROTING?

Een burgerbegroting is een deel van het overheidsbudget waarvan de toewijzing rechtstreeks door de inwoners 

wordt bepaald. Op basis van ideeën en projecten die beantwoorden aan de behoeften van een wijk.  

Deze ideeën, voorgesteld door de inwoners, kunnen nadien omgezet worden in concrete projecten met de hulp van 

de stadsdiensten.

Na de stemronde worden de geselecteerde projecten ofwel rechtstreeks uitgevoerd door de stadsdiensten, in 

samenwerking met de burgers, ofwel rechtstreeks door de inwoners, met de steun van Stad Brussel en een subsidie 

van maximaal € 20.000.

WAT IS EEN INVESTERINGSPROJECT? 

Via de burgerbegroting van de stad Brussel worden investeringsprojecten gefinancierd: 

 ¾  Een investeringsproject kan een project zijn voor de ontwikkeling, verfraaiing of aankoop van goederen 

(uitrusting, meubilair, enz.).

 ¾  De uitgaven houden rechtstreeks verband met goederen of diensten die duurzaam zijn in de tijd. Bijvoorbeeld 

de aankoop van roerende of onroerende goederen, uitrusting en diensten die nodig zijn voor de ontwikkeling van 

het project en die meerdere jaren kunnen worden gebruikt.

 ¾  Lopende uitgaven, werkingskosten (zoals gas-, water-, telefoonrekeningen, aankoop van papier, enz.) en 

salarissen worden niet als investeringskosten beschouwd. 
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VOORBEELDEN VAN INVESTERINGSPROJECTEN

Onderstaande voorbeelden helpen je te bepalen wat een investeringsproject is en wat een investeringsuitgave is. De 

vermelde bedragen zijn indicatief. De werkelijke kosten zullen afhangen van verschillende factoren: omvang van het 

project, aantal en type installaties, enz.

Inrichting polyvalent lokaal voor burgeractiviteiten  

voor alle leeftijden

Een leegstaand lokaal dat je inricht om activiteiten te 

organiseren voor de inwoners van de wijk (bijvoorbeeld: 

huiswerkklasjes of ontspanningsactiviteiten zoals 

spelletjes, yoga).

Geleid door: de burgers

Geschat bedrag: € 10.000



Het inrichten van een lege ruimte (veilig 

maken, opnieuw verven, aankoop meubelen 

en spelletjes, enz.) is een investeringsuitgave.

Het betalen van personeel om activiteiten 

te organiseren (bv. salaris van een yogaleraar, 

animatie voor een huiswerkklas...) is geen aanvaarde 

uitgave voor het investeringsbudget.

Verfraaiing schoolomgeving: veiligheid en gezelligheid

Het installeren van veiligheidsvoorzieningen, banken, reparatie 

van trottoirs, enz. om de omgeving van een school te verbeteren en 

te verfraaien. 

Geleid door: de stadsdiensten

Geschat bedrag: € 50.000



De aanleg en installatie van straatmeubilair in de openbare ruimte, 

wegmarkeringen, verlichting rond de school zijn investeringsuitgaven.

Het betalen van een medewerker om te zorgen voor een veilige oversteekplaats 

voor de schoolingang aan het einde van de lesdag is geen investeringsuitgave.
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Aanleg van een buitenruimte met 

sportinfrastructuur

Op een openbare plaats sporttoestellen 

installeren die toegankelijk zijn voor iedereen.

Geleid door: de stadsdiensten

Geschat bedrag: € 60.000

Een fitnessparcours aanleggen en fitnesstoestellen 

plaatsen, zijn investeringsuitgaven.

Een openingsevent voor het fitnessparcours organiseren, is geen 

investeringsuitgave.

Herinrichting van een sociaal restaurant

Herinrichting van de eetruimte van een sociaal restaurant en de keuken. 

Geleid door: burgers

Geschat bedrag: € 15.000.

Het opfrissen van de eetruimte en het vervangen van de keukenuitrusting 

(schilderwerk, aankoop van meubilair, aankoop van een nieuwe 

oven, enz.) zijn investeringsuitgaven. 

Het salaris van de kok, de deelname in de kosten 

van de maaltijd om de kost voor de klant te 

verminderen, de kosten van gas, elektriciteit en 

water, enz. zijn geen investeringsuitgaven.
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Vergroening en inrichting van een braakliggend terrein

Een terrein inrichten door een gemeenschappelijke miniboomgaard en groenvoorziening aan te leggen en 

speeltuigen voor kinderen te installeren om een verwaarloosd deel van de wijk op te fleuren.

Geleid door: de stadsdiensten

Geschat bedrag: € 100.000

Bomen planten is een investeringsuitgave

Workshops tuinieren organiseren is geen investeringsuitgave

Installeren speeltuigen voor kinderen met beperkte mobiliteit

Inrichten van een speeltuin voor alle kinderen met delen die 

aangepast zijn aan kinderen met beperkte mobiliteit.

Geleid door: de stadsdiensten

Geschat bedrag: afhankelijk van het type en het 

aantal speeltuigen: tussen € 10.000 en € 50.000.

Het installeren van schommels en 

speciale speeltuigen voor kinderen 

met beperkte mobiliteit is een 

investeringsuitgave.

Het organiseren van educatieve 

activiteiten en/of workshops is 

geen investeringsuitgave.
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Aanleg van een zone om te skateboarden 

en voor andere urban ‘rolsporten’ voor de 

allerkleinsten

In een bestaand park een plaats voorzien voor kleine kinderen 

die van urban ‘rolsporten’ houden.

Project uit te voeren door: de stadsdiensten

Geschat bedrag: € 22.000  

Het creëren en aanleggen van een parcours dat aangepast en voorbehouden is voor de 

allerkleinsten is een investeringsuitgave.

 Skateboard- en step-workshops organiseren is geen investeringsuitgave.

DE FASEN VAN DE BURGERBEGROTING 

1. De ideeënoproep wordt gelanceerd bij de burgers. Ze kunnen, binnen een bepaalde termijn, hun 

ideeënvoorstellen indienen.

2. Brussel Participatie ziet erop toe dat de voorgestelde ideeën voldoen aan de criteria van de burgerbegroting (zie 

criteria op blz. 6). 

3. De ideeën die in aanmerking komen, worden door de bevoegde stadsdiensten geanalyseerd. Zij bestuderen de 

technische en reglementaire haalbaarheid en maken voor elk project een kostenraming op. In deze fase kunnen 

de ideeënverantwoordelijken gevraagd worden om hun idee te verduidelijken of aan te passen samen met de 

stadsdiensten. Ze worden ondersteund om het idee om te zetten in een project.

4. De geselecteerde projecten worden voorgesteld op het ‘Projectenfestival’.

5. De geselecteerde projecten gaan naar de stemronde. 

6. Na analyse van de resultaten van de stemronde brengt de wijkraad* zijn advies uit aan het college. 

7. Het college bekijkt de resultaten van de stemming en de adviezen, bevestigt de selectie van de uit te voeren 

projecten en legt deze selectie ter stemming voor aan de gemeenteraad.

8. De projecten worden binnen 2 jaar door de Stad en/of burgers uitgevoerd.
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* DE ROL VAN DE WIJKRAAD

De wijkraad is een groep van 11 burgers (uitgelote vrijwilligers) en 6 vertegenwoordigers van verenigingen. Zij bepalen 

wat belangrijk is voor de wijk, welke dynamiek er is en welke problemen er blijven bestaan.

Hij heeft drie belangrijke opdrachten:

1. Hij kan door de Stad worden geconsulteerd over projecten die een impact hebben op de betrokken buurt. Hij kan 

zelf ook adviezen indienen bij de Stad, afhankelijk van de uitgevoerde projecten.

2. Hij staat in contact met alle actoren van de wijk en stelt initiatieven voor, informeert het college en de 

gemeenteraad of stelt vragen over projecten of belangrijke kwesties voor de wijk.

3. De wijkraad begeleidt de verschillende fasen van de burgerbegroting:

 ¾ Hij stelt een diagnose op van de uitdagingen en behoeften van de wijk.

 ¾ Hij bepaalt het conceptuele kader van de burgerbegroting via een inleidende tekst waarin de uitdagingen en 

behoeften van de wijk worden uiteengezet.

 ¾ Hij analyseert de projecten aan de hand van de vastgestelde behoeften, en adviseert het college op basis van 

deze analyse.

DEEL II :  
HOE KAN IK DEELNEMEN?

ALLES BEGINT MET JOUW IDEEËN!

Heb je een idee om de inrichting of ontwikkeling van jouw wijk te verbeteren? Heb je zin om het leven in je buurt 

aangenamer te maken? Heb je altijd al gewild dat de Stad zou investeren in een of ander project in jouw buurt? 

Trommel je buren op en bespreek het samen met hen, met de wijkraad, buurtcomités of binnen jouw vereniging en 

denk samen na over een project dat jij graag wil indienen.

Zin om mee te doen? 

 ¾ Ga naar www.brusselsamen.be  

 ¾ Vul de ideeënfiche in

Doe het niet alleen!

 ¾ Om een idee in te dienen, moet je minstens met 3 zijn en ouder dan 16 jaar, ofwel moet je een vereniging 

  zijn. 

 ¾ Trommel dus je buren op en denk samen na over je idee. Een goed uitgewerkt idee, dat van bij het begin  

 gesteund wordt door meerdere mensen, maakt meer kans om een concreet project te worden.  

Twijfel je nog? 

 ¾ Kom dan naar de infosessies en laat je begeleiden door Brussel Participatie. 

 ¾ Ga naar www.brusselsamen voor alle data.
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• Het idee betreft een investeringsuitgave. 

• Het idee moet binnen een periode van 1 tot maximaal 2 jaar uitgevoerd kunnen worden. Deze termijn kan worden 

verlengd als er bouwvergunningen of andere toestemmingen nodig zijn.

• Het idee wordt op tijd ingediend via het daartoe bestemde formulier en het onlineplatform www.brusselsamen.be, 

binnen de termijn die door het college werd meegedeeld bij de lancering van de ideeënoproep.

Voor meer info kan je het reglement raadplegen op het platform www.brusselsamen.be. 

VAN IDEE NAAR PROJECT: WIJ HELPEN JE! 

Tijdens de informatiesessies legt Brussel Participatie je uit hoe je een idee kan indienen, hoe je een projectfiche 

maakt en je het online platform gebruikt.

Als je een idee hebt ingediend dat in aanmerking komt, dan zal Brussel Participatie je contacteren om deel te nemen 

aan workshops om:  

 ¾ Partnerschappen op te zetten en jouw ideeën om te zetten in concrete projecten.

 ¾ Je te helpen met de kostenraming.

 ¾ De participatie van de buurtbewoners te verzekeren.

 ¾ Je in contact te brengen met andere ideeënverantwoordelijken met soortgelijke ideeën.

Er ontstaat een partnerschap met de Stad (en de betrokken diensten) om de projecten realistisch en haalbaar 

te maken. Je leert ook hoe je je idee kan omzetten in een project dat je tijdens het Projectenfestival aan andere 

bewoners kan presenteren, om zo stemmen te krijgen!

 

WIE KAN DEELNEMEN? 
 

Alle inwoners vanaf 16 jaar die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen een idee 

indienen en stemmen tijdens de stemronde.

Om ervoor te zorgen dat de initiatieven lokaal ingebed zijn, is het belangrijk dat de projectverantwoordelijken 

inwoners, verenigingen of gebruikers van het grondgebied van de betrokken wijk zijn. Zij kunnen wel samenwerken 

met verenigingen die elders gevestigd zijn.

CRITERIA: WELKE IDEEËN KOMEN IN AANMERKING?  
 

Het idee moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Het idee valt binnen de bevoegdheid van de Stad.

• Het idee betreft het grondgebied van de door het college aangewezen wijk.

• Het idee is van algemeen nut.

• De inwoners van de betrokken wijk hebben er baat bij.

• Het idee moet overeenstemmen met de prioriteiten van de Stad en de thema’s die door de wijkraad zijn bepaald 

(zie https://www.brussel.be/algemeen-beleidsprogramma-2018-2024).
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Brussel Participatie begeleidt het hele proces. Neem gerust contact op voor al je vragen:

Brussel Participatie 

Emile Jacqmainlaan 19

1000 Brussel

02 279 21 30

brusselparticipatie@brucity.be 

PROJECTENFESTIVAL: ONTDEK DE PROJECTEN WAAROP JE KAN STEMMEN

Nadat de projectfiches ingediend en geanalyseerd zijn, komen we samen op het ‘Projectenfestival’: een moment 

waarop elke projectgroep zijn project voorstelt. Showtime! Dit is de kans om anderen van jouw project te overtuigen 

en hen te overhalen om erop te stemmen. Inderdaad, deze dag is tegelijk het startschot van de stemronde.

STEMRONDE

Een maand lang kan iedereen stemmen op zijn/haar favoriete project. 

De resultaten van de stemronde worden geanalyseerd door de wijkraad. In functie van zijn  collectieve analyse van 

de problemen en de noden van de wijk, formuleert de wijkraad een advies  aan het college. De gemeenteraad zal 

uiteindelijk beslissen welke projecten er uitgevoerd zullen worden. 

UITVOERING

De projecten zullen binnen de 2 jaar worden uitgevoerd. De inwoners worden 

op de hoogte gehouden van elk nieuw project dat dankzij de burgerbegroting 

wordt uitgevoerd! 

LIGNE DU TEMPS
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VRAGEN?

Brussel Participatie

Emile Jacqmainlaan 19

1000 Brussel

02 279 21 30

brusselparticipatie@brucity.be 

www.brusselsamen.be 


