
EEN KIOSK OP DE AARTSHERTOGEN SQUARE

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Een samenkomst plaats ter 

beschikking gesteld van de 

burgers van de hele gemeente. 

Een plaats van informatie over 

alle mogelijkheden die ter onze 

beschikking worden gesteld. Een 

groot aantal activiteiten met één 

wil: een maximum burgers van elk 

horizon verenigen.

1) Culturele en sociale gebeurtenissen organiseren ; 
2) Samenkomst plaats om te kletsen, te filosoferen 
of andere dingen; 
3) Het beschikbaar stellen aan elkeen om 
gebeurtenissen te organiseren onafgezien van hun 
oorsprong, godsdienst, het milieu en de wijk van de 
gemeente.

WIJK

Wijktuinen - 

Aartshertogen



EEN FONTEIN OM ONZE PLAATSEN TE VERFRISSEN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Er zijn verschillende pleinen in 

Watermaal-Bosvoorde, maar ze 

zijn een beetje triestig. Een mooie 

fontein laat iedereen een beetje 

dromen en het dagelijkse leven 

verbeteren. Een voorstel zou zijn 

om het beeld “La Fontaine aux 

Oiseaux” van Folon, dat momenteel 

op een onopvallende plaats staat, 

naar een plein te verplaatsen zodat 

iedereen ervan kan genieten.    

1) De sociale cohesie: een punt van samenkomst 
voor alle leeftijden en alle milieus.
2) Leefomgeving : een fontein in natuursteen maakt 
de stad mooier 
3) Klimatologische veerkracht: het is een waterplas 

WIJK

De hele gemeente 



WATERMAAL-BOSVOORDE IN 3D IMMERSIE

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Hefboomeffect voor alle handelaars 

van de gemeente, de productie en 

de verspreiding door verschillende 

media (sociale netwerken, websites 

en de 1170) van immersie 3D 

bezoeken van hun sites is een 

ultra-productief initiatief. Het 

is een strategische methode in 

het huidig verband met opleving 

(wonderbaarlijk zicht, handel en 

inkomsten).  

1) Toename van de zichtbaarheid voor alle 
handelaars van de gemeente; 
2) Stijging van de omzet van de handelaars; 
3) Ultra efficiënte steun voor hun mededelingen

WIJK

De hele gemeente 



OP ONTDEKKING VAN DE VERGETEN WEGEN VAN 
DE GEMEENTE

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het idee is met behulp van 

kleine kenmerkende panelen 

de paden, de steegjes en andere 

voetgangerswegen met pijlen 

aan te geven en deze routes op 

een plan van de gemeente te 

compileren teneinde als gids voor 

wandelaars te dienen. Men zou 

eveneens kunnen voorstellen 

om hun een naam te vinden 

of eventueel ze te nummeren. 

Aangezien deze paden niet altijd 

goed worden onderhouden, 

worden zij momenteel zeer weinig 

1) De voetgangers paden, steegjes en wegen van de 
gemeente kadastreren; 
2) Een traject wandelingen en ontdekkingen 
verwezenlijken; 
3) Een naam geven aan de paden en steegjes 

WIJK

De hele gemeente 



HERINRICHTING EN VERFRAAIING VAN STOEPEN - 
LIEVEHEERSBEESTJESLAAN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het segment van de stoep tussen 

95 Lieveheersbeestjeslaan en de 

Steenweg op Bosvoorde is in slechte 

staat en verplicht de voetgangers 

om de steenweg te gebruiken op 

deze plaats. Het project heeft ten 

doel de stoep te verbreden, hem 

te nivelleren en de breedte van de 

steenweg verminderen met behulp 

van bloembakken, die de stoep van 

deze scheidt, hetgeen zal toelaten 

om de laan aangenamer te maken, 

zal de auto’s verhinderen om zich op 

de stoep te parkeren en eveneens 

1) De voetgangers zone veiligstellen; 
2) De laan verfraaien; 
3) De snelheid van de auto’s vertragen

N.B.: de werkzaamheden moeten verenigbaar zijn 
met de toekomstige ontwikkelingen in verband met 
de komst van buslijn 42.

WIJK

Dries-Futaie



OVERAL ZITBANKEN!

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Banken, banken, zitbanken, …

met leuningen, zoals die van de 

Middelburg-straat in Bosvoorde: 

licht in de omgeving, snel droog, 

mooi, gemakkelijk in onderhoud, 

stevig, comfortabel. Er zijn niet 

alléén jongeren in Bosvoorde en de 

banken zijn eveneens trefplaatsen, 

voor alle generaties, wanneer die 

van de parken te ver of bezet zijn. 

Er zal een raadpleging worden 

georganiseerd om de beste locaties 

te kiezen.

1) De hele Gemeente voorzien van een stevig, 
discreet en nuttig rust stadsmeubilair,
2) Ter beschikking van iedereen,
3) Bevorderend de samenkomsten, vooral tussen 
generaties.

WIJK

De hele gemeente 



HERINRICHTING VAN 
DE CHANTILLYSTRAAT SQUARE

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De inwoners bezoeken de square 

van de Chantillystraat maar niets 

is voor hen ingericht. Het project 

bestaat erin om een pingpong en 

een schaaktafel en enkele banken 

te plaatsen. Het project komt ten 

goede aan de wijk want het zal 

de inwoners samenbrengen rond 

de spelen voor klein en groot, in 

afzonderlijke ruimtes. 

Het project zou worden uitgevoerd 

na overleg met de omwonenden, 

en er zou een nieuwe naam voor de 

ruimte kunnen worden gevonden.

1) De inwoners rond de tafelspelen samenbrengen
2) Band creëren in de wijk
3) Gezellige momenten beleven in de wijk

WIJK

Keym-Arcades



VOETGANGERS DOORGANG ROODBORSTJE 

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Aanpassing van de 

voetgangersovergang beneden in 

de Roodborstjes straat teneinde 

de voetgangers (ouders met 

kinderkoets en zeer jonge kinderen 

per fiets) kunnen oversteken 

om zich naar school/ crèche te 

begeven. Concreet: de stoepranden 

aanpassen, de voetgangersovergang 

terug maken.

1) De veiligheid rond dit voetgangersoversteekplaats 
verbeteren

WIJK

Bezemhoek



GASSY MARIN PLAATS

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De Gassy Marin plaats dopen 

als plaats waar de Karrenberg, 

de Eggestraat en Ruytinxstraat 

samenkomen. Bosvoordenaar 

Marin is een grote reiziger, 

antropoloog en espérantist 

geweest. Pacifist en voorstander 

van een sober leven, hij kan in 

weerklank met vandaag schijnen. 

Hij woonde in de Ruytinxstraat 

(destijds de Groenstraat). 

1) het project bevindt zich in de verlenging van 
de tentoonstelling en afgestemde conferenties die 
in 2014 in Bosvoorde wordt verwezenlijkt om aan 
zijn inwoners een persoonlijkheid te doen kennen 
alsmede de publicatie van het verhaal van de grote 
reis van laatstgenoemde; 
2) een persoonlijkheid met weerklank van 
vandaag vooruit schuiven : pacifistisch, voorstander 
van een sober leven, was Marin eveneens met 
anderen de initiatiefnemer van een communautair 
landbouw project en veeteelt, dat het huidige « 
Champ des Cailles » kan vermelden

BUDGET

700 €

WIJK

Bosvoorde-

Centrum



UITWISSELING EN HULPRELATIE DOOR DIALOOG

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het project heeft ten doel de 

volwassene van de gemeente, 

een ruimte van vrij woord aan 

te bieden, onder vorm van 

persoonlijke uitwisselingen 

door gebruik van de hulprelatie, 

zonder psychotherapeutisch 

doel. Het onderwerp van deze 

onderhouden kunnen alle 

vormen van moeilijkheden 

(eenzaamheid, stress, angst, 

gebrek aan communicatie…) raken 

of ook van delen van  positieve 

onderwerpen (ontdekkingen, 

experimenten, ideeën, projecten, 

dromen, uitdagingen, utopieën, 

verwachtingen, hoop…).

1) Instellen van een individuele uitwisseling plaats in 
verband met een hulp relatie. 
2) Bewustmaking aan de hulp relatie aan de 
vrijwillige medewerkers.

WIJK

De hele gemeente 

BUDGET

3.550 €



STEUN AAN MIGRANTEN/ASIELZOEKERS  
“GEZONDHEID-ENERGIE-MEDEDELINGEN-VESTIAIRE”

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Gedragen door een inwoners 

collectief van Watermaal-

Bosvoorde, heeft ons project 

ten doel, zoals in 2020 en 

2021, een financiële steun 

aan onderdakverleners inzake 

gezondheid en hygiëne, gas, 

water, elektriciteit, mededelingen 

en vestiaire te geven, om de 

fundamentele behoeften van de 

personen gedeeltelijk te dekken die 

zij beschermen. 

1) De inwoners van Watermaal-Bosvoorde, 
die migranten en asielzoekers ontvangen of 
ondersteunen financieel te helpen, in hun kosten 
“gezondheid-gas-water-elektriciteit-mededelingen-
vestiaire”; 
2) Bijdragen tot het gastvrije “Gemeente” beleid 
inzake ontvangst van WB; 
3) De burger actie van onderdak in verband met 
het internationale beleid inzake solidariteit van de 
Gemeente rechtvaardigen.  

BUDGET

5.000 €

WIJK

Dries-Futaie



EEN BOEKENKAST VALKERIJLAAN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het idee: een boekendoos plaatsen 

aan de kruising van de Valkerijlaan 

met de Gemeentelijke Godshuis 

straat. Geplaatst in de openbare 

ruimte, bieden de boekendozen 

toegang tot lezen en de cultuur 

voor iedereen, bevorderen de 

schriftelijke en mondelinge 

uitdrukking en de discussie van 

de lezers. Ons voornemen, met dit 

initiatief, is tot de communicatie 

tussen buren en opleving van het 

wijk leven bij te dragen. 

1) Een verdelingseconomie en een burger-Eco 
methode stimuleren; 
2) De sociale band tussen buren bevorderen, in het 
bijzonder met de geïsoleerde personen; 
3) De lees lust stimuleren om nieuwe auteurs te 

WIJK

Bosvoorde-

Centrum BUDGET

1.476 €



TUINEN FESTIVAL (KLASSIEKE MUZIEK & TRAD.)

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het Tuinen Festival stelt voor het 

31ste achtereenvolgende jaar, 

2 dagen van gratis concerten 

klassieke en traditionele muziek 

voor, in juli, in de zaal van de 

Studio Logis en op la Plaine du 

Four (dichtbij de rotonde van de 

Drie Linden), als het Belgische 

weer het toelaat. De gelegenheid 

voor de inwoners van de wijk en 

Watermaal-Bosvoorde om de 

muzikale wereld van uitgenodigde 

artiesten te ontdekken. 

1) gratis toegang tot de cultuur en meer precies tot 
de muziek. 
2) een gezellig moment creëren in het hart van de 
wijk.
3) 2 mooie zomeravonden voorstellen. 

WIJK

Tuinwijken-

Aartshertogen BUDGET

5.000 €



LEVEN IN DE STAD DOOR SIBELGA-BOKSEN TE 
SCHILDEREN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Vorige zomer, hebben drie artiesten 

elektrische kistjes van Sibelga 

geschilderd met thema van “leven 

in de stad”. De een heeft bomen 

in bloei geschilderd, een ander 

fruit, en een derde de dieren. 

Het gevraagde budget dekte het 

materiaal van een tiental kistjes. 

Aangezien de feedback van het 

publiek geestdriftig is, zouden 

wij het project graag willen 

verlengen, met de jongeren en 

volwassenen van het wijk huis en 

van l’espace Mosaïque die werden 

gecontacteerd en bereid om aan het 

project deel te nemen dat start. 

1) De band leggen tussen deze elektrische kistjes 
symbool van onze vernielende honger en de te 
beschermen natuur; 
2) De discussie veroorzaken over onze 
stadslevensstijl (in een tweede tijd, zou men een 
traject-spel creëren over dit thema; 
3) Deze lelijke dozen verfraaien 

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

900 €



ORGANISATIE VAN DE WIJK FESTIVITEITEN 

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

U acht het wenselijk dat de 

activiteiten die vrijwillig in de 

wijk worden georganiseerd, 

voortgezet worden (feest van de 

lichten, aperitieven in volle lucht, 

projecties…) ? Een kleine begroting 

beschikbaar voor de Burger 

Collectieven zou zeer nuttig zijn 

(drukken van aanplakbiljetten, 

kleine aankopen, verzoek voor 

specifieke toelagen…). 

1) Meer autonomie voor de dynamiek van de wijk; 
2) De initiatieven vermenigvuldigen die de 
samenkomsten van burgers vergemakkelijken; 
3) Manuele hulp voor de burger collectieven “die 
gespierde armen te kort komen“ de band leggen 
tussen de elektrische kistjes symbool van onze 
vernielende honger en de te beschermen natuur; 

BUDGET

5.000 €

WIJK

Tuinwijken-

Aartshertogen



MATERIAAL VOOR DE ANIMATIES VAN DE WIJK  
AARTSHERTOGEN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Aankoop van materiaal voor de 

wijk initiatieven, te gebruiken 

door de verschillende groepen 

betrokken burgers. Dat kunnen 

lichten, elektrische verlengkabels, 

mobiele aanplakborden, prielen… 

zijn volgens de geïdentificeerde 

behoeften. Bij Outiltek op te slaan 

of elders.   

1)Meer autonomie voor de dynamiek van de wijk; 
2)De organisatie van de plaatselijke festiviteiten 
vergemakkelijken; 
3)De samenwerking tussen de burger collectieven 
ontwikkelen 

WIJK

Tuinwijken 

Aartshertogen

BUDGET

5.000 €



TOILETTEN NETWERK TOEGANKELIJK VOOR  
HET PUBLIEK - KEYM-PLAATS

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De VZW Keym, via de leden 

stichters van Keym Bouge, wil een 

netwerk van toiletten lanceren 

toegankelijk voor het publiek van 

de handels van de wijk. De VZW 

zal de meewerkende handelaar 

steunen met hem een premie (van 

300 euro) voor het gebruik en het 

schoonmaken van zijn WC toe te 

staan. Om het bekend te maken 

bij voorbijgangers, zal de handel 

een logo ontvangen om aan zijn 

voorgevel aan te brengen.

1) de handelaars in een federatie verenigen; 
2) de plaats meer proper houden/gezelliger maken; 
3) Dienst aan de bevolking 

WIJK

Keym-Arcades
BUDGET

5.000 €



AANPASSING VAN DE DRIE BINNENPLAATSEN  
VAN DE SCHOOL LA SAPINIÈRE.

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De educatieve en pedagogische 

teams evenals het Schoolcomité van 

de school, in samenwerking met hun 

leerlingen, willen hun buitenruimtes 

inrichten en verbeteren. Wij willen 

de drie plaatsen vergroenen en 

ze inrichten met verschillende 

zones die gevarieerde activiteiten 

voorstellen. Een prachtig project 

van welzijn voor al onze leerlingen!    

1) De veiligheid en de capaciteit verbeteren om de 
risico’s te beheren en het geweld te verminderen; 
2) Het samen-leven, de achting van zichzelf en 
dynamiek tussen de kinderen bevorderen; 
3) De creativiteit erg stimuleren door de achting van 

WIJK

Bezem Hoek
BUDGET

5.000 €



DE TALRIJKE BURGER INITIATIEVEN IN  
DE BEZEM HOEK ONDERSTEUNEN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Deze initiatieven verbeteren het 

leefklimaat, nemen deel aan de 

ecologische transitie (moestuin 

en collectief compost, eerbiedig 

gebruik van de Roodborstje 

weide, energie buren, enz…) en 

sociale cohesie creëren in de wijk 

(Wederzijdse hulp van de Bezem, 

feesten, ontdekking van de Bezem 

Hoek, Bezem van de artiesten, enz). 

1) het leefklimaat verbeteren, aan de ecologische 
transitie deelnemen en de sociale cohesie in de wijk 
van de Bezem Hoek creëren. 

WIJK

Bezem Hoek 
BUDGET

1.500€



UITWISSELINGSAVONDEN ROND EEN BOEK

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De inwoners uitnodigen voor 

uitwisselingsavonden rond 

een boek over een actualiteit 

onderwerp, sociaaleconomisch, 

filosofisch, van persoonlijke 

ontwikkeling, enz zouden de auteur 

van het boek en de deelnemers 

uitgenodigd worden op de 

avonden die bij de drager worden 

georganiseerd. 

1) De burgers bijeenbrengen rond een dragend 
thema, het boek dient als basis voor de uitwisseling 
2) Bekendmaken van auteurs
3) De burgers ertoe aanzetten om zich voor de 
literatuur te interesseren, te lezen, te informeren…

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

1.252 €



OPRICHTING EN VERSPREIDING  
VAN AUDIOPORTRETTEN EN VIDEO’S

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het project is personen te 

verenigen gemotiveerd met het 

idee om portretten (video of audio) 

van inwoners, initiatieven, talenten, 

hartstochten, van plaatsen te 

verwezenlijken,…  Iedereen komt 

met zijn ideeën, zijn bevoegdheden, 

en zet ze ten dienste van collectieve 

projecten om te laten ontdekken.  

1) Bekendmaken initiatieven, personen, plaatsen, 
inzetten; 
2) Methode die de creativiteit stimuleert; open en 
toegankelijk voor iedereen; 
3) Een band ontwikkelen rond een creatieve methode 
die de persoonlijke blik van de deelnemers bevordert 
(humor, sociale blik, kritische blik…).

BUDGET

2.250 €

WIJK

De hele gemeente



BEWUSTMAKING AAN DE OPENBARE NETHEID

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De Netheid-Ambassadeurs van 

Watermaal-Bosvoorde verzoeken 

een financiële steun om een 

bewustmakingscampagne tegen 

het dumpen van afvalstoffen 

in de openbare ruimte en de 

groene ruimtes op te stellen, 

met een erg bijzondere aandacht 

voor peuken, blikjes en plastic 

flessen. Op het programma, 

aanplakken in de deelnemende 

handel, openbare aanplakking, 

sensibiliseringsateliers, media 

(video’s en audio) 

van bewustmaking, 

en meer nog.    

1) De reikwijdte van de acties verhogen die door de 
Ambassadeurs Netheid van Watermaal-Bosvoorde 
wordt verwezenlijkt; 
2) Sensibiliseren voor het belang om deel te nemen 
aan de eerbiediging van de netheid en de hygiëne 
van de openbare ruimte; 
3) De goede samenleving bevorderen, de 
eigenfierheid en die van de andere respecteren. 

BUDGET

2.300 €

WIJK

De hele gemeente



FRIGORÉCUP1170 IN UW BORDEN!

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De VZW Frigo Récup bestrijdt de 

voedselverspilling en zou u graag 

activiteiten willen voorstellen 

teneinde de inwoners van 

Bosvoorde bijeen te brengen rond 

kook ateliers, conserven, jam; 

Spel van het touwtje; Fresco’s; 

Projecties; Reportage.

1) Bewustmaking aan de inzet van de voeding door 
verschillende media teneinde een breed publiek te 
treffen; 
2) Door de bewustmaking, werktuigen ontwikkelen 
opdat iedereen actor in de voedseltransitie kan zijn; 
3) Een band tussen de inwoners van de wijk creëren 

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

3.500 €



CIRCLE SINGING  
(CIRKEL VAN GEÏMPROVISEERDE STEMMEN)

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De werkplaatsen Circle Singing 

zijn open voor iedereen (klein 

en groot, vocalisten of niet) en 

zijn halfweg tussen concert, 

werkplaatsen en open scène waar 

iedereen kan komen samen zingen 

en improviseren. De gebruikte 

technieken zijn voornamelijk op 

de stem en het lichaam (a capella, 

beat box, lichamelijke percussies) 

gebaseerd en op het moment 

uitgevonden. 

1) Zich verbinden; 
2) Naar zichzelf terugkomen/het aanwezige moment 
koesteren; 
3) Zijn muzikale creativiteit ontwikkelen 

WIJK

De hele gemeente
BUDGET

2.495 €



BEWUSTMAKING AAN DE NETHEID DOOR  
DE SCHOOL LES ENFANTS DE CHARLEMAGNE

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het schoonmaken van de 

speelpleinen door de kinderen, 

valorisatie van de acties en 

bewustmaking van de inwoners 

aan de netheid in de gemeente 

door verschillende media: panelen, 

krant, plaatselijke radio, petities, 

collectieve werkplaatsen, artistieke 

oprichtingen, informatie stands …).  

1) Schoonmaken van de speelpleinen 
2) Bewustmaking van de inwoners aan de netheid in 
de gemeente 

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

2.900 €



MUURFRESCO VAN DE BEGONIA’S STRAAT

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het Muurfresco is een 

Brusselse (zie traject BD van het 

stadscentrum) traditie maar weinig 

aanwezig in onze gemeente. 

Het idee van het project is om een 

groot Muurfresco te creëren op 

de gevel die op de collectieve 

moestuin aan de toegang van 

de Begonia’s straat geeft.  

1) De openbare ruimte verfraaien 
2) De inwoners in een artistiek project van hoge 
zichtbaarheid impliceren 
3) De Brusselse traditie van de muurfresco’s 
vereeuwigen en uitbreiden tot onze gemeente van 
Watermaal-Bosvoorde

WIJK

Keym-Arcades

BUDGET

5.000 €



JONGEREN RADIO IN WB

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Een radio-uitzending door en voor 

de jongeren. De jongeren van 

Watermaal-Bosvoorde zeggen het: 

zij zouden meer activiteiten en 

culturele voorstellen voor hen in 

de gemeente willen. Het team van                                

« CherryRadio1170 » stelt hun 

een begeleiding en een overdracht 

van kennis voor opdat zij hun 

eigen radio uitzending kunnen 

verwezenlijken en animeren. Laat 

ons naar hen luisteren! 

1) Kennis en radio techniek en radio expressie 
overbrengen; 
2) Om plaats te geven aan de stem van de jongeren; 
3) Zich inspannen voor de sociale cohesie en het 
netwerk van de intergenerationeel weefsel 

WIJK

De hele gemeente
BUDGET

2.450 €



SCHAPEN OP DE DEURDREMPEL

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

En als men de luidruchtige 

en verontreinigende 

grasmaaimachines door 

sympathieke herkauwers verving? 

Uit dit idee is het project van het 

Eco-weiland du Bercail ontstaan 

die een tiental grasvelden in de 

gemeente onderhoudt met zijn 

gepensioneerde schapen en de 

inwoners op hun deurdrempel, 

uitnodigt. 

WIJK

De hele gemeente

1) HET MILIEUDOEL: natuurlijke bemesting, 
toename van de biodiversiteit en vermindering van 
de geluidshinder en de CO2 emissie te wijten aan het 
gebruik van de maaimachines.; 
2) HET SOCIALE DOEL: bevordert de wijk dynamiek 
en laat de actieve deelname van de inwoners aan het 
project (zorg aan de dieren, omkadering van de kudde bij 
transhumance,…) toe; 
3) HET LEERDOEL: organisatie van gebeurtenissen, 
animatie en opleiding om nieuwe bevoegdheden  
op te doen voor zorgen voor de dieren,  
het dierenwelzijn, de duurzame voeding  
en aan de agro-milieubescherming  
gevoelig te maken. 

BUDGET

5.000€



WELZIJN SESSIES VOOR IEDEREEN  
IN WATERMAAL-BOSVOORDE

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het globale idee is gratis zittingen 

van welzijn, ontspanning, 

bemiddeling en yoga aan alle 

inwoners van Watermaal-

Bosvoorde voor te stellen, voor de 

grootste winst van de volwassenen, 

de kinderen, ouder en de zwangere 

vrouwen. De gebruikte praktijken 

worden aan elke leeftijd en 

behoefte aangepast. 

1) In het bereik van de inwoners van Watermaal-
Bosvoorde welzijn sessies voorzien. Ontspanning, 
meditatie, yoga, sofrologie, en anderen. 
2) Oprichting van banden tussen de inwoners van 
de gemeente. 
3) De kosteloosheid van de sessies

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

4.900 €



DE DRIES WERKPLAATSEN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Werkplaats uitgerust met 

werktuigen voor de inwoners 

van de wijk, die kleine reparaties 

of knutselwerk in een lokaal 

moeten doen dat door de sociale 

huisvestingsmaatschappij 

wordt geleend. Het idee is de 

gemeenschappelijke inzet van de 

bevoegdheden en om een antwoord 

op een terugkerende behoefte te 

bieden. Door zijn samenwerking 

met het Wijk huis, garandeert 

het project een communautaire 

dimensie, een openbaar 

nut en waarborgt  

het zijn  

duurzaamheid. 

1) Recycling.; 
2) Verdeling en verwerving van bevoegdheden om 
de autonomie te bevorderen. 
3) Positieve actie op de familiebudget. 

WIJK

Dries-Futaie
BUDGET

4.970 €



 DE KLEINE GEZELLIGE DINSDAGMAALTIJDEN.

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Wij komen regelmatig tussen 

inwoners bijeen maar wij hebben 

als doel om het twee keer per 

maand te doen de dinsdagen, rond 

verschillende culinaire thema’s 

om een dynamiek van wederzijdse 

hulp en solidariteit te creëren 

alsmede om de afzondering te 

bestrijden waarin sommige onder 

ons zich bevinden. De sociale 

huisvestingenmaatschappij  

stelt de communautaire  

zaal ter onze beschikking  

en belast zich met  

de communicatie  

met het Wijkhuis.

1) De afzondering doorbreken; 
2) Solidariteit ontwikkelen door te beginnen met 
een maaltijd aan te bieden aan de mensen; 
3) Een band creëren door gezellig te koken en door 
een maaltijd te delen. 

WIJK

Dries-Futaie
BUDGET

2.075 €



HET MOOISTE BLOEMENTAPIJT VAN WB

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Mijnheer Rafi Majid, bloemkunst 

creator, stelt voor om een prachtig 

bloemen tapijt in Watermaal-

Bosvoorde te verwezenlijken door 

duizenden bloemen, te gebruiken, 

gebladerte, natuurlijk decoratie 

materiaal.  Het zal zichtbaar zijn 

gedurende een weekend met een 

vernissage de vrijdag avond. 

1) Een enige artistieke activiteit in Watermaal-
Bosvoorde voorstellen; 
2) De sociale cohesie bevorderen rond de kunst

WIJK

Tuinwijken 

Aartshertogen

BUDGET

1.500 €



SCHAAKTAFELS IN VOLLE LUCHT

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Het project bestaat erin om 

minstens vier buiten schaaktafels 

op groene pleinen of ruimtes van 

de gemeente te plaatsen. Dat zou 

speelplaatsen creëren waar men 

onder vrienden kan spelen en 

nieuwe ontmoetingen kan doen,  

dat voor alle leeftijden. 

1) plaatsen van sociale wisselwerkingen in volle 
lucht in Watermaal-Boisvoorde creëren; 
2) de spelers/geïnteresseerde mensen van de 
gemeente toelaten om zich te ontmoeten op 
informele wijze. 

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

4.200 €



EEN PROPER LEEFMILIEU ROND MIJN SCHOOL!

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Na een periode waar de school 

zich op zichzelf heeft geplooid, 

willen wij de band weven tussen 

haar en de ouders van leerlingen 

en met de wijk waarin zij is 

gevestigd. Daarvoor voorzien 

wij samenkomsten in verband 

met het schoolproject: het 

leefmilieu. Samen, laat ons de 

wijk properder maken en laten 

we de leerlingen toe om over hun 

acties te communiceren en om 

bewustmakingsdisplays 

te creëren.

1) leerlingen en ouders gevoelig maken voor het 
eerbiedigen van het milieu; 
2) een eigen ruimte handhaven rond de instellingen; 
3) banden met de andere ouders en inwoners van 
de wijk creëren

WIJK

Keym-Arcades
BUDGET

4.995 €



EEN FILM FESTIVAL OVER HET THEMA VAN  
DE HANDICAP, IN WATERMAAL-BOSVOORDE.

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Gelegen in W-B en verlevendigd 

door Bosvoordenaars en 

Brusselaars, de VZW EOP! 

organiseert een tweejarig 

internationaal festival in Namen.  

Zij wil de inwoners en de scholen 

van W-B een festival van  

2 dagen voorstellen teneinde te 

sensibiliseren voor de handicap, 

voor het verschil, en  

“het samenleven”.

1) Het schoolpubliek van W-B met 3 zittingen van 
projecties (+ pedagogisch dossier) gevoelig te maken 
(op vrijdag 14 oktober 2022); 
2) De inwoners gevoelig maken voor de handicap, 
het verschil en het samenleven (5 zittingen: 1 de 
vrijdag 7 en 4 op zaterdag 8 oktober 2022); 
3) Samenkomsten en debatten tussen de inwoners 
van W-B veroorzaken dat zij dragend of niet  
van handicap zijn, en dus iedereen het mogelijk 
maken om deze verscheidenheid in de gemeente  
te ontdekken

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

5.000 €



DICHTERLIJK PANEEL BEZEMHOEK

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Geïnspireerd door het project voor 

een poëtisch bord in de Arcades, 

dat tweemaal werd ingediend 

voor de Participatiebudget, wil het 

Comité de quartier du Coin du balai 

een project voor een poëtisch bord 

indienen. Het bord zou worden 

geplaatst bij de uitgang van de wijk 

aan de Heiligenborrestraat in de 

buurt van de verkeerslichten op 

het kruispunt met de Vorsterielaan 

en zou de bewoners en bezoekers 

begroeten. De kleine uitgaven voor 

de borden Arcades en Bezemhoek 

zullen op een ondersteunende 

manier worden beheerd.  

 

1) Om de sociale cohesie van de bezemhoek te 
verbeteren 
2) Om de inwoners bewust te maken van de 
poëtische cultuur
3) Om de poëtische creativiteit van de inwoners te 
stimuleren. 

WIJK

Bezemhoek

BUDGET

600 €



MINI WERKT OM ONS SCOUTSKAMP 
TE FINANCIEREN

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Wij bieden onze tijd en armen 

aan om de gemeente te helpen 

ons pionierskamp te financieren. 

We zijn beschikbaar voor 

schoonmaken, tuinieren, kleine 

klusjes of diensten. Een initiatief 

dat in een gemoedelijke sfeer zal 

worden uitgevoerd!

1) Onze energie en tijd bijdragen aan 
gemeenschapsprojecten
2) Om ons kampproject te realiseren

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

500 €



KALÉIDOSCOPE : ARTISTIEKE BLIKKEN 
OP HET OUDERSCHAP

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Samen organiseren van de eerste 

editie van een multidisciplinair 

cultureel festival rond de 

problematiek van het ouderschap. 

Wij zijn allen ouders van... Door 

de ontdekking van artistieke 

werken zal dit evenement ons in 

staat stellen elkaar opnieuw te 

ontmoeten, onze batterijen op 

te laden en onze ervaringen en 

concrete ideeën te delen om onze 

leefomgeving te verbeteren.

1) In een gezellige en feestelijke sfeer banden tussen 
ouders smeden, concrete en duurzame oplossingen 
uitwisselen en voorstellen om onze leefomgeving te 
verbeteren; 
2) Om de manier waarop we ouderschap zien te 
veranderen; 
3) Het promoten van kunstenaars uit Watermaal-
Bosvoorde en het onder de aandacht brengen van 
de initiatieven die in onze gemeente al rond deze 
thema’s bestaan

WIJK

De hele gemeente

BUDGET

5.000 €



STEUN AAN MIGRANTEN/ASIELZOEKERS 
(VOEDING)

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

Onder leiding van een groep 

bewoners wil ons project, net als 

in 2020 en 2021, financiële steun 

verlenen aan gastheren in de vorm 

van voedsel, om gedeeltelijk te 

voorzien in de basisbehoeften van 

de mensen die zij onderdak bieden. 

1) De inwoners die migranten en asielzoekers 
opvangen financieel helpen (voedselkosten); 
2) Bijdragen tot het “gastvrije gemeente”-
ontvangstbeleid van de WB; 
3) Het legitimeren van de aanpak van de burger als 
onderdeel van het internationale solidariteitsbeleid 
van de gemeente.

WIJK

De hele gemeente
BUDGET

5.000 €



HERONTWIKKELING VAN HET HAZELAARSPARK

DOEL- 
STELLINGEN 

BESCHRIJVING

De organisatie en het gebruik van 

deze ruimte heroverwegen, zodat 

alle bewoners er op een billijke 

manier gebruik van kunnen maken  

1) Re-socialisatie tussen buren na de COVID-19 
pandemie (ontmoetingsbanken: “blablabancs” 
/ “babbelbanken”) en sociale cohesie tussen de 
verschillende soorten gebruikers in de wijk; 
2) Verbetering van de woonomgeving door een 
beter beheer van de overlast (ontlasting, zwerfvuil 
en nachtelijke overlast);  
3) Expliciete aandacht voor de behoeften van 
honden (socialisatie en lichaamsbeweging) voor hun 
welzijn en, bij uitbreiding, dat van hun eigenaars. 
 

WIJK

Keym-Arcades


