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Thema: gemeenschapsvorming in 

de gedeelde ruimte 
  

• gemeenschapsvorming: projecten die aanzetten tot 
ontmoeting en uitwisseling  

• gedeelde ruimte: publieke of semipublieke ruimte 

• bijvoorbeeld: ontmoetingen en uitwisselingen, ruimtes 
delen en tijdelijk invullen, sociale en culturele interventies 
op publieke of semipublieke plekken,… 
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Nieuw accent: aandacht voor 

eenzame Brusselaars 
  

• bijzondere aandacht voor het betrekken van sociaal 

geïsoleerde Brusselaars 

• vervat in het tweede criterium   
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Wie komt in aanmerking voor een 
subsidie? 

 • Een vzw 

• Een openbaar bestuur of een instelling 

• Een feitelijke vereniging (ook burgercollectieven) 

 

 Initiatiefnemer heeft aantoonbare band met Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Projecten die bij de vorige 3 projectoproepen (2016, 2017 en 2018) 
gesubsidieerd werden komen niet in aanmerking 
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Welk subsidiebedrag kan ik 

aanvragen? 
 

Maximaal 15.000 euro 

 

Ook kleinschalige initiatieven voor een lager 
subsidiebedrag komen in aanmerking 

 

De subsidie wordt in 1 keer uitbetaald 
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Hoe worden de projecten 

beoordeeld? 
 
 

Door een externe jury op basis van verschillende criteria 

 

Belangrijk:  
 

• aantonen dat een project aansluit bij het thema: gemeenschapsvorming 
in de gedeelde ruimte 

• aantonen dat een project beantwoordt aan alle criteria 
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Criteria 

 
 

 

• Aanpak op het gebied van gedeeld en slim ruimtegebruik (40%) 

• Bijdrage tot gemeenschapsvorming en participatieve aanpak, met 

bijzondere aandacht voor het betrekken van Brusselaars die 

sociaal geïsoleerd zijn (20%) 

• Innovatieve en creatieve aanpak (20%) 

• Realistische en concrete uitwerking, timing en budget (20%) 
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Wanneer kan mijn project 
starten? 

 
 

Projecten kunnen starten vanaf 6 mei 2019   
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Hoeveel tijd heb ik om mijn 
project uit te voeren? 

 
 

Een project moet gerealiseerd zijn binnen de 18 maanden 
nadat de VGC de subsidie heeft toegekend  

(= uiterlijk begin november 2020) 
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Totale beschikbare bedrag ? 
 
 Jaarlijks 200.000 euro 
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Feedbackmomenten 

 
 

Dinsdag 18 december 2018 (vanaf 19u) - VGC 

Donderdag 10 januari 2019 (17u-20u30) – GC De Pianofabriek 
(Sint-Gillis) 

Dinsdag 22 januari 2019 (12u-17u) – Link=Brussel (Brussel) 

 

Stel je projectidee kort voor en krijg feedback 
 

 

inschrijven via www.brussit.be  

(keuze (datum en uur) aanduiden ) 
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Hoe projectaanvraag indienen? 

 
 

1. Aanvraagformulier downloaden op www.brussit.be 
 Optioneel: bijlage (bv. foto’s)  

 Aanvraagformulier in het NL 
 

2. Aanvraagformulier indienen: 

• mail: brussit@vgc.be 

• OF post  
 Vlaamse Gemeenschapscommissie – Cel Stedelijk Beleid 

 t.a.v. Pieter Van Camp  

 Emile Jacqmainlaan 135 

 1000 Brussel 

• OF afgeven bij onthaal VGC 
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Timing 2019 
10 januari 2019: feedbackmoment – GC De Pianofabriek (Sint-Gillis) 

22 januari 2019: feedbackmoment – Link=Brussel (Brussel) 

7 februari 2019 (middernacht): deadline indienen projecten 

Februari – maart 2019: jurering 

Begin mei 2019: beslissing College VGC 

Begin mei 2019: communicatie naar projectindieners 

Vanaf 6 mei 2019: projecten kunnen starten 
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Voorbeelden:  

projectoproep 2016  
projectoproep 2017  
projectoproep 2018 
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CARROUSEL BXL 

Buren van Eliza 
 

• Zomermaanden: kiosk Elizabethpark als ontmoetingsplek en plek om te spelen 

• Tijdelijke schommels bevestigd aan kiosk + picknicktafels rond kiosk 

• Einde van de zomer: brainstormen met de buurt en voorstellen en ideeën 

verzamelen voor de toekomstige restauratie van de kiosk 

 

 

18 december 2018 



vlaamse gemeenschapscommissie 

PIC NIC PING PONG 

MaBo Brussel en Imelda Instituut 
 

• Autovrije Moutstraat beter benutten als ontmoetingsplaats 

• Workshops met leerlingen: bedenken mobiel straatmeubilair 

• Realisatie straatmeubilair samen met creatieve ondernemers uit de buurt 

• Organisaties en scholen in Moutstraat zorgen voor stockage en binnen/buiten 
zetten van de mobiele elementen 
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WIJ K-OMEN NAAR JULLIE! 
LD³ (LDC Miro) 

 

• In 4 wijken in Vorst: telkens gedurende een paar dagen caravan op een plek in de 
publieke ruimte > tijdelijke ontmoetingsruimte + verschillende activiteiten 

• Focus op eenzaamheid: buurt sensibiliseren rond het thema, ontmoetingen tussen 
jongeren en ouderen,… 

• Luisteren naar de noden van ouderen: hoe ervaren zij hun omgeving en de publieke 
ruimte? Hoe toegankelijk is die ruimte voor hen?... 
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WADI 

Triangel 1070 
 

• Met tijdelijke installatie op Luchtvaartsquare (Anderlecht) een ontmoetingsplaats 
realiseren voor de buurt en het plein beter benutten 

• Plein activeren met allerhande activiteiten: fietsparcours kinderen, yogasessies, 
fietsherstelplaats, groen aanplanten, ‘auberge espagnole’,... 

• Tijdelijke installatie (draaimolen) bedacht en gebouwd samen met buurtbewoners 
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BOUWBLOKKEN VAN EEN ONTMOETINGSPLAATS 

Chiro Jijippeke 

 

• Lokaal Chiro Jijippeke in de Hovenierstraat in Sint-Jans-Molenbeek (site LDC 

Randstad, NL-talige bib) 

• Dubbel gebruik van parking binnenplaats door mobiele elementen  

• Realisatie van een ontmoetingsplaats voor de buurt (bewoners, organisaties) 
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BOEKEN OP VADROUILLE 

Comité Oude Wijk van Mooi-Bos 
 

• Verschillende houten boekenboxen in voortuinen en andere plekken in de Mooi-
Boswijk (Sint-Pieters-Woluwe) 

• Boekenboxen gemaakt door leerlingen van school in de buurt en beschilderd door 
kunstenares uit de buurt 

• Boeken met digitaal label zodat ‘rondreizende’ boeken gevolgd kunnen worden 
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BRASS’ART DIGITAAL CAFE 

Plateforme Diversité sur Scènes 
 

• Ontmoetingsplek in een tijdelijk leegstaand pand (Gemeenteplein Sint-Jans-
Molenbeek) + Gemeenteplein activeren 

• Plek waar burgers/organisaties/… ook zelf initiatieven kunnen ontwikkelen of 
helpen als vrijwilliger  

• Brasserie + 2 aangrenzende ruimtes (Ranc’Art en Debrouill’Art) 
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DE MAX-BANKEN EN –MOMENTEN 

De Lork 
 

• Bewoners van De Lork en buurtorganisaties en -bewoners maken samen ‘Max-
banken’ + organiseren ‘Max-momenten’ (ontmoetingsmomenten) 

• Verplaatsbare banken in de openbare ruimte in Sint-Gillis 

• Bewoners, school, winkels, … kunnen peter/meter worden van een bank 
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GEEF MIJ MAAR EEN ZINNEKESBROOD 
Ferment 

 
 

• Samen met Brusselaars op zoek gaan naar recept voor stadsbrood 

• Workshops rond verschillende bestaande publieke ovens  

• Mobiele bakkerij op publieke plaatsen/evenementen (proeven) 

• Ook historische component (geschiedenis van het brood in Brussel) 
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POOL IS COOL IS PUBLIEK 

Pool is Cool 

 
 

• Openluchtzwemmen in Brussel herintroduceren 

• Activiteiten ondersteunen + in beeld brengen -> bereiken, informeren, ervaringen  

• Soort activiteiten: onderzoek rond openluchtzwemmen in de stad – realisatie van 
tijdelijke zwembaden in de publieke ruimte – ludieke acties in de publieke ruimte 
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BERME-CENTRALE-BERM 

Porte d’Anderlecht 
 

• Bewoners willen op en rond de centrale berm van de Anderlechtse Poort een 

nieuwe plek creëren  

• Aantonen dat berm geen barrière maar ontmoetingsplek kan zijn 

• Feest als pilootproject (sport- en andere activiteiten, participatie bewoners,…) 
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Info:  
 

Facebookpagina: ‘VGC Stedelijk Beleid’ 
www.brussit.be 

www.brussitprojecten.be   

 

Contact:  
 

Cel Stedelijk Beleid 
Pieter Van Camp / Caroline Englebert 

brussit@vgc.be  
02/563 03 27 
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Vragen? 
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