
Projectoproep 2020 ter attentie van de 

Brusselse vzw’s : “Brussel op vakantie”  
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Algemeen kader van de oproep 

De COVID-19 pandemie heeft zwaar toegeslagen in het dagelijkse leven van elke Brusselaar. En hoewel 

de maatregelen stap voor stap worden versoepeld om de pandemie in te dijken, zullen we nog een 

aanzienlijke tijd de sociale afstand moeten zien te bewaren en zal het sociale en culturele leven in de 

komende weken en maanden maar traag terug kunnen worden opgestart en zal het zich anders 

moeten organiseren. Veel Brusselaars zullen zo dadelijk de zomervakantie in eigen stad doorbrengen.  

Massaevenementen zoals Couleur Café, de Zuidfoor, Bxl Les bains, enz zullen niet kunnen 

plaatsvinden. 

Met zijn allen moesten we ons heruitvinden. Onszelf verplaatsen, hoorde daar ook bij. Overal zagen 

we Brusselaars de auto inruilen voor de fiets om naar de winkel, het werk of het park te gaan. De 

Brusselaars leefden in een vertraagde stad. Nu het normale leven weer op gang komt, is het belangrijk 

om lessen te trekken uit deze crisis, het voortouw te nemen en Brussel, met name de publieke ruimte, 

terug te geven aan de Brusselaar. De inzet is groot en de maatschappij is vragende partij. Deze nieuwe 

start kan deze zomer beginnen in samenwerking met de vzw’s.  

De komende vakantieperiode is het momentum bij uitstek om een volgende belangrijke stap te zetten 

in de transitie naar de leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijke stad voor jong en oud, en om de 

doelstellingen van Good Move in de praktijk om te zetten. Gezien massaevenementen niet meer 

kunnen plaatsvinden, dringt een lokale en gedecentraliseerde aanpak zich op waardoor een breed en 

divers publieke over het hele gewest van de zomer zal kunnen genieten. Open ruimte is een kostbaar 

goed en zal nu anders verdeeld en ingevuld worden en dit in samenwerking met de enthousiaste 

verenigingen en lokale actoren. 

Deze projectoproep wordt gelanceerd om vzw’s uit te nodigen mee de publieke ruimte in te vullen met  

projecten die mensen samenbrengen en die rechtstreeks verband houden met verschillende 

gewestelijke prioriteiten, en in het bijzonder die van Good Move. Bedoeling is om projecten uit te 

werken die aan meerdere van volgende doelstellingen kunnen beantwoorden : 

- Meer ruimte voor de verblijfsfunctie en ontmoeting. Via deze oproep worden vzw’s uitgenodigd om 

ontmoetingsplekken te organiseren in de publieke ruimte. Bedoeling is ontmoeting te organiseren 

tussen verschillende diverse doelgroepen. Deze ontmoeting kan op verschillende manier worden 

georganiseerd vanuit verschillende invalshoeken.   

• Voorbeelden : leefstraat, picknick in straat, cinema in open lucht, verplaatsbare keuken,

openlucht tentoonstelling, tijdelijk stadsmeubilair, invullen van een parkeerplaats, enz

- Meer ruimte voor onze kinderen om veilig te kunnen spelen door tijdelijk gebruik in onze publieke 

(en groene) ruimten, en verruiming van het recreatieve, sportieve en het culturele aanbod voor jong 

en oud. De COVID-crisis toont aan dat kinderen in dichtbevolkte wijken niet voldoende speelruimte 

hebben. Buitenspelen is een basisrecht van elk kind en de eerste bouwsteen van een leefbare 

kindvriendelijke stad. Een speelnetwerk is een netwerk waarbij elk kind op wandelafstand van zijn huis 

toegang heeft tot een speelzone. Via deze oproep worden vzw’s uitgenodigd om tijdelijke ludieke 

speelplekken in te organiseren. Het kind kan dan onder begeleiding van de ene speelplek naar de andere 

gaan.  

1. DOELSTELLINGEN VAN DE PROJECTOPROEP
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o Voorbeelden : vakantiestraat, fabricage speeltuigen, tijdelijk speelmatten, zandstrand; 

speelplein, zoektochten, animatie, sportactiviteiten wedstrijden, speelgoedmarkt gebruik

makend van de openbare ruimte (op parkeerstroken bijvoorbeeld),  etc.

- Meer groen in de stad, om te kunnen herbronnen in de vorm van vergroening van pleinen, woonerven 

etc. De pandemie heeft op flagrante wijze de limieten van ons stadsweefsel blootgelegd. De meest 

voelbare limiet is diegene van het gebrek aan kwalitatieve openbare (groene!) ruimte, ter compensatie 

van deze (vaak slechte) huisvesting en gebrek aan private buitenruimte, en dit vooral in de meest 

dichtbevolkte wijken van onze stad. Groen zorgt voor psychisch welzijn, voor ontspanning, voor een 

leefbare en meer aantrekkelijke stad. Via deze oproep worden vzw’s uitgenodigd om tijdelijk of 

definitief groen te voorzien in de publieke ruimte.  

• Voorbeelden : parklets, aanplantingen, geveltuintjes,  …

- Meer aandacht voor de actieve vervoersmodi. Via deze oproep worden vzw’s uitgenodigd om 

activiteiten te organiseren om actieve vervoersmodi te promoten. 

• Voorbeelden : fietslessen, fietsrepaircafé, etc

Kortom meer plaats om op vakantie te gaan, meer plaats om te leven en te beleven. 

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

- Participatief 

- Brede en diverse doelgroep 

- De projecten kunnen op gemeente- en gewestwegen plaatsvinden. Gezien de korte deadline 

is een princiepsakkoord van de gemeente om de publieke ruimte op die plek te bezetten 

voldoende. Het Kabinet van Elke Van den Brandt kan eventueel faciliteren bij het contact met 

de gemeente. Indien het een gewestweg betreft, kan rechtstreeks contact worden opgenomen 

met het Kabinet van de minister; (cf. punt 5 informatie/contactgegevens.). 

- Het project moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvinden. 

- Iedere vzw kan meerdere projecten indienen die verband houden met een of meerdere 

doelstellingen van de oproep. 

- De projecten/evenementen mogen niet worden gebruikt voor commerciële of 

reclamedoeleinden. 

- Het project mag niet enkel een communicatiecampagne betreffen. 

- De vzw’s die over hun initiatief communiceren, moeten "met de steun van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest" vermelden en initiatieven om de fiets te promoten krijgen de branding 

“Bike for Brussels”. 
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De bepaling van de projecten moet gebaseerd zijn op de volgende richtlijnen: 

Samenhang  

Ieder project is uitgedacht in overeenstemming met de publieke ruimtedoelstellingen van “Good 

Move”. 

Inclusie 

De projecten zijn gericht op alle doelgroepen en houden rekening met de maatschappelijke en 

multiculturele specificiteiten van de stad, en vooral met arme doelgroepen, gezinnen, jongeren, 

senioren, gehandicapten, nieuwkomers, ...  

Partnerschap 

Het project betrekt zoveel mogelijk actoren op alle niveaus door op lokaal niveau samen te werken 

met bijvoorbeeld verenigingen of handelszaken. 

Burgerlijke participatie 

Het project wordt zoveel mogelijk uitgedacht en/of uitgevoerd met de participatie van de burgers 

door de toepassing van processen die burgerlijke initiatieven stimuleren en valoriseren. 

Leefmilieu 

De projecten mogen geen “overlast” bezorgen in de wijk in die zin dat geluidsoverlast dient te 

worden ingeperkt (werken met bepaalde openingsuren), dat de openbare netheid dient te worden 

gegarandeerd (eventuele extra vuilbakken en sorteermaatregelen voorzien), de doorgang voor 

actieve vervoersmodi en personen met een beperkte mobiliteit niet blokkeren, etc. 

Communicatie 

- De benaming van de projecten wordt ‘Brussel op vakantie + de naam van het project’ 
Timing 

- De Brussel op vakantie-projecten moeten doorgaan tussen begin juli en het einde van de 
herfstvakantie. 

Veiligheid en kleinschaligheid 

- De evenementen dienen kleinschalig te zijn, en rekening te houden met de regels rond 
sanitaire veiligheid en social distance. Evenementen die grote massa volk aantrekken zijn niet 
toegestaan : commerciële, culturele of sportevenementen (braderieën, grote 
rommelmarkten, jaarmarkten,...) en zullen niet worden weerhouden. 

- Brussel op vakantie -projecten hoeven niet noodzakelijk vergezeld te gaan van dure 
activiteiten of animatie. Ze kunnen eenvoudigweg worden beschouwd als een gelegenheid om 
de straat tijdelijk terug te geven aan de bewoners en aan de partners van de wijk (scholen, 
rusthuizen, ...) om een herontdekking van de openbare ruimte te bevorderen. 

- Bij Brussel op vakantie -projecten moet het autogebruik maximaal worden beperkt binnen een 
duidelijk afgebakende perimeter. 

3. RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP VAN DE PROJECTEN
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De maximale subsidie per project bedraagt 15.000 €. Iedere vzw kan meerdere projecten indienen die 

verband houden met een of meerdere doelstellingen van de oproep.  

Gesubsidieerde kosten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Ze moeten tot stand gekomen zijn tijdens de subsidieperiode. 
- Ze moeten daadwerkelijk gemaakt zijn door de begunstigde van de subsidie. 
- Ze moeten opgenomen zijn in de boekhouding en identificeerbaar en controleerbaar zijn. 

De soorten toegestane uitgaven verschillen volgens de doelstellingen van het thema. Ze worden 

verduidelijkt in de specifieke hoofdstukken. 

Uitgaven die niet in aanmerking komen voor alle soorten projecten zijn: 

- aankoop van voeding (over het algemeen komen deze kosten niet in aanmerking, behalve 
indien de uitzondering met reden omkleed wordt) 

- kosten die reeds gedekt zijn door een andere financiering. 

5. INFORMATIE

Brussel Mobiliteit 
Mevrouw Sofie Walschap 
e-mail: 
swalschap@gob.brussels 

Kabinet Elke Van den Brandt 

Inhoud / toestemming gewestweg: 
Mevrouw  Charlotte Claessens 
e-mail: cclaessens@gov.brussels 

Contact met de gemeente : 
Madame Marie Thibaut de Maisières 
e-mail : mthibaut@gov.brussels 
telefoon : 0477 25 19 51 

4. BUDGET EN UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE

GEWESTELIJKE SUBSIDIE IN HET KADER VAN DEZE

PROJECTOPROEP

mailto:swalschap@gov.brussels
mailto:swalschap@gov.brussels
mailto:cclaessens@gov.brussels
mailto:cclaessens@gov.brussels
mailto:mthibaut@gov.brussels
mailto:mthibaut@gov.brussels

