
PROJECTOPROEP “NETWORKERS” PETERBOS 2021
REGLEMENT

Artikel 1     : Kader     :  

In  het  kader  van  het  Duurzaam  Wijkcontract  Peterbos  (DWC)  wordt  een  totaal  budget  van  3  x  10.000  euro  ter
beschikking gesteld voor de realisatie van projecten ter verbetering van de netheid in de wijk. Deze projectoproepen
vormen een aanvulling op de meer structurele oplossingen, die zullen worden uitgevoerd in het kader van het nieuwe
netheidsplan van de gemeente.

Bovendien moet deze oproep, in het kader van de door het gemeentebestuur opgezette campagne voor de transversale
strijd tegen overlast (#1070Respect), dienen als een eerste stap in de oprichting van een gemeentelijk netwerk van
"Networkers"  op  het  Anderlechtse  grondgebied.  De  “Networkers"  zijn  burgers,  erkend  en  gesteund  door  het
gemeentebestuur, die zich door concrete acties engageren om op hun eigen schaal de netheid op het gemeentelijk
grondgebied te verbeteren.

Voor deze eerste projectoproep wordt een budget van 10.000 € ter beschikking gesteld. Het ongebruikte budget kan
opnieuw worden toegewezen aan de volgende oproep. 

Artikel 2     : Doelstellingen van de projectoproep     :  

De doelstellingen van deze projectoproep zijn de volgende :

• De netheid in de wijk verbeteren ;
• Het deponeren van grofvuil en overlast in de wijk Peterbos verminderen ;
• De mobilisatie en participatie van de lokale actoren in hun leefomgeving en habitat aanmoedigen ;
• Een proces op gang brengen voor de oprichting van een netwerk van "Networkers" op gemeentelijk niveau.

Artikel 3     : Doelstellingen van de projecten     :  

De projecten  die  door  de  beheerders  voorgesteld  worden in  het  kader  van deze oproep moeten prioritair  aan de
volgende doelstellingen voldoen :

• Verbetering van de netheid en het afvalbeheer in de wijk, met name wat betreft de aanwezigheid van 
stortplaatsen voor grofvuil en de aanwezigheid van klein afval in de openbare ruimte ;

• Bewustmaking van de bewoners en gebruikers van de wijk om hun omgeving te respecteren.

Artikel 4     : Ontvankelijkheidscriteria :  

• De projecten moeten beantwoorden aan de in artikel 3 genoemde doelstellingen ;
• De projecten moeten een impact hebben binnen de perimeter van het Peterbospark ;
• Indiening van een volledig dossier en op tijd.

Artikel 5     : Selectiecriteria     :   

De jury zal rekening houden met de volgende criteria : 
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• Het verwachte  effect  van het  project  in  termen van verbetering van de netheid  en  bewustmaking  van de
bewoners en gebruikers van de site ;

• De ontwikkeling van een nieuwe dynamiek in de wijk ;
• De voorbeeldwaarde van het project (leidend tot bv. een positieve verandering, andere projecten, overname

van het project door anderen, …) ;
• De kwaliteit van de uitvoering van het project (gemeten aan de hand van bijvoorbeeld de nauwkeurigheid en

betrouwbaarheid van het budget, het realisme van het tijdschema, de evaluatie en de opvolging van het project,
...).

Troeven :

• Er zal voorrang worden gegeven aan projecten waarbij plaatselijke actoren betrokken zijn (beheerd door of in
partnerschap met plaatselijke actoren, en/of waarbij bewoners van de wijk betrokken zijn) ;

• Zorgen voor maximale zichtbaarheid van het project in de wijk.

Artikel 6     : Profielen van de projectbeheerders     :  

De volgende actoren kunnen op de oproep reageren: de bewoners (met de steun van ten minste 5 andere bewoners),
de OVM's, de feitelijke verenigingen of verenigingen zonder winstoogmerk, de handelaars en de scholen.

Artikel 7     : Uitgaven en financiering     :  

Aan elk geselecteerd project wordt financiële steun toegekend en uitbetaald. Dit bedrag is bestemd om de werkings- en
materiaalkosten in verband met de uitvoering van het project te dekken. De investeringskosten kunnen bij wijze van
uitzondering gefinancierd worden indien de projectbeheerders uitleggen hoe de investering ook na het project ten goede
zal  komen aan de gemeenschap.  Personeelskosten  worden niet  aanvaard,  projectbeheerders  kunnen zichzelf  niet
betalen. Medefinanciering is toegestaan, mits deze bij het indienen van de kandidatuur wordt aangekondigd en duidelijk
wordt aangegeven. De projecten zullen geheel of gedeeltelijk worden voorgefinancierd. 

Het toegekende bedrag moet binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidie worden besteed. Alle uitgaven moeten
worden gestaafd door een officiële factuur of kasticket. 

Artikel 8     : Selectie en jury     :  

De kandidaten projectbeheerders stellen hun projecten voor aan een jury (of Selectiecomité) die beraadslaagt en de
projecten selecteert. Deze jury is als volgt samengesteld :

- Gemeente Anderlecht, Onderhoudsdienst
- Gemeente Anderlecht, dienst Stadsrenovatie
- Gemeente Anderlecht, Participatiehuis
- Gemeente Anderlecht, Preventiedienst
- Net Brussel
- Urban
- de bewoners die lid zijn van de WiC
- elke andere actor die relevant zou worden geacht

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt het besluit van de jury goed en gaat de betaling van de uitgave aan
die overeenstemt met het project.

Artikel 9     : Indiening van de kandidaturen     :  

De  projecten  mogen  ingediend  worden  met  behulp  van  een  kandidatuurformulier  beschikbaar  in  de  Wijkantenne
Peterbos blok 9 of te downloaden op de site van de Gemeente Anderlecht : www.anderlecht.be/nl/peterbos.
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De  kandidatuurdossiers  moeten  ten  laatste  tegen  25  april  2021  inbegrepen per  e-mail  opgestuurd  worden  aan
agoethals@anderlecht.brussels of afgegeven in de antenne van het Wijkcontract in blok 9.

Bij  elke  stap  van  het  proces,  is  het  team  van  het  Participatief  Budget  beschikbaar  om  de  vragen  van  de
projectbeheerders te beantwoorden en hen te helpen bij de stappen die ondernomen moeten worden. Elke kandidaat
die een project wil voorstellen kan zich tot de wijkantenne Peterbos richten en steun vragen om een project uit te werken
en op te stellen, de financiële- en materiële noden te definiëren, de voorstelling van het project voor te bereiden, enz.

Contact Antenne van het Wijkcontract : Peterbospark, 9 bus 41, 1070 Anderlecht
Tel : 049 523 863
Email : agoethals@anderlecht.brussels 

Artikel 10     : Samenwerking en communicatie :  

Elke communicatie die van dichtbij of van ver verband houdt met de uitvoering van het geselecteerde project moet de
logo's van de Gemeente Anderlecht, het DWC Peterbos en de campagne van de strijd tegen overlast #1070Respect
vermelden.  Alle  mededelingen  moeten  ter  informatie  naar  het  team  van  het  Wijkcontract  opgestuurd  worden.
(agoethals@anderlecht.brussels).

De projectbeheerders  verbinden zich  ertoe  een maximale  zichtbaarheid  van hun project  in  de wijk  te  garanderen.
Specifieke communicatievoorwaarden kunnen worden vastgesteld in het document voor de toekenning van de subsidie.

De projectbeheerders kunnen steun krijgen van de Onderhoudsdienst van de gemeente of van Net Brussel (logistiek en
expertise). Dit kan worden gevraagd in het kandidatuurformulier.   

Artikel 11     : Balans en afsluiting     :  

Na afloop verbinden de projectbeheerders zich ertoe een financieel overzicht in te dienen en hun project te evalueren
met het team van het Wijkcontract. De financiële- en administratieve uitvoeringsmodaliteiten zullen in het document
betreffende de subsidietoekenning worden opgenomen.

Artikel 12     : Covid-19 :  

Enerzijds behoudt de gemeente zich het recht voor de participatieve budgetten niet toe te kennen indien de huidige,
door  de  Nationale  Veiligheidsraad,  opgelegde  beperkingen  inzake  samenscholingen,  manifestaties  en  recreatieve
activiteiten niet worden opgeheven voor de periode van de realisatie van de projecten en anderzijds kan de gemeente,
indien de gezondheidscrisis dit vereist, met onmiddellijke ingang en zonder mogelijk verhaal van de projectbeheerder
een voortijdig einde stellen aan het project, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. 

Artikel 13     : Geschil :  

In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, interpretatie of toepassing van dit reglement, komen de
partijen overeen bijeen te komen om een minnelijke schikking na te streven, alvorens een beroep te doen op een
gerechtelijke procedure. Indien de onderhandelingen mislukken, worden alle geschillen die uit dit reglement voortvloeien
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 14     :   Inwerkingtreding :  

Dit reglement treedt in werking 5 dagen na zijn bekendmaking door aanplakking.
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