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Burgerbegroting 2014-2015
Betere voetpaden
Het thema betere voetpaden kreeg 99.893 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Hiermee
vernieuwde het district een voetpad in de wijk Luchtbal.

Met het budget voor ‘betere voetpaden’ vernieuwde het district in 2015 de voetpaden van de Canadalaan
(tussen de Manchesterlaan en het Tampicopark) op Luchtbal.

Groen in straten
Het thema groen in straten kreeg 92.842 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Het district zette dit
geld in op extra communicatie over geveltuinen en vergroening en het plaatsen van extra
bloementorens en -manden. De rest van dit geld kwam terecht in het districtsfonds voor
groenprojecten.

Bekendmaking geveltuinen
In straten waar de voetpaden werden heraangelegd, voerde het district Antwerpen in 2015 campagne
rond geveltuinen. Geïnteresseerde bewoners konden zich hiervoor inschrijven.

Campagne rond vergroening
Het is belangrijk dat bewoners weten hoe ze hun straat of buurt kunnen vergroenen. Een campagne en
bijhorende gids zorgde ervoor dat ze alle mogelijkheden (geveltuinen, boomspiegels, bloembakken,
siergrassen, groenslingers,…) leerden kennen en de juiste kanalen vonden om hiermee verder te gaan.

Extra bloemtorens en -manden
Ieder jaar in mei plaatst het district Antwerpen bloemtorens en bloemenmanden in verschillende wijken.
Het project is erg succesvol, er is meer vraag dan budget. Dankzij de Burgerbegroting konden er in 2015
meer dan 25 extra bloemtorens worden geplaatst.

Districtsfonds voor groenprojecten
Iedereen met een creatief groenproject voor zijn straat of buurt die niet terecht kan bij de
standaardalternatieven, kan beroep doen op het districtsfonds. De Burgerbegroting voorziet hier budget
voor groenprojecten.

Bewonersgroepen
Tijdens de startmomenten van de eerste Burgerbegroting selecteerden de deelnemers het thema
bewonersgroepen. Dit thema kreeg 79.914 euro. Twee projecten werden uitgevoerd: een inspiratiedag
en een toelage voor communicatie.

Inspiratiedag
Bewonersgroepen hebben nood om elkaar te leren kennen. Op 5 maart 2015 organiseerde het district
daarom een dag waarop de uitwisseling tussen bewonersgroepen centraal stond. Via workshops kregen
ze praktische info, bijvoorbeeld over het aanvragen van subsidies.

Toelage voor communicatie
Bij wijkgerichte communicatie over hun werking en activiteiten kunnen bewonersgroepen ondersteuning
gebruiken. Via de Burgerbegroting kregen ze de mogelijkheid om een toelage voor wijkgerichte
communicatie aan te vragen.

Fietsvriendelijke straten
Het thema fietsvriendelijke straten kreeg 172.756 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Met dit
budget maakte het district Hopland fietsvriendelijk.

Op Hopland was het lastig fietsen en fietsers weken daardoor uit naar het voetpad. De Meir als
parallelweg was geen goed alternatief. Het district verving de kasseien daarom door asfalt en verhoogde
zo het fietscomfort.

Groen op pleinen
Het thema groen op pleinen kreeg 74.038 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Met dit geld
vergroende het district de Loosplaats, het plein aan de Korte Scholierstraat/Wilgenstraat en de
Paardenmarkt.
Het district besliste het budget voor ‘groen op pleinen’ en ‘aantrekkelijkere pleinen’ samen te nemen.
Daardoor kon het district op enkele pleinen meer verschillende ingrepen realiseren en op die manier een
pleintje in zijn geheel opfrissen. Met deze budgetten investeerde het district in de volgende pleinen:




Loosplaats
Korte Scholierstraat/Wilgenstraat
Paardenmarkt

Gemeenschapstuinen
Het thema gemeenschapstuinen kreeg 92.842 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Drie projecten
stonden op de planning: opstart nieuwe tuinen, aanstelling tuincoach en toelage voor speciale
projecten in verband met gemeenschapstuinen.

Opstartcoach voor 10 gemeenschapstuinen in 2015
Er werd een opstartcoach aangesteld die de opdracht kreeg om 10 gemeenschapstuinen op te richten in
2015. Zijn taak: helpen met praktische zaken als vergunningen, aankoop van plantenbakken maar ook de
mobilisatie en motivatie van een groep.

Budget voor opstart 10 gemeenschapstuinen
Het district Antwerpen streefde naar de realisatie van 10 nieuwe gemeenschapstuinen. Elke nieuwe tuin
kreeg 1.500 euro opstartkosten om het basismateriaal mee te betalen.

Interculturele projecten
Het thema interculturele projecten kreeg 68.162 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Drie
projecten werden uitgevoerd: een intercultureel festival op de Sint-Paulusplaats, Kostuum Local op het
Kiel en een open oproep voor interculturele projecten.

Intercultureel festival Los Paulos
In 2015 was de Sint-Paulusplaats het decor voor een intercultureel festival in samenwerking met de
lokale horeca en het Stadsmagazijn.

Kostuum Local
In samenwerking met Nova konden kinderen en volwassenen in dit naaiatelier kledij, stoffen en
accessoires ontwerpen vanuit hun eigen, vaak diverse achtergrond.

Participatie
Het thema participatie kreeg 85.791 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Drie projecten werden
gerealiseerd: de ontwikkeling van een online participatietool Burgerbegroting en toeleiden van
doelgroepen naar de Burgerbegroting en extra promotie van de Burgerbegroting.

Online participatie Burgerbegroting
Het district liet een online participatieomgeving ontwikkelen zodat mensen ook van thuis uit konden
deelnemen aan de Burgerbegroting.

Doelgroepen toeleiden naar participatie
Het district Antwerpen zette in op participatie van moeilijk bereikbare doelgroepen. Organisaties die
hierrond werken en een speciaal traject of project opzetten rond de Burgerbegroting konden hiervoor
financiële ondersteuning krijgen.

Extra promotie Burgerbegroting
Er kwam extra promotie om de deelname van inwoners van het district aan de Burgerbegroting te
bevorderen.

Langer thuis wonen
Het thema langer thuis wonen kreeg 113.996 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Het district
Antwerpen kon dankzij dit geld in twee projecten investeren: Blijf Thuis en Eigen kracht-conferentie.

Blijf thuis
Met ondersteuning van het district Antwerpen startte Zorgbedrijf Antwerpen een project rond
zorgplanning. Mensen werden begeleid in het zoeken naar een oplossing om langer thuis te blijven
wonen. Er kwam één aanspreekpunt en een brochure met de verschillende opties en mogelijkheden.
Verder konden senioren via kijkwoningen zelf beleven welke aanpassingen en verbouwingen mogelijk
waren.

Eigen kracht-conferentie
In samenwerking met het CAW investeerde het district Antwerpen in Eigen kracht-conferenties voor
kwetsbare senioren. Een intensief traject waarbij alle belangrijke personen rond een kwetsbare senior
werden samengebracht om een plan uit te werken. Met dit plan kon de senior langer zelfstandig thuis
blijven wonen. Het onmiddellijke netwerk nam hierbij zelf hulpvragen op en ging na waar er
professionele hulp nodig is.

Kunst in het openbaar domein
Tijdens de eerste Burgerbegroting 2014-2015 werd het thema kunst in het openbaar geselecteerd en
kreeg 63.462 euro. Drie projecten stonden op de planning: steentjes leggen, verfraaien van nutskasten
en openbare vluggertjes.

Steentjes leggen
Kunstenaar Frederik Rombach ging met verenigingen, buurtbewoners en kinderen op zoek naar lelijke
plekken in de wijk. Samen bekleedden ze deze plekken met kleurrijke mozaïektegels. Het project werd
uitgevoerd in de wijken Haringrode, Zurenborg, Kiel, Stuivenberg en Linkeroever.

Nutskasten
Dankzij de Burgerbegroting kon het district extra inzetten op de vraag om lelijke nutskasten te bekleden
met kleurrijke kunstwerken in de wijken Markgrave en Harmonie en op het Hendrik Conscienceplein. Op
Linkeroever werd een grote gascabine onder handen genomen.

Openbare vluggertjes
Openbare vluggertjes was een project waarbij mensen die ergens samenkomen of samen op de bus staan
te wachten, getrakteerd werden op spontane gastoptredens.

Fietsenstallingen
Het thema fietsenstallingen kreeg 84.615 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Twee projecten
stonden op de planning: extra speciale fietsenstallingen en fietstrommels.

Extra speciale fietsenstallingen
In 2015 werden er 40 nieuwe fietsenstallingen geplaatst. De fietsenstallingen die gerealiseerd werden
met de Burgerbegroting krijgen een Burgerbegroting-logo.

Fietstrommels
Een deel van het budget voor fietsenstallingen zou gebruikt worden voor de plaatsing van vijf nieuwe
fietstrommels. Het project was echter afhankelijk van de evaluatie van de bestaande fietstrommels. De
trommels werden niet goed bevonden en er werden er dus geen nieuwe bijgeplaatst.

Aantrekkelijkere pleinen
Het thema aantrekkelijkere pleinen kreeg 71.688 euro tijdens de eerste Burgerbegroting. Met dit geld
kon het district de Loosplaats, het plein aan de Korte Scholierstraat/Wilgenstraat en Paardenmarkt
verfraaien.
Door het budget voor ‘groen op pleinen’ en ‘aantrekkelijkere pleinen’ samen te nemen, kon het district
op enkele pleinen meer verschillende ingrepen realiseren en op die manier een pleintje in zijn geheel
opfrissen. Met deze budgetten investeerde het district in de volgende pleinen:




Loosplaats
Korte Scholierstraat/Wilgenstraat
Paardenmarkt

