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Edito   
 
De Gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft een duurzaam systeem van burgerparticipatie opgesteld 
door elk jaar een belangrijk deel van zijn begroting te wijden aan initiatieven die worden gedragen door 
zijn inwoners. De eerste uitgave werd in januari 2020 gelanceerd, zonder te weten dat dit jaar zo 
bewogen zou zijn. Zij werd in 2021 en 2022 verlengd, door te houden wat goed werkte, en door de 
elementen te doen evolueren die konden verbeterd worden.    
 
Bij de aanvang van elk jaar dienen de inwoners voorstellen in over de thema's die naar voren worden 
gebracht  in de Verklaring van Algemene Politiek: verbetering van het leefklimaat, ecologische transitie 
en sociale cohesie. Twee soorten projecten worden voorgesteld: 

 Vlaggenschip-projecten, die consequente projecten zijn, en worden voor 100% door de 
Gemeente uitgevoerd, 

 een reeks Boostprojecten, met beperkte budgettaire enveloppen toegekend in subsidie vorm 
van (5000€max.), die volledig door de personen worden gedragen die ze hebben voorgesteld.    

 
Deze projecten worden vervolgens geëvalueerd door het gemeentebestuur en het College, teneinde een 
geconsolideerde lijst ter stemming voor te leggen.  Na de stemming wordt een balans gemaakt, dat 
toelaat het reglement te doen evolueren het volgende jaar, met het geleerde van het lopende jaar.  
 
Hierna vindt een samenvatting van de verschillende projecten die u in 2020,2021 en 2022 hebt gekozen.  
Dit document zal regelmatig herzien worden teneinde u op de hoogte te houden van de voortgang van 
de verschillende projecten. 
 
Wij bedanken het geheel van de houders van projecten voor de goede ideeën, hun gevolgen om ze te 
laten slagen, en alle personen die hebben bijgedragen om van het Participatiebudget een succes te 
maken dat de andere gemeenten ons benijden.  
 

Het Participatiebudget in cijfers 
 

Vlaggenschip projecten 2020 2021 2022 

Ingediend 30 17 11 

Deelname aan de stemming 17 15 9 

Goedgekeurd (2 projecten max.) 2 2 2 

 

Boostprojecten 2020 2021 2022 

Ingediend 32 46 35 

Deelname aan de stemming 22 32 31 

Goedgekeurd  10 12 12 

 
Sinds 2020: 

 3 Vlaggenschip projecten werden opgesteld en 3 worden verwezenlijkt 

 30 Boostprojecten zijn opgesteld geweest of bezig uitgevoerd te worden   

 4 Boostprojecten zijn niet geslaagd   
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Niveau van vooruitgang van de Boostprojecten (op 31/12/22) 

 
 
Tussen 2000 en 2500 kiezers hebben aan elke uitgave deelgenomen, hetgeen een hoge score is ten 
opzichte van de terugblik dat wij van andere steden of gemeenten hebben. 
 
De thematieken die bij de Vlaggenschip en Boostprojecten betrokken hebben geweest, zijn zeer rijk en 
betreffen de volgende gebieden: 
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Terugblik op de Vlaggenschip-projecten  

 

Oprichting van een CO2 put (mini bos)    
Meer dan duizend bomen (22 verschillende soorten, allen erg goed aan het Belgische klimaat 
aangepast) bezetten voortaan een groot gemeenteterrein gelegen langs de Spoorweglijn, dichtbij het 
station van Watermaal. Dit project afkomstig van het Participatiebudget werd door een inwoner 
landbouwingenieur voorgesteld: « Energiebesparingen doen, verspillingen vermijden en bomen planten, 
zijn de meest efficiënte manieren om de klimaatverandering te bestrijden. Tijdens zijn groei, zal elke 
boom kooldioxide absorberen, een gas met broeikaseffect. Een mini-bos planten is plaatselijk een CO2 
put creëren». 
 
De Gemeente heeft beroep gedaan op een externe dienstverlener een om het project uit te voeren, dat 
door talrijke inwoners was geprezen. De CO2 putten die door een Japanse plantkundige werden 
bedacht, worden verkregen door kleine bomen te planten op zeer dichte wijze (3 tot 5 bomen per 
vierkante meter), opdat zij zeer snel groeien om licht te zoeken. De 1.050 bomen werden in februari 
2022 door leerlingen van de school de Ceders en door vrijwilligers, op een terrein van 350 m² langs de 
Spoorweglijn, achteraan van het Technische Centrum van de Gemeente geplant (Lambert Vandervelde 
straat). Aangezien het terrein niet toegankelijk voor het publiek is, werd een steekproef van 4m²  mini-
bos met een verklarend paneel in de Briljantstraat, aan de overkant van de Spoorweglijn geplaatst. 
 
In de loop van de twee eerste jaren zal de gemeentedienst van de groene Ruimtes deze ruimte 
onderhouden, die volledig autonoom vanaf het derde jaar zal worden. Zij zal vervolgens een nieuw 
eilandje van frisheid op 350 m2 en een oord van vrede voor de biodiversiteit worden.  
 
 

        

 

        
 

         

Februari 2022 
 

Zomer 2022 
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Autoloze zondagen (straten voor spelen voorbehouden)  
 

De dienst Participatie heeft verkozen om dit project uit te voeren, om zich aan het bestaande initiatief te 
vast te klampen « straat voorbehouden voor spelen ». Een straat die voor het spelen is gereserveerd, is 
een deel van de straat tijdelijk gesloten aan het verkeer en gereserveerd voor het spel, hoofdzakelijk van 
de kinderen. De mogelijkheid om een veilige speloppervlakte aan te bieden aan de wijkkinderen vormt 
een gelegenheid om punctueel aan de behoeften, van spelen en ontspanning in stad te beantwoorden. 
Het gaat voorts om een zeer concreet werktuig ter beschikking van de bewoners om de sociale cohesie 
en de band van goede burenverhouding binnen een straat te verbeteren. Het voorstel om zo’n straat te 
creëren voor het spel gereserveerd, moet het resultaat van een vraag van de bewoners zijn. Het 
peterschap wordt door verschillende personen in de straat waargenomen belast met de plaatsing en het 
wegnemen van de straatversperring.  
 
De vraag gaat via de dienst Mobiliteit en de informatie over de regels voor gebruik bevinden zich op de 
gemeente site.  
 
Tot hiertoe, werden 4 vragen geuit: Postwagenstraat, Struisvogelstraat, de Zwaluwstraat en een deel 
van de Théophile Vander Elststraat. Voor de betrokken straten, werden Nadar-barrières ter beschikking 
gesteld voor de organiserende bewoners teneinde de straat aan het verkeer te sluiten, over beperkte 
duur periodes. De in en uitgangen van geparkeerde auto’s in de straat blijven mogelijk.   

 
  

 
 
 
U bent aanwonend en u zou een straat willen opstellen die voor het spelen in uw straat is gereserveerd? 
Controleer de uitvoerbaarheidscriteria alvorens een kandidatuur bij de gemeente in te voeren, de 
informatie wordt hier gehergroepeerd: https://watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-
bosvoorde/mobiliteit/speelstraat?set_language=nl 
 
 
 

https://watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/speelstraat?set_language=nl
https://watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/speelstraat?set_language=nl
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Speelplein – Wienerplaats  

 
Als u ouders van jonge kinderen bent, hebt u waarschijnlijk uw peuters zich op de groene ruimte van de 
Wienerplaats, naast de frieten-tram zien storten. De inrichting van deze speelplaats met spelen die aan 
de 7-12 jaar zijn aangepast, werd door een mama voorgesteld die deze ruimte met haar kinderen 
bezocht. Talrijke burgers hebben voor die aanpassingen gestemd die het mogelijk hebben gemaakt om 
een mooie en grote veelzijdige structuur van spelen te plaatsen, zich in evenwicht op een golf van hout 
houden, of nog in een verhoogde zandbak spelen. Sinds deze herfst hebben twee banken zich eveneens 
erop uitgenodigd en wachten op u!   
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 De Outiltek van Watermaal-Bosvoorde 

 
 

 
 
 
 

Usitoo, telt meer dan 300 voorwerpen in de catalogus die aanleiding geven, tot enkele duizenden 
verhuren per jaar. De drie hoofdcategorieën zijn: 

 „de grote onderhoud“, voor de woning, voor zijn omtrekken of tuin: stoomreiniging machine-, 
hogedruk reinigingsmachine, kettingzaag, enz; 

 „vakantie en vrijetijdsbestedingen“: kampeeruitrusting, fietsen-dragers, ijskast-bakken, 
verschillende spelen (pijltjes enz)   

 „feest“, het materiaal voor gezellige momenten in kleine groep: tonnengewelven, tafels, 
vaatwerk, enz. 

 
 Als u behoefte aan werktuigen heeft aarzel niet, Outiltek zal u depanneren. 

 
De herinrichting van het Park aan de Hazelaarslaan 

Het doel van dit project, voorgesteld door een collectief van bewoners die vaak deze ruimte gebruiken, is de 
organisatie en het gebruik van het park te herzien voor een rechtvaardig gebruik dat door alle bewoners wordt 
gedeeld (families, kleinkinderen, honden en hun meesters). Nieuwe spelen zullen in plaats van de momenteel 
aanwezige geplaatst worden, een ruimte van socialisatie voor de honden zal gecreëerd worden, een spelzone zal 
op het tarmac ingericht worden teneinde de kinderen toe te laten om deze ruimte in te palmen, tafels en banken 
zullen geplaatst worden om het grootste aantal het mogelijk te maken om beter van deze plaats gemakkelijk te 
profiteren. De werkzaamheden zouden in het voorjaar 2023 moeten beginnen, opdat iedereen van een 
vernieuwde ruimte zou kunnen profiteren deze zomer.   

 

Installatie van een kiosk square van de Aartshertogen             
 

De wijk van de Aartshertogen is een zeer levendige wijk, met talrijke burger initiatieven. Het gekozen 
project heeft ten doel een stevige en open structuur te plaatsen (kiosk) te midden van de square van de 
Aartshertogen. Aanvankelijk werd een studiebureau aangewezen teneinde het project te bestuderen 
rekening houdend met het milieu, vervolgens in tweede instantie – als de vergunning van 
stedenbouwkunde wordt uitgereikt - zullen wij een onderneming selecteren om een kiosk te creëren. 
Men moet rekening houden met het feit dat de hele wijk en plaats zijn ingedeeld, hetgeen een 
aanvullende moeilijkheid invoert en de termijnen van verkrijgen van de vergunning verlengt.   
 

Dit project goedgekeurd in verband met het Participatiebudget van 
2021, bestaat erin om de inwoners allerlei werktuigen ter beschikking te 
stellen. De gemeente heeft zich met de coöperatie Usitoo en Recyclerie 
1170 verenigd om het te verwezenlijken.  
De inwoners kunnen voortaan op de website van Usitoo kijken teneinde 
de werktuigen te huren of het materiaal dat zij nodig hebben, de 
leveringskosten worden hun aangeboden, en het materiaal wordt direct 
aan la Recyclerie 1170 geleverd. Deze medewerking is in april 2022 
begonnen, hetgeen ons toelaat om toegang tot de catalogus van 
werktuigen tegen een zeer gunstige prijs te hebben. 
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Terugblik op de Boostprojecten  
 

U zal hierna een samenvatting van de Boostprojecten terugvinden die vanaf verslagen en informatie 
wordt verwezenlijkt, die de houders ons hebben overgemaakt. Wij staan erop om ze te bedanken voor de 
beelden en talrijke bijdragen aan de dienst Participatie meegedeeld. 
 

 Thematiek cultuur en ambacht 
 

Atelier van het Brood rond de oven (2021, 100%) 
 
Vier ateliers werden in de wijken van de gemeente tussen juni 2022 en september 2022 georganiseerd 
samen ongeveer 65 deelnemers. De ateliers hebben zich gevormd rond de uitwisseling van de 
technieken, van brood maken, van aanwijzen, vormen en bakken van het brood. Tussenkomsten van 
boeren, molenaars en andere handwerkslieden werden georganiseerd teneinde deze uitwisseling te 
verlevendigen. De ateliers eindigden met een proeven van brooddeeg derivaten en elke deelnemer kon 
terugkeren met een recept en zijn brood.  
 
Het budget van 4 700€ heeft het mogelijk gemaakt om materiaal te kopen in verband met de 
vervaardiging van het brood, om een communicatie campagne te organiseren rond het werk van de 
meesters broodbakkers en om de ateliers te verlevendigen. 
 
 

      
 
 

Installatie van dichterlijke panelen (2020 en 2021,100%; 2022,50%) 

  
U kent alle het dichterlijk paneel dat onder de brug van de Arcades is geplaatst.  De zinnen worden 
voorgesteld en alle 3-4 maanden na peiling gekozen. In 2022 werd een nieuw paneel in de wijk van de 
Bezemhoek geplaatst, teneinde altijd meer dichtkunst aan te bieden. Dit nieuwe paneel werd aan de 
uitgang van de wijk Heiligenborre straat in de omgeving van de verkeerslichten van de kruising met de 
Vorsterielaan in de herfst van 2022 met de hulp van de gemeentediensten geplaatst. Zijn beheer zal 
door het Comité van de Bezemhoek uitgevoerd worden. 
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Het Participatiebudget (107 € in 2020, en 150 € in 2021) heeft het mogelijk gemaakt om de aankoop van 
verven en vilten te financieren. Een subsidie van 600 € werd in 2022 betaald teneinde het nieuwe 
dichterlijke paneel te financieren dat aan de Bezemhoek wordt geplaatst.  
 

      
 

       
  

               
  

Festival van de tuinen (2021 en 2022,100%) 

  
Het Festival van de Tuinen heeft tijdens 2 dagen in 2021 en 3 dagen in 2022 plaatsgevonden. Het gaat 
om gratis concerten van klassieke en traditionele muziek, die in juli in de zaal van de Studio Logis en de 
Plaine du Four hebben plaatsgevonden (dichtbij de rotonde van de Drie Linden). In het totaal zijn het 11 
voorstellingen en tentoonstellingen die werden georganiseerd. De inwoners van de wijk en Watermaal-
Bosvoorde hebben aldus de gelegenheid gehad om de gevarieerde muzikale wereld van uitgenodigde 
artiesten te ontdekken. Beide uitgaven zijn successen geweest. Meer dan waren 100 personen waren 
aanwezig aan elke voorstelling. 

Het Participatiebudget (4 516 € in 2021 en 5.000 € in 2022) heeft het mogelijk gemaakt om materiaal te 
kopen, om de communicatie voor te bereiden, en vooral om de concerten mogelijk te maken om gratis 
te zijn. 
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Uitgave 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgave 2022  

       
 

 

Leven in de stad door de Sibelga kasten te schilderen (2021, 80%1; 2022 lopende)   

 
Dit project bestaat erin om beroep te doen op een collectief van artiesten teneinde de elektrische 
Sibelga kasten te versieren. Hiervoor heeft de Gemeente een overeenkomst met Sibelga ondertekend, 
die de versieringen toelaat van zijn kasten en in verband met dit project machtiging verleent. Bij het 
wandelen in de straten van de gemeente, zult u ze zeker reeds opgemerkt hebben: klein diertje dat zich 
in zijn hol verbergt, bomen in bloei en vruchten die mooi de kasten in hun milieu integreren.   
 
Het Participatiebudget 2021 (500 €) heeft het mogelijk gemaakt om de aankoop van verf te financieren 
om de tags te verwijderen en de artiesten toe te laten om kasten te herschilderen. Het saldo van de niet 
gebruikte subsidie werd terugbetaald. 

                                                      
1
 Het saldo van de niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 
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In 2022 zal het collectief dankzij de hulp van bijkomende artiesten en een nieuw budget van 900 € 
ondernemen om nieuwe kasten te schilderen zodra de weersomstandigheden milder zullen zijn. 
           
            Hertogendreef voor/na   Konijnenwarandestraat : voor/na 

       
Andere voorbeelden van implementaties:  

    
 

          
 

 Thematiek Mobiliteit 
 

Fietsatelier aan de Aartshertogen (2021, 65%2)   

 
 

                                                      
2
 Het saldo van de niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 

De fietsenateliers werden alle vrijdagen van 15:00 tot 18:00 georganiseerd 
voor het wijk huis van de Wauters-plaats. Teneinde meer zicht aan het 
project te geven en om deze dienst aan een groter aantal inwoners voor te 
stellen, werden de werkplaatsen op de burgermarkt vanaf de herfst van 
2021 tot de lente 2022 verplaatst. Het Participatiebudget (1 240 €) heeft de 
aankoop van reparatie materiaal van fietsen toegelaten. Het saldo van de 
niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 
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 Thematiek Solidariteit/Wijk leven  
 

Steun aan migranten hosten  (2020-2022, 100%)    

 
Het project heeft ten doel een financiële steun aan de personen te geven die migranten huisvesten door 
een deel van de kosten ten laste te nemen in verband met het onderdak zoals de kosten van voedsel 
(project 1), of de kosten in verband met de energie rekeningen en een deel van de kosten in verband 
met de hygiëne zoals de aankoop van kleding, schoenen of producten van 1ste noodzaak (project 2).  De 
groep die deze twee projecten draagt is uit zes personen samengesteld. De actieve migranten hosten in 
de gemeente (en van wie de groep kennis had) die wensten van deze „Boostprojecten“ genieten werden 
dus verzocht om een overeenkomst te ondertekenen die door de dragende groep is gesloten.  Aldus 
hebben 13 personen een overeenkomst ondertekend en nemen volledig deel aan het administratieve 
verloop van de projecten.  
 
De sanitaire context in verband met Covid-19 heeft gedeeltelijk de implementatie van de projecten 
verstoord. Immers is het aantal migranten en gehuisveste asielzoekers aanzienlijk verminderd; degenen 
die daarentegen onderdak kregen, zijn in het algemeen, veel langer bij hun hosten gebleven, door de 
afzondering en de opgelegde gezondheidsmaatregelen zowel in 2020 dan in 2021.   
Het merendeel van de vastgestelde uitgaven, betreft het voedsel, de wasproducten en hygiëne 
(aankoop van kleding, schoenen of producten van 1ste noodzaak), het waterverbruik, gas en 
elektriciteit, uitgaven in verband met communicatie, de transport kaartjes en de courante 
geneesmiddelen. 
 
Een subsidie van 5.000 € werd elk jaar aan elk van beide projecten toegestaan om de fundamentele 
behoeften van personen gedeeltelijk te dekken die geen enkele andere steun in België ontvangen. 
 
 

      

 
Een gastvrije gemeente en gezondheidszorgen (2020, 30%3) 

 
Dit project, aanvullend op de projecten « steun aan de migranten hosten » heeft het mogelijk gemaakt 
om de geneeskundige vergoedingen ten laste te nemen (aankopen van geneesmiddelen hoofdzakelijk). 
Hij werd slechts gedeeltelijk verwezenlijkt want de Covid periode heeft de aanvankelijk plannen in de 
war gestuurd.  

                                                      
3
 Het saldo van de niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 
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Over een grote zaal voor animaties beschikken (2020, 5%4) 

 
Dit project is in 2020 van start gegaan en heeft als doel om in de gemeente erkende burgerverenigingen 
een grote zaal te laten huren en de huurkosten te verminderen dankzij het Participatiebudget. Helaas 
heeft dit project, hoofdzakelijk door de Covid-crisis, niet kunnen zoals voorzien plaatsvinden. Eén zaal 
werd via dit project in oktober 2021 gehuurd.  
 

Feest van de buren (2021,10%5) 

  

 
 
 
 
 
                                                 

De volkssoepen (2021, 80%) 

 
Het doel van dit project is, en inwoners te verenigen om soep te maken met groenten fase „eind van 
leven“, deze die in de ijskast slingeren en die men wegwerpt begint wanneer zij helemaal beginnen 
beschadigd te zijn. Eenendertig personen hebben zich geïnteresseerd getoond om er deel aan te nemen. 
Definitief, hebben vijf personen zich hun implicatie bevestigd en vatten hun taak op alle maanden de 
soepen voor te bereiden. Sindsdien is het tussen 20 en 30 liter elke maand die door alle vrijwilligers 
wordt gemaakt. De geproduceerde liters soep worden in potten van een liter gezet; vervolgens 
ingevroren vervolgens overhandigd onder andere aan VZW « Frigo Récup ». Een persoon belast zich 
eveneens om ze te verdelen onder dakloze personen aan de Naamsepoort. De soepen beschikken over 
een etiket dat de lijst van de bestanddelen, van de eventuele allergenen, evenals de data van bereiding 
en bevriezing herneemt. 
 
Een budget van 3.200€ werd gestort. Dit budget heeft het mogelijk gemaakt om onder andere, de 
aankoop van materiaal en de telefoonkosten ten laste te nemen in verband met dit project.  
 

         

                                                      
4
 Het saldo van de niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 

5
 Het saldo van de niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 

Dit project werd in 2021 opgesteld en moest aan de inwoners die het wensten 
toelaten om van een financiële participatie te genieten teneinde een animatie 
te organiseren ter gelegenheid van wijkfeesten dankzij een subsidie van 5 000€. 
Enkel de aartshertogen wijk heeft, via een overname door dit project ervan 
genoten via het project dat instaat voor het drukken van posters en de aankoop 
van kleine apparatuur. 



13 
 

De Frigo Récup 1170 in uw borden (2022, 50%) 

    
De VZW Frigo Récup is uit een zestigtal vrijwilligers samengesteld. Om de inwoners voor de inzet van de 
voeding bewust te maken, heeft de VZW Frigo Récup een project in verband met het Participatiebudget 
ingediend teneinde verschillende media gevoelig te maken en aldus een breed publiek te treffen. Een 
subsidie van 3500€ werd hun daarvoor betaald.  
  
Het project heeft ten doel werktuigen te ontwikkelen opdat iedereen actor in de voedseltransitie kan 
zijn en banden tussen de inwoners van de wijk kan creëren. Twee bewustmakingsstands over de 
voedselverspilling werden tijdens de Keym-plaats rommelmarkt in september gehouden alsook in kader 
van het festival “Brussel Voeden” gehouden waar hun lokaal toegankelijk tijdens de open deurdagen 
was. Sinds juli 2022, werden 47 permanenties door Frigo Récup gehouden wat hun heeft toegelaten om 
ongeveer 6 ton voedsel te herverdelen. Er vonden ook nog twee feestelijke avonden plaats van (met name) 

het terugwinnen van onverkochte artikelen: de Fritkotavond en de Pannenkoeken party.  
 
 

          
 
 

 Thematiek opvoeding jeugd en sport 
 
Mini werkzaamheden voor scoutskamp te financieren (2022, 50% verwezenlijkt)  

 
 
 

 
 
 

De begroting neergelegd in 2022 bestond erin om diensten van 
algemeen belang te ruilen (onderhoud van groene ruimtes 
bijvoorbeeld; operatie netheid.). De maatschappij  Endurance Unité 
42è Floréal heeft zijn hulp aan de gemeente geboden teneinde hun 
pionierskamp te kunnen financieren. Zij zijn aldus, in november 
laatstleden, gestart met acties van schoonmaken/van wieden op de 
site van het mini bos. Andere schoonmaak uitvoeringen zullen in het 
voorjaar 2023 georganiseerd worden.  
 
De subsidie van 500€ zal het mogelijk maken om een deel van het 
scoutskamp van het jaar 2023 te financieren.  
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Een club zaal minivoetbal (2020, 100%)   

 
Dit project werd door VZW Dries en Daal voorgesteld om een team van zaal minivoetbal te steunen. 
Ondanks de verwikkelingen van eind 2020, door de sanitaire maatregelingen die zijn opgesteld, heeft 
deze subsidie het mogelijk gemaakt om materiaal zoals hemden te kopen; om de vergunningen ten laste 
te nemen en om de zalen te huren. Een subsidie van 4.995€ werd betaald en hij werd volledig gebruikt. 
  

     
 

Schaaktafels in volle lucht (2022, lopende) 

 
 

 

 

  

Radio van de jongeren (2022, op weg)   

 

 

 

Schattenjacht spel ter ontdekking van WB (niet verwezenlijkt project6)    

 
Dit project afkomstig van het Participatiebudget 2021 bestond erin om een schattenjacht te organiseren 
teneinde de gemeente van Watermaal-Bosvoorde te (her) ontdekken. Dit project is niet verwezenlijkt. 
De subsidie werd volledig terugbetaald.  
  

                                                      
6
 De niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 

 
 

Het project bestaat erin om minstens vier schaaktafels te plaatsen in 
groene vlaktes of ruimtes van de gemeente. Dat zou plaatsen creëren 
waar men tussen vrienden kan spelen en nieuwe ontmoetingen doen, 
voor alle leeftijden. Een subsidie van 4.200€ werd toegekend. De drager 
denkt momenteel na over mogelijke locaties met behulp van de Dienst 
Participatie. 

De jongeren van Watermaal-Bosvoorde zeggen het: zij zouden meer 
activiteiten en culturele voorstellen willen voor hen. Het team van                                     
« CherryRadio1170 » stelt hun een begeleiding en overdracht van kennis 
voor opdat zij hun eigen radio-uitzending zouden verwezenlijken en 
animeren.  
   Het project geniet van een subsidie van 2.450€ teneinde deze 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het zou begin van 2023 moeten 
starten. 
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 Thematiek welzijn/gezondheid  
 
Wellness sessies voor iedereen (2020, 80%7) 

 
 

 
 
 
Mindfulness workshops verlevendigen in de lagere scholen (2021, 100%)  

 
Dit project had als doel om de kinderen en leraren in de mindfulness op school in te wijden door 
spelwerkplaatsen die thematieken behandelen zoals de aanwezigheid voor zichzelf, het beluisteren van 
de ontroeringen, het zelfvertrouwen en de welwillendheid. Deze ateliers werden in de 15 klassen van de 
school la Sapinière georganiseerd (van de kleuterschool tot de 6de lagere). 
 
Het bedrag van 5 000 € werd gebruikt teneinde de communicatie van de VZW te ontwikkelen die de 
ateliers van mindfulness voor zijn rekening neemt;  en om materiaal voor de animatie van de 
werkplaatsen met de kinderen te kopen. 
 

      

 
Filosofie voor iedereen (2020, 100%)   

 
Dit project heeft het mogelijk gemaakt, uitwisselingstijd te organiseren om te filosoferen. Er was 
oorspronkelijk voorzien om de sessies in de vergaderzalen van La Vénerie en van Wabo te organiseren. 
Maar door de gezondheidsregels, hebben de organisatoren de manier moeten herzien om deze 
filosofische ateliers te organiseren. De ateliers zijn dus balladen geworden en het is door te stappen dat 
de deelnemers dus hebben gefilosofeerd! De groepen werden beperkt tot vier volwassenen, het aantal 
kinderen waren niet beperkt. De deelnemers van alle leeftijden hebben zich met de grote filosofische 
vragen, kunnen confronteren in een periode die vele vragen heeft veroorzaakt.  
 

                                                      
7
 Het saldo van de niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 

Het project dat door een subsidie van 4.857€ wordt gefinancierd, heeft het 
mogelijk gemaakt om gratis sessies van yoga en sofrologie te organiseren. 
Rekening houdend met de Covid-gezondheidsmaatregelen werden aanvankelijk 
4 sessies per cyclus voorgesteld aan de kinderen van minder dan 12 jaar 
teneinde de bestaande gezondheidsmaatregelen op dat moment te eerbiedigen. 
Vervolgens werden de sessies voor alle personen georganiseerd die het wensten 
en aan een groter aantal toe te laten om deze twee activiteiten te ontdekken.  
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De sessies zijn een groot succes geweest en zijn zeer goed verlopen.    
 
 

  
 
Een bedrag van 1 357€ heeft het mogelijk gemaakt om uitwisselingstijd te organiseren om te filosoferen.  
 

 Thematiek transitie/milieu 
 

Kosun-project (niet verwezenlijkt project8)  

 
Dit project had oorspronkelijk voor ambitie om de uitvoerbaarheid te bestuderen om fotovoltaïsche 
panelen op het gewelf van het station van Bosvoorde te plaatsen alsook om verschillende animatie te 
organiseren rond de kwestie van de hernieuwbare energiebronnen. Helaas heeft het niet kunnen 
ontstaan door de gezondheidsvoorwaarden, en de subsidie werd terugbetaald. 
 

Weideboomgaard van het Roodborstje (2020, 100%) 

 
Deze weide bevindt zich in de wijk van de Bezemhoek. Het project heeft het mogelijk gemaakt om te 
dieren te laten grazen, de biodiversiteit te verbeteren en om een boomgaard te creëren. 27 lammeren 
van de Bercail zijn in de weide in mei 2020 aangekomen en de zomer doorgebracht op de weide. 9 Eco 
grazende ooien zijn in december 2020 aangekomen. Gedurende het mooie seizoen stelt de Bercail ze ter 
beschikking van de gemeente om de openbare ruimtes te onderhouden. In de winter, wanneer er geen 
gras meer is om te maaien, vervoegen zij met de schuilplaats van de weide van het Roodborstje en 
worden met hooi gevoed.    
 
Bij afwezigheid van schapen in de weide, werden de omheiningen herzien en de fruitbomen beschermd 
van de vraatzucht van de schapen. Een strook terrein langs de Roodborstjesweg werd voorbereid 
teneinde er klein fruit te planten. Ontvangst structuren voor lucana’s werden geplaatst. 
 
De hele budget werd gebruikt, voor een bedrag van 3.605€. 
 
  

                                                      
8
 De niet gebruikte subsidie werd terugbetaald. 
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 Schapen aan de deuringang (2022, 100%) 

 
Het Eco-weiland is een alternatief aan het klassieke onderhoud dat het zowel mogelijk maakt om aan de 
doelstellingen van onderhoud van de beheerders van de groene ruimtes als aan de huidige sociale en 
milieu verband houdende bezorgdheid te beantwoorden, dit project maakt het ook mogelijk eveneens 
om de burgerparticipatie te bevorderen en om de sociale band in de gemeente te versterken.  
 
De nomade kudde samengesteld uit + 8 ooien doorkruist de hele gemeente met afneembare elektrische 
sluitingen. Hij blijft over het algemeen een week per perceel en gaat twee tot drie keren per jaar op elk 
perceel om het te maaien.  De kudde werd op verschillende grasvelden tussen september en december 
geïnstalleerd. De inwoners werden hartelijk uitgenodigd om de schapen te ontmoeten. Een mini kudde 
van 3 onderhoud ooien heeft zich eveneens verplaatst Bosnimfenlaan, Miraval-villa en Reigersbospark. 
Uiteindelijk verblijft „ de waw kudde  “ samengesteld uit -/+ 5 ooien een groot deel van het goede 
seizoen in het Park Tournay-Solvay. 
 
Een begroting van 5.000€ werd gebruikt teneinde het op te stellen. 

             
 

 Thematiek openbare netheid   
 

Netwerk van de openbare toiletten voor het publiek (2022, lopende)  

 
 

 

 

De VZW Keym, via de leden stichters van Keym Bouge, wil een netwerk 
van openbare toiletten voor het publiek lanceren in de handel van de wijk. 
De VZW zal de deelnemende handelaar bijstaan die door hem een premie 
(van 300 €) voor het gebruik en het schoonmaken van zijn WC toe te 
staan. Om zich bekend te maken bij de voorbijgangers, zal de handel een 
logo ontvangen dat aan zijn voorgevel moet aangebracht worden. Een 
begroting van 5.000€ wordt aan het invoeren van deze actie gewijd.  
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De netheid ambassadeurs (2021, 100%,2022 lopende) 

 
Dit project heeft ten doel actiemiddelen te geven aan een groep vrijwilligers die door de vereniging ‘Les 
Marcottes’, wordt gecoördineerd, die de netheid in de straten en de parken helpt handhaven. 
Verschillende acties netheid werden op het gemeentegrondgebied met de steun van de scholen 
georganiseerd en van VZW Vive la vie.  Het aangevraagde begroting maakt het mogelijk om 
bewustmakingscampagnes tegen het achterlaten van afvalstoffen in de openbare ruimte en de groene 
ruimtes, met een zeer bijzondere aandacht voor peuken, de blikjes en de flessen in plastic, adverteren in 
de deelnemende handels, bewustmakingsateliers te organiseren, enz.  
 
In 2021 heeft het bedrag van 4.320€ VZW Les Marcottes toegelaten om zijn website te ontwikkelen en 
om materiaal te kopen dat het schoonmaken in de wijken vergemakkelijkt (tangen en zakken). In 2022 
werd een subsidie van een bedrag van 2.300€ toegekend teneinde hun toe te laten hun 
communicatieacties alsook  de gerichte bewustmakingsacties te organiseren bij gebeurtenissen. Er wordt 

ook een boekpublicatieproject bestudeerd, waarbij de woorden worden verzameld geschreven door een van 

de vrijwilligers na de pick-ups.  

 
Men zal echter moeten wachten tot het weer milder is alvorens deze acties te lanceren in zoverre deze 
voor het merendeel buiten georganiseerd zouden zijn. 
 
 In afwachting, wordt de ophaling van afvalstoffen in de gemeente voortgezet: sinds mei, hebben er 127 
ervan uitgevoerd geweest!  
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