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SVC1 - Stadsvernieuwingscontract "Citroën-Vergote" : projectoproep "Speelse interventies in de plaatselijke
openbare ruimte".- Participatiereglement. (Ref. 20220517)

De Gemeenteraad,

Gelet op de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 tot uitvoering van de Ordonnantie houdende
organisatie van de stedelijke herwaardering en betreffende de Stadsvernieuwingscontracten ;

Overwegende dat in het kader van het programma van het Stadsvernieuwingscontract SVC1 « Citroën-Vergote », goedgekeurd op 16
november 2017 door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, acties van maatschappelijke cohesie en
gemeenschapsleven zijn voorzien teneinde de perimeter te herwaarderen die zich uitstrekt over het territorium van de Stad Brussel en
van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek ;

Overwegende dat twee oproepen tot het indienen van projecten zijn gelanceerd, te weten :
- in 2019, de thematische projectoproep (aan de Stad toegekende regionale subsidie : 1.439.750,00 EUR, volledig
toegewezen) ;
- in 2020, de oproep tot het indienen van burgerinitiatieven (aan de Stad toegekende regionale subsidie : 70.000,00 EUR,
waarvan 47.620,00 EUR werden toegewezen) ;

Overwegende dat het beschikbare saldo van het sociaaleconomische luik van het SVC1 22.380,00 EUR bedraagt voor de Stad
Brussel ;

Overwegende dat de Stad in de intercommunale dynamiek van het SVC samenwerkt met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, die over
een budget van 25.470,00 EUR beschikt, om tot 47.850,00 EUR speelse interventies in de lokale openbare ruimte te subsidiëren,
bestemd voor kinderen, die de openbare ruimte opfleuren en verfraaien ;

Overwegende dat een gezamenlijke projectoproep gericht naar VZW's die met innoverende vormen van stadsinrichting kunnen
experimenteren, dient gelanceerd ;

Overwegende dat drie mogelijke interventieplaatsen zijn geïdentificeerd, te weten :
- Antwerpsesteenweg 25C-33 te 1000 Brussel (open privé ruimte);
- Pijlstraat 5-7 te 1000 Brussel (openbare ruimte);
- Ulensstraat en/of Mexicoplein te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (openbare ruimtes).

Overwegende dat de VZW’s die zich kandidaat stellen ook de mogelijkheid hebben om relevante locaties binnen de perimeter van
het SVC1 voor te stellen ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : Het reglement van de projectoproep "Speelse interventies in de plaatselijke openbare ruimte" van het
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Stadsvernieuwingscontract SVC1 « Citroën-Vergote », is aangenomen.

Bijlagen :
Participatiereglement (NL) (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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