
ALGEMENE MODALiTEiTEN 
Un budget de 50 € à max. 500 €* est disponible par projet 
sachant que les projets peuvent être préfinancés.

EEN PARTiCiPATiEF BUDGET iN MiJN WiJK 
Het participatief budget steunt initiatieven voor de verbetering 
van het leefklimaat in de wijk, door de financiering van pro-
jecten die door bewoners worden opgestart en uitgevoerd 
in de volgende perimeters: 

• het stadsvernieuwingscontract (SVC) Brabant Noord St-Lazarus 
• het duurzaam wijkcontract (DWC) Stephenson
• het duurzaam wijkcontract (DWC) Kleine heuvel 

De perimeters zijn beschikbaar op www.renovas.be/kaart-2022  
De projecten kunnen gevarieerd zijn: straatversiering, een 
sporttoernooi tussen de wijken, een boekendoos, enz.

Participatief budget
REGLEMENT 2022

DWC STEPHENSON  
SVC BRABANT NOORD SINT-LAZARUS 
DWC KLEINE HEUVEL

STAP  3 
Het team ontmoeten om uw 
project te valideren/aan te vullen
Op afspraak

STAP  1  
Online formulier invullen
Het ganse jaar door

STAP  2
Het team van RenovaS 
analyseert uw project
1 tot 2 weken

STAP  4
Het project realiseren
Maximum 6 maanden

MiNi

WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN? 
Elke groep van minstens 2 buurtbewoners 
zonder leeftijdsgrens. De minderjarigen moeten 
hun project samen met een volwassene indienen. 

Een bewoner mag slechts één project tegelijk uitvoeren.

SELECTiECRiTERiA 

Elk project moet:
• een antwoord bieden op een of meerdere prioritaire thema’s:

openbare ruimte: activatie, delen, gender, ontmoeting 
samenleven: kennisuitwisseling, intergenerationeel, 
verbindingen creëren 
leefmilieu: vergroening, zero waste, netheid, circulaire 
economie, voeding, mobiliteit

• bedacht en gedragen worden door min. 2 wijkbewoners
• het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd budget
• verwezenlijkt worden binnen de 6 maanden die volgen op 

de selectie van het project
• binnen de perimeter van het betreffende SVC of DWC 

gevestigd zijn
• plaatsvinden op een voor het publiek toegankelijke plaats 

(activiteiten in een privéwoning zijn niet toegestaan)

FiNANCiERiNG EN TERMiJN
Er wordt een financiële steun van 50 € tot max. 500 €* 
toegekend en overgemaakt voor elk gekozen project. Deze 
som is bestemd voor de werkings- en materiaalkosten verbonden 
met de uitvoering van het project, met uitsluiting van de kosten voor 
beheer, investeringen en personeel (de projectdragers kunnen niet 
bezoldigd worden). Een voorfinanciering is mogelijk.

Onvoorziene begrotingsposten kunnen niet gefinancierd 
worden. Alle uitgaven moeten gestaafd worden door een factuur 
(met betalingsbewijs) of een geldig kasticket. Het toegekende 
bedrag moet besteed worden voor het einde van de 6de maand 
die volgt op de datum van de selectiejury. Bewijsstukken 
ontvangen na deze termijn zullen niet worden terugbetaald.

* Uw project bedraagt meer dan 500 €? Hiervoor is er het 
MAXI participatief budget.

U stelt voor,
U beslist!

SVC BRABANT|NOORD|ST-LAZARUS

mfirmani@renovas.be 
T 02 213 00 00

Koninginneplein 38 

DWC STEPHENSON

ethabard@renovas.be
T 02 227 62 12

Vanderlindenstraat 153

DWC KLEINE HEUVEL

relhaddad@renovas.be
T 02 790 24 93
Lehonplein 9

http://www.renovas.be/kaart-2022
https://forms.office.com/r/GT4fVQkcFn

