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PROJECTENAANVRAAG 
 

 

 INTEGRATIE VAN 
KWETSBARE 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Het stadsvernieuwingscontract Brabant  
Noord Sint-Lazarus lanceert een 
projectoproep om lokale initiatieven van 
buurtverenigingen, die het programma 
van het stadsvernieuwingscontract 
kunnen ondersteunen, aan te moedigen. 

 

VASTSTELLINGEN 

De perimeter van het SVCBNSL groepeert verschillende wijken 
(Noord, Brabant, Aarschot, Haacht) van de arme sikkel en herbergt 
een dichte, erg gediversifieerde bevolking met een belangrijke 
turnover. 

Er wonen hoofdzakelijk arme mensen, nieuwkomers, gezinnen met 
kinderen (talrijke en jonge) en alleenstaanden. Vooral de vrouwen, 
senioren, jongeren, nieuwkomers, daklozen zijn bijzonder 
kwetsbaar. De bevolking is van een grote etnische diversiteit 
(Belgische, Noord-Afrikaanse, Subsaharaanse, Oost-Europese, 
Turkse, Latino en recent ook Syrische en Irakese afkomst-.  
Deze transitwijk is ook de thuisbasis van talrijke pendelaars en zo’n 
5000 studenten van de hogescholen in de zone – hoofdzakelijk rond 
het Koninginneplein.  

Bepaalde openbare ruimtes en talrijke handelszaken worden 
permanent bezet door mannen. Sommige straten, pleinen en 
cafés, die ook de voetpaden bezetten, dragen bij aan de 
verslavingsproblematiek (alcohol -en druggebruik in de openbare 
ruimte). Dit leidt tot een onveiligheidsgevoel bij de andere 
bewoners of gebruikers van de wijk. Daarenboven is er een gebrek 
aan veilige speelruimtes voor kinderen (Koninginneplein, 
Liedtsplein) en een tekort aan ontmoetings-, rust- en 
ontspanningsruimtes, zowel voor studenten, bewoners als 
werknemers. De bestaande ontmoetingsruimtes zijn niet erg 
kwalitatief en hebben te maken met geluidsoverlast, overbezetting 
door de auto en netheidsproblemen. Gezien de dichtheid zijn de 
groene ruimten van luttele betekenis, ze worden vaak miskent 
door de buurtbewoners en dus weinig bezocht (Kruidtuin, Koningin-
Groenpark, Sint-Franciscuspark, tuin van het Huis der Kunsten). 

De problemen die deze kwetsbare bevolkingsgroepen treffen zijn: 
een gebrekkige kennis van het Frans en/of Nederlands, 
discriminatie bij tewerkstelling of huisvesting (voornamelijk voor 
mensen met een migratieachtergrond), een verpaupering van de 
senioren, woningen van povere kwaliteit, zwakke gezondheid, enz.  

 
DE PROJECTOPROEP 

De onderhavige projectoproep maakt deel 
uit van het luik voor maatschappelijke 
cohesie en gemeenschapsleven van het 
SVCBNSL. Dit omvat eveneens de inrichting 
van openbare buurtuitrustingen, openbare 
ruimten, een participatief budget, enz... 

Deze projectoproep zal een of meerdere 
projecten initiëren met als doel de 
ontwikkeling van strategische 
partnerschappen tussen de verschillende 
plaatselijke actoren (verenigingen, 
scholen, bibliotheken, culturele centra, 
opleidings- en jongerencentra, enz.) rond 
de integratie van kwetsbare 
bevolkingsgroepen te stimuleren. De 
plaatselijke actoren zullen ertoe worden 
aangezet om elkaar beter te leren kennen, 
samen te werken en synergiën te creëren 
voor en met de meest kwetsbare 
personen.  

Deze projectoproep betreft het jaar 2019. 
Gezien het kleine bedrag dat werd 
toegewezen aan het maatschappelijk luik 
van het SVC, zijn dit kleine budgetten om 
een impuls te geven aan nieuwe 
aanpakken, synergiën, 
complementariteiten die ook na afloop 
van het SVC kunnen blijven voortduren. 
De komende 4 jaar zullen er verschillende 
projectoproepen van dit soort - volgen.  

Al naargelang de omvang van het/de 
weerhouden project(en) kunnen 
projecthouders, indien nodig, beroep doen 
op andere financieringsbronnen. 

De sleutelwoorden: synergie, netwerken, 
samenwerken, samenkomen, ruimte 
delen, middelen, energie, personeel, 
vaardigheden, kennis, groepen 
vermengen, … 
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DOELSTELLINGEN 

De strategische 
partnerschappen beogen:  
 

• een globale en 
complementaire aanpak van 
de problemen waarmee 
kwetsbare 
bevolkginsgroepen worden 
geconfronteerd te 
integreren, 

• interdisciplinaire, 
vernieuwende en duurzame 
acties te ontwikkelen, 

• het delen, het openstellen en 
de toegankelijkheid van de 
diverse bestaande 
uitrustingen (lokalen, enz.) te 
versterken, 

• de kennis en vaardigheden 
van de wijkactoren te 
bundelen om beter 
tegemoet te komen aan de 
behoeftes van de meest 
kwetsbaren, 

• de kwetsbare 
bevolkingsgroepen te 
betrekken en te laten 
deelnemen. 

 
DRAGERS 
Projectoproep 

PARTNERS 
 Verenigingen en actoren uit de wijk (bewoners, culturele 

instellingen of opleiding-, jongeren- handelscentra, enz.)  

 Scholen:  
- hoger onderwijs 
- basis-, lager en secundair onderwijs 

 RenovaS (coördinator van het SVCBNSL) 

 Gemeente Schaarbeek en andere partnerinstellingen van het 
SVCBNSL 
 

    

 
TOTAALBUDGET  
225.000 € voor de 4 jaar van het SVCBNSL (2019-2022) 

BUDGET 2019 
56.250 € met inbegrip van belastingen in 2019 

AANTAL PROJECTEN 
Een of meerdere projecten geselecteerd via de projectoproep van 
2019 

KALENDER UITVOERING 
2019 – 2020 
 

     

PLAATSBEPALING 

De Schaarbeekse perimeter van 

het SVC (programma in bijlage). 

Een structuur buiten perimeter 

kan een project voorstellen 

indien zij partner is van een 

vereniging die actief is in de 

perimeter en haar acties een 

rechtstreekse invloed hebben 

op de bewoners van de 

betrokken perimeter. 

 

DOELPUBLIEK 
Kwetsbare bevolkingsgroepen  
 

 
SLAAGVOORWAARDEN 

De projecthouder ontwikkelt een geïntegreerde, transversale en 
duurzame aanpak. Hij betrekt de meest kwetsbare bewoners en de 

wijkactoren in het ontwerp van het project waardoor een flexibele en 
evolutieve programmering van de acties mogelijk wordt.  

 
De project verbindt de verschillende actoren uit de wijk. 
 
Indien nodig kan er een opvolging voorgesteld worden tijdens de 
realisatie van de projecten om de goede uitvoering ervan te 
verzekeren.   
 
De samenhang met de andere operaties van het SVC zal worden 
verzekerd in samenwerking met RenovaS. 
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PROJECTOPROEP MAATSCHAPPELIJKE COHESIE EN 
GEMEENSCHAPSLEVEN 

INTEGRATIE VAN DE KWETSBARE 
BEVOLKINGSGROEPEN 
NORD|SAINT-LAZARE  

 1 - BUDGET EN KALENDER   

 

Het totaalbudget voor dit luik bedraagt 225.000 € en wordt verdeeld over 4 jaar (2019-2022). Het 

beschikbare budget voor deze projectoproep bedraagt 56.250 € incl belastingen en dient om een of 

meerdere projecten te financieren. Het doel is om zichtbare acties op te zetten in samenhang met het 

globale project van het SVC. Dit bedrag dekt de kosten voor ontwerp, verwezenlijking, sensibilisering van 

het publiek, productie en promotie van het project. 

Elk jaar zullen er een of meerdere projectoproepen rond hetzelfde thema gelanceerd worden.  

 

► ELEMENTEN INBEGREPEN IN HET BUDGET 
De projecthouder wordt verondersteld om zowel in zijn eenheidsprijzen als in de globale prijzen, alle 

kosten en lasten op te nemen.  

De kandidaten worden ertoe gehouden in hun offertes de belangrijkste en bijkomende kosten en die 

nodig zijn voor de verwezenlijking van hun project op te nemen.  

Worden meer bepaald bedoeld:  

 de administratieve en secretariaatskosten;  

 de coördinatie -en voorbereidingskosten, de kosten voor uitvoering en evaluatie van het project; 

 de deelname aan voorbereidende vergaderingen en vergaderingen van het lokale 

verenigingenplatform (om de 2 maanden), met inbegrip van de vergaderingen op uitdrukkelijke en 

unilaterale verzoek van de opdrachtgever; 

 de afbraak-, opruim en reparatiekosten om de gebruikte ruimtes in hun originele toestand te 

herstellen  ; 

 de kosten voor verplaatsing, transport, verpakking ;  

 de kosten voor kopieën, promotie en communicatie;  

 de kosten voor de documentatie met betrekking tot de dienst;  

 de kosten verbonden aan de sensibilisering van het doelpubliek, voor, tijdens en na de realisatie;  

 het afleveren  van documenten of stukken met betrekking tot de uitvoering van de diensten;  

 de opleveringskosten;  

 de kosten voor de installatie en realisatie van een evenement en/of bewegwijzering;  

 de vertaalkosten van alle documenten naar het Frans of het Nederlands, over de hele periode van 

de opdracht; 

 Indien nodig, de verzekeringskosten. 
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► KALENDER VAN DE PROJECTOPROEP 
 25.02.2019 | Lancering van de projectoproep  

 12.04.2019 uiterlijk om middernacht | Indienen van de dossiers 

[enkel via mail en in.pdf-formaat] 

 Mei 2019 | Mondelinge voorstelling van de dossiers aan de jury (zie samenstelling hieronder) 

[‘s avonds, de datum zal bepaald worden tijdens het 1ste trimester van 2019] 

 Mei - juni 2019 | Goedkeuring van de overeenkomsten door het College en de gemeenteraad 

van Schaarbeek  

 Juli 2019 | Start van het project, of ten laatste september 2019 

 

2 - SELECTIE  

 

► GUNNINGSCRITERIA 

 Kwaliteit van de inhoud | 60% 

- (20%) Afstemming van het project op de doelstellingen vermeld in de projectoproep en het 
vastgelegde thema (omvat samenwerking/partnerschap met de plaatselijke wijkactoren in het 
ontwerp van het project) 

- (10%) Lokale verankering: het vermogen van de drager om de plaatselijke actoren (verenigingen, 
bewoners, enz.) te mobiliseren; 

- (10%) Meetbare resultaten: de mogelijke gevolgen voor de integratie van de kwetsbare 
bevolkingsgroepen;  

- (10%) Duurzaamheid van de voorgestelde activiteit: het vermogen van het project om in de loop 
van de tijd te blijven bestaan, om reproduceerbaar en overdraagbaar te zijn naar andere;  

- (10%) Originaliteit van het voorstel. 
 Communicatie | 10% 

- De kwaliteit van de informatie en proactieve communicatie naar de bewoners toe. 

 Troeven | 30% 

- De relevantie van het project: haalbaarheid (menselijke en financiële middelen/geplande 
evaluatie), realistische kalender, coherent budget.  

- Een duurzaam beheer van de acties en het project (materialen, afvalbeheer, enz.) 
- De toegankelijkheid van de opgezette acties voor alle kwetsbare bevolkingsgroepen. 
- De kwaliteit van het geplande participatieproces met de bewoners: de relevante betrokkenheid 

en participatie van de bewoners en gebruikers, zowel in het proces als de uitvoering van het 
project. 

- De federatie van de buurtverenigingen voor het voorgestelde project. 
- De verslaggeving van de acties en het project in de vorm van een fotoverslag, video, audio, 

website of publicaties (intellectuele eigendom overgedragen aan de gemeente], om het project 
zichtbaar te maken. 

- De kwaliteit van de communicatie: een duidelijk ontwerp, een titel voor het project, 
- De verspreiding van het project naar andere steden, het Gewest en Europa, 
- De haalbaarheid van het project in verband met de andere operaties van het SVC rekening 

houdend met zijn kalender. 
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► SELECTIECOMITÉ  

Opgelet: de kandidaten moeten samen met het kandidatuursdossier een grafische, samenvattende en 

duidelijke presentatie van het project indienen (met planning en budget) die begrijpelijk is  voor de 

verschillende doelgroepen, waaronder de jury. 

 

Na een preselectie van de kandidaatstellingen die beantwoorden aan de criteria van de projectoproep, 

zal in de loop van mei (datum te bepalen) een jury samenkomen die bestaat uit leden van het 

verenigingsleven, de culturele sector, de gemeentediensten, bewoners en scholen. De eindevaluatie 

wordt door deze jury uitgevoerd en georganiseerd door RenovaS. De jury zal zich baseren op de hierboven 

vermelde gunningscriteria. Tijdens de beoordeling zal elke drager over 10 minuten presentatietijd 

beschikken, gevolgd door 5 minuten voor vragen en antwoorden.  

Het advies van de jury zal worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en de 

eindselectie zal worden gemaakt en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Bovendien zullen de projecten vooraf door RenovaS worden voorgesteld aan diverse doelgroepen die 

over het algemeen niet vertegenwoordigd zijn in de beslissingsinstanties. Daarom is een toegankelijke 

presentatie erg belangrijk. 

► UITSLUITINGSCRITERIA 

 Elke actie die de geldende wetten en gemeentelijke reglementen niet naleeft, 
 Elk project dat geen interactie met de wijk voorstelt, 
 Elke project dat discriminerende, gewelddadige, racistische of xenofobische uitspraken inhoudt, 
 Een onvolledig dossier 
 Een niet-nageleefd budget, 
 Een niet-nageleefde kalender  
 Een onvoorziene projectdrager die tot de begunstigden behoren van de steun van de 

stadsvernieuwingscontracten (artikel 38 van de Ordonnantie houdende organisatie van de 

stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016, cf link hieronder). 

 Elke project dat in een andere taal dan het Nederlands of het Frans is ingediend. 

 

3 – VOORWAARDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 

In geval van een groepering van verenigingen wordt slechts één enkele projectdrager geïdentificeerd als 

contactpersoon en verantwoordelijke voor de goede uitvoering van het project. 

De projectdrager(s) verbind(t)(en)en zich ertoe zijn/hun project(en) uit te voeren vanaf juli 2019 en het 

ten laatste in september 2020 te beëindigen.  

De projectdrager overhandigt een activiteitenrapport en een financieel rapport opgesteld volgens het 

model van de gewestelijke openbare administratie.  

Er wordt en doorlopende evaluatie voorzien (2 of 3 maal per jaar) rond de vordering van het project, dit 

gebeurt samen met RenovaS. 

De projectdrager verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op juryvergadering en op de vergaderingen van de 

actorenplatformen van het stadsvernieuwingscontract. Deze groeperen verenigingen, scholen, culturele 

centra, bibliotheken, … en zijn momenten waarom ervaringen worden uitgewisseld. 

De projectdrager neemt de volledige verantwoordelijkheid voor fouten of gebreken in de verwezenlijkte 

diensten en hun ontwerp ten laste. 
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4 – NEERLEGGEN VAN DE OFFERTES  
OFFRES  

 

 
Om deel te nemen moeten de kandidaten hun kandidatuurdossier(s) indienen via het onderstaande 

formulier en dit ten laatste op 12 april 2019 vóór middernacht met de vermelding: 

 

Stadsvernieuwingscontract Brabant|Noord|Sint-Lazarus  

Projectenaanvraag "Integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen" 

 

De kandidatuurdossiers dienen langs elektronische weg en in PDF-formaat verzonden te worden naar 

efranceschetto@renovas.be. De datum van de mail is rechtskrachtig. 

 

Voor alle bijkomende informatie:  

Elsa FRANCESCHETTO 

efranceschetto@renovas.be 

+32 (0)2 213 00 00 

 

Verplicht af te leveren documenten 

Het project zal volgende documenten omvatten:  
 Het kandidatuursdossier  
 Een visuele voorstelling van het project dat toelaat om dit snel te vatten.  
   Referentieprojecten uitgevoerd door de inschrijver of door derden die relevant worden geacht 

voor de projectoproep. 

 

Referenties en documenten van het stadvernieuwingscontract Brabant|Noord|Sint-Lazarus 

 Diagnose van het SVC Brabant|Noord|Sint-Lazarus 

http://issuu.com/1030be/docs/diagnose_-_svc.2_-_eru_aac_-_septem?e=23589250/68056546 

 Volledig programma van het SVCBNSL waarvan het maatschappelijke cohesie luik de fiche NR. 
AR14 is "Inrichting van het Koninginneplein en haar naaste omgeving " en AR15 "Studentenpool 
en link met het Huis der Kunsten, Koninginneplein” 
http://issuu.com/1030be/docs/programmaontwerp_-_svc2_-_eru_aac_-?e=23589250/68056610 

 Regelgeving: Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 

6/10/2016 en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de SVC van 

23/03/2017:  

http://quartiers.brussels/3/  

 

mailto:xxxx@renovas.be
http://issuu.com/1030be/docs/diagnose_-_svc.2_-_eru_aac_-_septem?e=23589250/68056546
http://issuu.com/1030be/docs/programmaontwerp_-_svc2_-_eru_aac_-?e=23589250/68056610
http://quartiers.brussels/3/

