MAG 16 - GROENE PROJECTSOPROEP

BESTAANDE SITUATIE

BEOOGDE SITUATIE

PROJECT GELINKT AAN DE NATUUR

VASTSTELLINGEN

DOELGROEPEN

GROENE RUIMTEN

Het verlangen om een groter aanbod van “groene” projecten te hebben
liet zich voelen naar aanleiding van een vraag naar sociaaleconomische
projecten die werd gesteld in het kader van het DWC Magritte.

•
•

MILIEU DIMENSIE
TYPE PROJECT

Er bestaat een reële vraag naar het ontwikkelen van projecten gelinkt
aan de natuur:

•

Openbare ruimten
Milieu dimensie
Duurzame voeding
Sociale cohesie
SPI

•
•

Behoefte om nog veel meer te sensibiliseren over ecologische
transitie en duurzame ontwikkeling;
Behoefte aan participatieve activiteiten met betrekking tot het
milieu;
Herlancering van de dynamiek van het beheer en de waardering
van de moestuinen van de perimeter (bestaande en toekomstige).

BETROKKEN PARTIJEN
Financieel:
Partners:
Aansturing:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
te bepalen (volgens projects)
te bepalen (volgens projects)

BESCHRIJVING
De nadruk zal worden gelegd op de milieudimensie (duurzame voeding,
beheer van de groene ruimten…) van het (de) project(en) en op hun
innoverend karakter. Ook de aspecten sociale cohesie en ISP zouden
een wezenlijk onderdeel van het (de) project(en) kunnen vormen.

STRATEGIE

DUURZAME ONTWIKKELING

•

•

•

Instellen van een (of meer) project(en) dat (die) voldoet (voldoen)
aan de behoeften van de wijk terwijl er synergiën mogelijk zijn
tussen de verschillende verenigingen die in de zone van het DWC
aanwezig zijn.
Meerdere acties die nog niet door de andere verenigingen zijn
voorgesteld, zouden kunnen worden opgenomen in het “groen
project” luik: lancering van moestuinen, vergroening van de wijk
(sierplanten en/of eetbare planten), animaties voor jongeren en
volwassenen rond het thema van de natuur, platformen voor de
ruil van zaad/planten, groenteteeltcursussen, sensibilisering voor
de weldoende eigenschappen van verschillende planten, enz.

INGREPEN VAN HET DW
•
•
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De wijk in haar geheel.
Elke speler van de wijk die globaal gezien belangstelling heeft
voor de natuur, ongeacht of dit gaat om de inwoners of om het
verenigingsweefsel.

Budgetaire envelop voor de ontwikkeling van groene projecten
in de buurt;
Start van de projectoproep (jaar 1 van het DW).

•
•

Milieuaspecten:
Milieu-innovatie,
sensibilisering
voor
biodiversiteit, duurzame voeding, vergroening van de wijk,
gebruik van lokale producten, recuperatie – hergebruik;
Economische aspecten: circulaire economie, korte ketens,...
Sociale aspecten: sociale cohesie, herwaardering van de wijk.

MAG 16 - GROENE PROJECTSOPROEP
ALGEMEEN FINANCIEEL PLAN
•

Envelop van 160.000 euros gespreid over de periode van het DW.

BEGELEIDING – FASERING
2018:
•
•

Start van de projectoproep;
Selectie van de projectauteurs.
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