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OPROEP TOT SOCIAAL-ECONOMISCHE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET 

DUURZAAM WIJKCONTRACT "MODERNE WIJK" - METHODOLOGIE 

“Acties ter bevordering van de maatschappelijke en economische heropleving op lokaal niveau, met 

name door de deelname van de inwoners aan activiteiten aan te moedigen, onder meer in het kader 

van programma's voor sociaal-professionele integratie, en door mechanismen voor sociale 

samenhang en collectief leven toe te passen” 

 

Context en methodologie 

Als antwoord op de geconstateerde problemen zullen de sociaal-economische projecten de sociale 

en economische revitalisering bevorderen en de milieukwaliteit in de wijk verbeteren; zij zullen de 

uitvoering van projecten op het gebied van onroerend goed en openbare ruimte voorbereiden en 

aanvullen.  

De ondersteuning van sociaal-economische projecten gedurende de 4 jaar van uitvoering van het 

DWC (2023-2026), voor een totaal budget van 2.625.000 euro, biedt de mogelijkheid om concreet in 

te spelen op de sociaal-economische uitdagingen van de nabuurschap in de nabije toekomst, terwijl 

ook al rekening wordt gehouden met hun potentieel voor duurzaamheid na deze 4 jaar. 

Traditioneel wordt in de Duurzame Wijkcontracten, parallel met de opstelling van het programma 

van architectonische ingrepen en ingrepen in de openbare ruimte, een oproep tot het indienen van 

sociaal-economische projecten gelanceerd volgens de geselecteerde thema's, teneinde de 

projectfiches in het basisdossier op te nemen. Dit laat weinig tijd voor de verenigingen om hun 

project te definiëren en het formulier in te vullen, en nog minder tijd voor hen om betrokken te 

raken bij het opzetten van het project. Op die manier is het ook moeilijk om de wederzijdse 

versterking van de bakstenen en de sociaal-economische operaties te garanderen, aangezien deze 

ook nog niet gedefinieerd zijn.  

Om deze redenen heeft de gemeente Sint-Agatha-Berchem besloten een andere methode te 

hanteren. De sociaal-economische projecten waren verdeeld in drie afzonderlijke delen.  

Enerzijds werden de zogenaamde "openbare" projecten gedefinieerd vóór de indiening van het 

basisdossier. Er zijn zes van deze projecten, die hieronder worden opgesomd. De initiatiefnemers, 

gemeentelijke of semi-gemeentelijke diensten, zijn reeds geïdentificeerd en zullen vanaf januari 2023 

worden opgericht. 

 6 themas Begroting enveloppe 

PP.1 Buurten zonder langdurige werkloosheid 600.000 € 

PP.2 Werkwinkel 200.000 € 

PP.3 Berchem Digitaal 340.000 € 

PP.4 Wijkagent 250.000 € 

PP.5 Sport voor iedereen 254.000 € 

PP.6 Duurzaamheidsworkshop 50.000 € 
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Aan de andere kant vinden we de oproepen voor projecten. Deze projecten, geleid door lokale of 

supra-lokale VZW's, zullen gericht zijn op vijf thema's die in het programma als prioritair zijn 

aangemerkt.  

Voor deze thema's is een projectfiche opgesteld (zie bijlage), waarin het doelpubliek, de beoogde 

partnerschappen, de bevindingen, de beschrijving van de oproep tot het indienen van projecten, de 

verwachte resultaten en het voor dit thema uitgetrokken budget worden vermeld.  

Het is op basis van deze projectfiches dat wij deze oproep tot het indienen van projecten lanceren. 

Thema's waarop de oproep tot het indienen van projecten betrekking heeft : 

 5 themas Begroting enveloppe 

AP.1 Gecultiveerde biodiversiteit 190.000 € 

AP.2 Onstpanning en expressie 236.000 € 

AP.3 Zero afval 115.000 € 

AP.4  Plaats voor vrouwen 115.000 € 

AP.5 AMO 175.000 € 

 

Ten slotte zal in januari 2023 een participatieve begroting van 100.000 euro worden gelanceerd, met 

als doel twee oproepen tot het indienen van projecten per jaar te lanceren en burgers de kans te 

geven projecten op buurtniveau te lanceren. 

Overzicht van de oproep tot het indienen van projecten 

Deze oproep tot het indienen van projecten gaat van start op 21 oktober en loopt tot 31 december 

2022.  

Tijdens deze projectoproep zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om VZW's die een project 

willen indienen te ondersteunen.  

Ten slotte zal een jury worden aangewezen om de projecten te selecteren op basis van criteria die 

vooraf in het reglement van de oproep voor sociaal-economische projecten zijn vastgesteld (zie 

bijlage).  

De details van de regelgeving staan ook in de bijlage "Praktische gids voor acties".  

De vijf thema's zijn bewust ruim omschreven (zie de thematische fiches in de bijlage). Het is immers 

de bedoeling om ruimte te laten voor vrijwillige verenigingen om een project in te dienen.  

Verenigingen kunnen een project voorstellen dat niet het gehele budget dekt. In feite kan elk thema 

uiteindelijk verschillende projecten aannemen binnen zijn enveloppe.   

Wij behartigen ook de belangen van groeperingen van verenigingen die een gemeenschappelijk 

project willen voorstellen. 


