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 DE TWAALF POPULAIRSTE THEMA’S EN TOEGEKEND BUDGET 

Ondersteuning van  

het jeugdwerk

149 202 euro

Huiswerkbegeleiding

169 681 euro

Kunst in het  

openbaar domein

70 213 euro

Meer sociaal contact

104 344 euro

Langer thuis wonen

138 475 euro

Fietsvriendelijke straten

92 642 euro

Aantrekkelijkere pleinen

76 064 euro

Groen in straten

91 666 euro

Gemeenschapstuinen

27 305 euro

Betere voetpaden

80 940 euro

Beheer en onderhoud  

sportterreinen

42 908 euro

Interculturele projecten

56 560 euro
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MOBIEL PRETLOKET
In een pretloket kunnen mensen terecht met hun vragen over cultuur. Met een mobiel pretloket 

gaat een team vrijwilligers op bezoek bij een organisatie die veel mensen met een laag inkomen 

bereikt. Ze maken mensen warm om mee naar een voorstelling te gaan. De prijs houden ze laag 

om ieder de kans te geven mee te gaan.

Antwerpen Noord10 000 euro 

Meer sociaal contact

DIGIKOFFIE
Centrum Kauwenberg is een vereniging waar armen het woord nemen. Zij organiseren 

computerlessen voor deze doelgroep. Eenzaamheid is een belangrijk probleem van mensen in 

armoede en deze lessen hebben dan ook een belangrijk sociaal aspect. Met dit project willen ze 

materiaal aankopen om deze lessen te kunnen verderzetten.

centrum Kauwenberg, 2000 
Antwerpen10 000 euro 

WARME BUURT
Dit project wil zorgen voor sociaal contact bij mensen die vereenzaamd zijn. Elke zorgvrager wordt 

gematcht met een vrijwilliger die het bezoekwerk opneemt. Deze contacten kunnen variëren van 

een gewone babbel thuis tot eerder actieve contacten (wandelen, winkelen, koffie drinken, ...).

district Antwerpen33 640 euro 
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BREIWILLIGERS
De breiwilligers zijn buren die bij elkaar komen in iemands woonkamer om samen sjaals, kousen, 

dekentjes, ... te breien om die vervolgens te schenken aan een goed doel. Het project brengt 

(eenzame) mensen samen en zorgt voor samenhorigheid. Dit project wil mensen inspireren en 

ondersteunen om een groepje te starten.

district Antwerpen7 500 euro 

BUURTIJD
Buurtijd is een ruilsysteem waar mensen beroep op elkaar doen. Zowel diensten (naaiwerk, klusjes, 

...) als spullen (dvd’s, gereedschap...) worden uitgewisseld. Het systeem draait al met succes in 

Berchem. Deze ervaring wordt gebruikt om ook in een nieuwe buurt de sociale netwerken van 

buren te versterken.

1 buurt in district Antwerpen25 000 euro 

KOMEN ETEN
Met Komen Eten wil PSC-Open Huis mensen aanzetten om eens een gezond, lekker en betaalbaar 

gerecht te koken voor andere mensen die je al dan niet kent. Eén van de hoofddoelen is dus het 

sociale isolement te doorbreken. Bovendien wil het project deelnemers overtuigen dat ze wel 

degelijk in staat zijn om gastheer/vrouw te zijn.

Antwerpen Noord2 232 euro 

BETONNE JEUGD KAMT DE BUURT UIT
Sint-Andries zit vol verhalen en figuren, net als Betonne Jeugd. Zoals in ‘iedereen beroemd’ 

bezoeken ze eenzame en kwetsbare buurtbewoners, nodigen ze uit en maken samen een 

tentoonstelling over de kleine schatten die de mensen en de buurt bezitten. Een buurtfeest en 

tentoonstelling zal iedereen verenigen.

wijk Sint-Andries11 642 euro 
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JOS VERHELSTPLEIN: HET TOEKOMSTPLEIN
Door een mooie inrichting (grasmatten, banken en tafels, hangende planten, kruidentuin, ...) en 

een divers aanbod (pleinanimatie, sportactiviteiten, events, buurtBBQ, ...) op het plein, wil men de 

omwonenden uitnodigen om in dialoog te gaan met elkaar en samen te experimenteren met de 

invulling van het plein aan het Oude Badhuis.

Jos Verhelstplein,  
2060 Antwerpen 26 500 euro 

DRINKFONTEIN DE CONINCKPLEIN
Wiske, de moeder van het De Coninckplein, jarenlang café-uitbaatster van café Non Stop heeft er 

steeds voor geijverd dat er gratis water te drinken was voor iedereen. Daarom plaatst dit project in 

nagedachtenis van Wiske een drinkfontein op het De Coninckplein met een herdenkingsplaat.

De Coninckplein,  
Antwerpen Noord24 000 euro 

KLEURRIJKE PLEINEN MET EN DOOR KINDEREN MET DE ZUSTERS HIRNGESPINST
De Gezusters Hirngespinst gaan samen met kinderen een grijs plein opfleuren en kleur geven.

Een beeldend kunstenaar vertaalt de ideeën van kinderen, met de Gezusters, tot een prachtig

kunstwerk. Hierdoor wordt de leefwereld en de speelplek van de kinderen mooier en krijgt het

leven net wat meer kleur en vrolijkheid.

district Antwerpen23 777 euro

Aantrekkelijkere pleinen
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Huiswerkbegeleiding

GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
Basketbalclub Willibies heeft leden van wel 30 nationaliteiten en wordt vaak geconfronteerd met 

spelers die niet meer mogen basketten omdat hun schoolresultaten slecht zijn. Daarom wil de club 

huistaakbegeleiding aanbieden in de cafetaria. De deelnemers worden begeleid door studenten uit 

de lerarenopleiding. 

Kerkstraat 66,  
Antwerpen Noord9 300 euro 

NETWERK VOOR HUISWERK
Vzw Kras brengt partners samen die huiswerkbegeleiding aanbieden in de stad. Zo verenigen ze 

krachten en maken ze het aanbod sterker. Studenten van de lerarenopleiding van KDG worden 

ingezet om de huiswerkbegeleiding extra ondersteunen. Tenslotte wordt een promofilmpje 

gemaakt om iedereen enthousiast te krijgen voor het aanbod.

Kiel & Antwerpen Zuid25 000 euro 

HUISTAAKBEGELEIDINGSFORUM
Er zijn vele en verschillende huistaakbegeleidingsgroepen. Elk met hun eigen manier van werken. 

Bovendien hebben ze vaak dezelfde uitdagingen. Dit project wil scholen en de groepen met elkaar 

in contact brengen zodat ze van elkaar kunnen leren. Einddoel is dat meer kinderen beter geholpen 

kunnen worden.

district Antwerpen 20 000 euro 



7

HUISWERKBEGELEIDING IN DE COSTA
Dit project wil elke zaterdag gerichte huiswerkondersteuning bieden aan kinderen in het 

basisonderwijs in Sint-Andries. Het project bestaat al in andere districten en wordt door 

verschillende vzw’s getrokken. Er wordt materiaal aangekocht en een schoolreis georganiseerd 

(museum, workshop etc).

ontmoetingscentrum Costa, 
Sint-Andries12 120 euro 

BOEKENHOEK
Dit project wil anderstalige ouders beter betrekken bij het schoolgebeuren van hun kinderen. Ook 

is de overgang naar het eerste leerjaar soms moeilijk is voor kinderen met Nederlands als tweede 

taal. Het project wil: ouders infomeren (1 x per maand) en taalactivering bij kinderen stimuleren 

door educatief spelmateriaal aan te bieden (2 x per week).

Van Schoonhovenstraat, 
Antwerpen Noord3 500 euro 

PLACE2STUDY 2060
Dit project is sinds maart ‘16 met groot succes van start gegaan. Wekelijks komen er een 30 à 40 

leerlingen rustig hun huiswerk maken en krijgen ze bijscholing. MSC vzw wil dit project graag 

verder uitbreiden omdat de vraag groeit. Daarom wordt oa een 4/5de kracht aangeworven en 

materiaal aangekocht.

Antwerpen Noord38 300 euro 

PAPA’S LEREN MEE, MAMA’S OOK
Huiswerkbegeleiding voor vluchtelingenkinderen en hun ouders samen: het (getraumatiseerd) kind 

leert omgaan met huiswerk. Ouders leren omgaan met vragen van hun kinderen die ze niet kunnen 

beantwoorden vanwege de taal en worden begeleid naar het oudercontact. 

Elcker-ik, Breughelstraat,  
2018 Antwerpen20 000 euro 
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PLACE2STUDY ZUID
Dit project wil ertoe bijdragen dat de studieloopbaan van leerlingen zo vlot mogelijk verloopt. 

Er wordt een trendy ruimte ingericht waar leerlingen terecht kunnen om onder professionele 

begeleiding te studeren en bijscholing te krijgen van een halftijdse werkkracht. Ze leren er ook leren.

Coebergerstraat, 
2018 Antwerpen40 150 euro 

Langer thuis wonen

LANGER THUIS - NIET ALLEEN
Dit project wil het potentieel van de buurt aanboren om mensen met beperkingen langer thuis te 

laten wonen. Het gaat over het aanpassen en openstellen voor de buurt van één huis. Het betreft het 

gelijkvloers van een huis waar een jongen met beperkingen samenwoont met zijn moeder. Bovendien 

wordt er een halftijdse werkkracht aangeworven om het project in goede banen te leiden. Dit huis 

moet een voorbeeldhuis worden.

omgeving Anselmostraat48 000 euro 

ZORG-SAMEN-STRAAT
Vaak hebben oudere stadsgenoten minder contacten, vrienden, familie waar ze beroep op kunnen 

doen. Maar wat als ze hulp zouden krijgen van buren? Zouden ze dan langer thuis kunnen 

blijven wonen? Om daar antwoorden op te verzamelen stellen we voor om in vijf straten met alle 

bewoners samen te komen en samen te experimenteren.

5 straten in district Antwerpen40 000 euro 
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AFVALHULP BEJAARDEN
Als de vuilkar wordt afgeschaft hoe helpen we bejaarden of mensen die niet zo goed te been zijn 

om hun afval naar de sorteerstraatjes te brengen ? Met dit project kunnen 50 karretjes worden 

aangekocht om bejaarden te helpen hun afval te vervoeren.

district Antwerpen1 250 euro 

TELEFOONBEZOEK
Heel wat ouderen komen door omstandigheden minder de deur uit. Dit kunnen ouderen zijn die 

voorheen actief waren in de buurt maar (tijdelijk) minder mobiel zijn of ouderen die moeilijk uit 

huis komen. Via een wekelijks telefoonbezoek wil dit project deze ouderen blijven betrekken bij 

gebeurtenissen en activiteiten in 2060.

Antwerpen Noord2 370 euro 

THUISCOACH ALS BRUG
Dit project wil inzetten op ‘thuiscoaches’. Door het uitbouwen van een intensieve samenwerking 

met de thuislozensector Antwerpen willen men de overgang van thuisloos naar zelfstandig wonen 

alle kansen geven en op die manier het ‘langer thuis’ wonen realiteit maken.

district Antwerpen32 935 euro 
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VIV 2.0
In 2016 startte Kras Kiel het VIV-project. Jeugdwerkers ondersteunen jonge (maatschappelijk 

kwetsbare) vrijwilligers bij het begeleiden van activiteiten voor jongeren uit de wijk. In 2017 wil 

Kras dit project uitbereiden om een antwoord te bieden op de grote vraag naar activiteiten voor de 

Kielse jeugd.

Kiel28 150 euro 

Ondersteuning jeugdwerk

JEUGDHUIS VILLA CALOES 2020
Villa Caloes, een jeugdwerking voor kwetsbare tieners op het Kiel, heeft sinds juni 2016 een eigen 

lokaal. Met dit project wil villa Caloes het jeugdhuis inkleden en materiaal aankopen om zo haar 

werking verder te kunnen uitbouwen en versterken.

Kielpark, Kiel5 000 euro 

CIRCUS K!
Kinderen en ouders maken samen een spectaculaire show. In een situatie van kansarmoede 

krijgen kinderen minder kansen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Door de verschillende 

aspecten en het niet-competitieve karakter van circus krijgen de kinderen de mogelijkheid om te 

vertrekken vanuit hun eigen kunnen en interesses.

district Antwerpen 41 700 euro 
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LIVING VAN LO
Met dit project wil Formaat het nieuwe jeugdcentrum inrichten met een entertainmentruimte met 

computers, spelconsoles, ping-pongtafel en geluidsinstallatie. Deze plek moet een ruimte worden 

waar je kan ontspannen en vrienden ontmoeten.

jeugdhuis 2050, Linkeroever7 000 euro 

OUR P.A.C.T. (POSITIVE ACTION CHANGES THINGS)
Dit project wil onder leiding van een projectmedewerker (3/5) met jongeren werken aan hun 

sociale vaardigheden en maatschappijbeeld, hen aanspreken op hun potentieel en het discours van 

het radicalisme. De opzet is deze jongeren zelf activiteiten en projecten te laten opzetten m.b.t. tot 

preventie van radicalisering.

Coebergerstraat,  
2018 Antwerpen41 900 euro 

SCOUTIEF INCLUSIEF
Syrische vluchtelingen tussen 12 en 26 jaar draaien één jaar in een eigen Syrische scoutsgroep. 

Leiders, scouts en gidsen leren hun competenties in het Nederlands te verwoorden. Hierna sluiten 

zij aan bij Vlaamse scoutsgroepen. Andere etnisch culturele minderheden worden geleidelijk aan 

bij dit project betrokken.

Moriaanstraat,  
2000 Antwerpen8 000 euro 

NIEUWE BAKFIETS CHIRO LORE
Chiro Lore investeert in een bakfiets. Chiro Lore gebruikt de bakfiets om op stap te gaan. Met een 

wervende bakfiets herkent iedereen hen, want iedereen is welkom in de Chiro. Bovendien is het 

een ecologisch alternatief om inkopen te doen in buurtwinkels.

2018 Antwerpen3 900 euro 
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JAMMINGS
Jammings is een meetingspot voor muzikale creatievelingen om samen te jammen, kennis te delen 

of gewoon te experimenteren. Maar ook niet-muzikanten zijn welkom om te komen genieten van 

de sfeer en een drankje. Het concept bestaat uit twee grote zuilen: DJ Jam en Kavkafé. Dit zijn 

elektronische en instrumentale jams. 

jeugdcentrum Kavka, 2000 
Antwerpen1 405 euro 

CHIRO LORE GAAT VOOR EEN GROEN SPEELTERREIN!
Chiro Lore heeft een groen speelterrein. Jammer genoeg is de bodem van dit terrein vervuild. 

Met dit project wil de chiro de bodem saneren. De 150 leden en leiding, de Scouts en de buurt 

gebruiken het terrein. Na de werken is er een picknickreceptie voor de buurt gepland.

Hertsdeinstraat 25,  
2018 Antwerpen12 020 euro 

FIETSSUGGESTIESTROKEN BALANSSTRAAT
In smallere straten is het dikwijls levensgevaarlijk om te fietsen, zeker als je tegen de stroom van 

auto’s in gaat in een eenrichtingsstraat voor auto’s. Fietssuggestiestroken in de Balansstraat maken 

autobestuurders attent op mogelijke fietsers.

Balansstraat,  
2018 Antwerpen 20 000 euro 

Fietsvriendelijke straten
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FIETSROUTENETWERK ANTWERPEN NOORD
Fietsen in het district is niet overal aangenaam. Soms zijn er slechte of geen fietspaden, sommige 

wegen zijn druk en gevaarlijk,... Dit project wil met inwoners van Antwerpen-Noord een slim 

fietsroutenetwerk maken zodat fietsen veiliger en aangenamer wordt. Als dit project een succes 

wordt, kan het uitgebreid worden. 

Antwerpen Noord 25 000 euro 

FIETS DE STAD
Dit project wil samen met bewoners van het district Antwerpen, organisaties en deskundigen een 

aantal gerichte acties realiseren die het district fietsvriendelijker maken. Hierbij willen we o.a. via 

crowdfundingcampagnes projecten samen financieren. Als de krachten gebundeld worden, kan er 

meer met minder!

district Antwerpen 35 000 euro 
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VIEWMASTER
Viewmaster wil de afbraak van het grote bouwblok aan het Alfons De Cockplein voor, tijdens en na 

laten fotograferen door buurtbewoners. Het maken van de foto´s, deze bewerken e.d. is een proces 

waar een mooie samenwerking uit kan ontstaan. Op de werf komt een wisselende tentoonstelling 

met de foto’s.

Alfons De Cockplein, Kiel9 000 euro 

PLUTOMOBIEL XL
Vzw Pluto ontwikkelde dankzij de burgerbegroting een bakfiets die naar pleintjes fietst om daar aan 

kunsteducatie te doen. “Wanneer komen jullie terug?” vroegen de kinderen steevast. Het nieuwe 

plan is meer kinderen bereiken en de Plutomobiel een ontdekkingskar te laten zijn met koffers vol 

activiteiten!

pleintjes district Antwerpen10 000 euro 

Kunst in het openbaar domein

KUNST EN MUZIEK VOOR DE KINDEREN VAN EUROPARK
Dit project wil workshops organiseren met vzw Pluto en vzw Zuidgeluid. Deze verenigingen bieden 

op een laagdrempelige manier kunst en muziek aan voor kinderen uit de wijk. Samen maken ze 

muziekinstrumenten van recycleerbaar materiaal.

Europark, Linkeroever4 000 euro 
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KUNST AAN DE STROOM
School aan de stroom wil een fijne, aangename en kleurrijke buurt waar de kinderen en de 

buurtbewoners van kunnen genieten. Dit willen ze realiseren door een duurzaam kunstproject op 

te starten met de kinderen, ouders en de buurt. Samen zorgen voor Kunst aan de Stroom !

School aan de Stroom, 
Linkeroever12 000 euro 

KUNST IN VITRINES
Kunst in Vitrines is een project waarbij jonge kunstenaars die leven/werken in Antwerpen een 

kans krijgen om te exposeren op verschillende plekken in de stad, namelijk in de vitrines van 

leegstaande (winkel)panden die tijdelijk ingericht worden als expositieruimte.

district Antwerpen11 400 euro 

SCHERVEN BRENGEN GELUK
Wijkcomité Willibrordus wil de grijze stoepen in de Willibrorduswijk opfleuren met kleurige 

mozaïektegels. De tegels worden ontworpen door de wijkbewoners en -organisaties. Het wijkcomité 

wil de diversiteit van de wijk in de meest ruime zin vertalen in een kunstparcours door de wijk.

omgeving Kerkstraat,  
Antwerpen Noord6 500 euro 
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O’SKAR: DE WERELD VERANDEREN DOOR DE OGEN VAN KINDEREN
Met hun mobiele labo trekken de gezusters Hirngespinst door de stad en gaan aan de hand van 

een korte theatervoorstelling aan de slag met de kinderen. Zo knutselen ze tijdens de voorstelling 

kleine dingen, helemaal binnen de leefwereld van kinderen. Omdat elke druppel de hete plaat die 

wereld heet, doet afkoelen.

Theaterplein, 2000 Antwerpen16 129 euro 

BROEIKAS VOOR VERSTRENGELING VAN GROENE VINGERS OP HET KIEL
Met een serre, kippen, bijen, kruiden, informatie en vorming maken nog meer uiteenlopende 

bewoners van het Kiel, achter ontmoetingscentrum NOVA, een broeikas voor nog meer gezamenlijk 

geoogst gezond geluk: zaden, stekken, groenten, recepten, waardering, respect, kennis, 

vaardigheden en wederkerig duurzaam samenwerken.

tuin achter Nova, Kiel 3 500 euro 

BRAEM-STRUIKEN MAKEN DE BUURT HET HOF
Samen je weg vinden tussen vergeten groenten, bramen en buren. Bij een goed plan, op de 

bank, verslingerd raken op elkaar. Een boompje opzetten over pittige muurbloempjes, bloemetjes 

en bijtjes, de bloemetjes buiten zetten, of tappen uit een ander vaatje, aan de regenpijp, voor 

ontmoetingscentrum NOVA.

Braemblokken,  
Schijfstraat, Kiel2 500 euro 

Gemeenschapstuinen
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VORMING EN TRAINING VOOR SAMENTUINEN
In het district Antwerpen zijn er onder impuls van de burgerbegroting meer dan 10 nieuwe 

samentuinen gerealiseerd. Een samentuin organiseren is niet zo eenvoudig. Om de bestaande en 

nieuwe samentuinders te versterken, wil dit project een vormingspakket aanbieden. Hierbij zullen 

ook de samentuinders met ervaring gevraagd worden om hun kennis en vaardigheden te delen 

met de ‘groentjes’.

district Antwerpen 2 500 euro 

TUINIEREN VOOR ELKE LEEFTIJD IN BUURTHUIS
In de tuin van het buurthuis komt een moestuin in volle grond en een grasveld met aan de rand 

bloemen in bakken. Gezellig om met de buren en bezoekers daar te genieten van op het terras. 

Wekelijks zal er gewerkt worden door vaste ploegen. Verder kan iedereen, jongeren, buren, 

bezoekers elke dag vrij in de tuin komen werken.

Van Schoonhovenstraat 35, 
Antwerpen Noord7 000 euro 

PLANTSOEN VOOR EN DOOR KINDEREN IN PARKEN
De Gezusters Hirngespinst gaan samen met kinderen en de Groendienst Antwerpen een plantsoen 

in een openbaar park aanleggen. Hierbij leren de kinderen hoe ze natuur kunnen bewerken, 

verzorgen en krijgen ze de verantwoordelijkheid voor een eigen stukje groen in de stad. Een publiek 

park krijgt de allure van een publieke tuin.

park in district Antwerpen 8 379 euro 
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FILMPROJECT ‘THUIS?’
‘Thuis?’ is een filmproject van Filet Divers vzw. Mensen met een migratieverleden die in armoede 

leven maken onder professionele begeleiding een film over het ‘thuisgevoel’ van alle bewoners van 

onze multiculturele stad. Dit alles in nauwe samenwerking met de buurt Zurenborg.

Zurenborg, 2018 Antwerpen6 500 euro 

Interculturele Projecten

IETSTOF ATELIER
Wekelijks komen volwassenen uit diverse culturen hun verhalen vertellen in ietStof. Textiel is heel 

universeel, waardoor het in alle culturen voorkomt. Tijdens naaiworkshops komen de mensen 

samen en leren elkaar kennen. 

Kiel6 400 euro 

DE CULTUURBRUG KILALO
Opgroeien tussen twee culturen roept veel vragen op: Wie ben ik binnen deze samenleving? 

Waarom krult mijn haar? Kilalo wil Afrikaanse jongeren inspireren op socio-cultureel gebied zodat 

de jongeren hun dubbele identiteit ervaren als een echte verrijking. Elke maand wordt één activiteit 

georganiseerd door een halftijds medewerker.

district Antwerpen 33 200 euro 
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KILALO INTERCULTURELE SAMENWERKING
De Seefhoek is een wijk in Antwerpen Noord waar een grote concentratie is van culturele diversiteit. 

Deze culturen leven vaak naast elkaar i.p.v. met elkaar. Kilalo wil een eerste stap te zetten om dat 

te veranderen door maandelijks een activiteit te organiseren voor kinderen. De activiteiten hebben 

een open karakter. 

Antwerpen Noord5 160 euro 

DE VLIEGENDE SPELBRIGADE
Antwerpen verenigt meer dan 170 verschillende nationaliteiten en minstens evenveel 

gezelschapsspelen. Er worden spelkoffers aangelegd en 3 tot 5 interculturele speltrainers 

opgeleid. De trainers worden beheerder van de spelkoffer van hun wijk en houden elk minstens 

3 spelmomenten per jaar met spelletjes van over heel de wereld.

drie plekken in  
district Antwerpen 2 700 euro 
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FITNESSTOESTELLEN OPENBAAR DOMEIN
De jongeren in de wijk Rozemaai vragen een reeks openlucht fitnesstoestellen (‘calisthenics bars’ 

met valdemping). Jongerenwerking JES heeft dit project ingediend op vraag van de jongeren.

Rozemaai, 2030 Antwerpen 8 000 euro 

Beheer en onderhoud sportterreinen

SPORT EN SPEL LINKEROEVER
Er zullen heel wat jongeren voor en na de trainingen rond de nieuwe buurtsporthal en 

jeugdcentrum in Europark blijven hangen, daarom geeft dit project een sportieve invulling aan de 

buitenruimte. Een pannaveld en enkele ‘calisthenics bars’ kunnen overlast en negatief hanggedrag 

voorkomen.

rond jeugdhuis 2050,  
Europark Linkeroever 15 000 euro 

SPORTKICKSTARTER
Met de ‘Sportkickstarter’ gaat Antwerpen aan ’t woord samen met bewoners, bedrijven, 

sportclubs, buurtcomités, jeugdorganisaties en stedelijke diensten op zoek naar acties om de 

sportinfrastructuur in het district verder uit te bouwen. Op het einde van dit project worden er 3 

vernieuwende sportinitiatieven gerealiseerd.

district Antwerpen 15 000 euro 
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EEN GROENE BUURT
Omvormen van het scoutspleintje aan de Hertsdeinstraat 35 tot een semi-publiek plein voor de 

buurt.

Hertsdeinstraat 13,  
2018 Antwerpen21 500 euro 

GROENSTRATENNETWERK SINT ANDRIES
In Sint-Andries zijn een aantal groenpolen (parkjes, samentuinen, woonerven,...). Zowel voor 

de levenskwaliteit als de biodiversiteit is het belangrijk dat ook de tussenliggende straten 

hoogwaardig groen krijgen. De doelstelling van dit project is om tussen twee groenpolen in de wijk 

een groen stratennetwerk te ontwikkelen.

Sint-Andries30 000 euro 

TUINSTRAAT
Een Tuinstraat is een (autoluwe) straat die volledig groen is ingericht: met geveltuinen, , ingerichte 

boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, ... samen met buurtbewoners wil Antwerpen aan’t 

woord straten tijdelijk inrichten als Tuinstraten. In die periode ervaren bewoners hoe het is om aan 

een Tuinstraat te leven.

3 straten in  
district Antwerpen40 000 euro 

Groen in de straten
Dit thema heeft voldoende budget om de onderstaande projecten in 2017 uit  

te voeren. Je moet er dus niet voor kiezen.



SAMEN IN ACTIE VOOR BETERE VOETPADEN
Heel veel inwoners ergeren zich aan de slechte staat van de voetpaden. Antwerpen aan’t woord 

wil gedreven inwoners uit 1 testwijk samen brengen met bevoegde diensten, nutsmaatschappijen 

en andere partners om samen op zoek te gaan naar nieuwe acties waarmee we een 

voetgangersvriendelijk district verder kunnen uitbouwen.

1 wijk in district Antwerpen40 000 euro 

HONDENPOEPTEGELS
Op regelmatige afstand een tegel in het voetpad leggen met een afbeelding of boodschap die 

hondenbezitters er op wijst dat ze de hondenpoep moeten opruimen.

district Antwerpen5 000 euro 

SCHILDEREN ZEBRAPADEN
De Gezusters Hirngespinst willen samen met kinderen zebrapaden op drukke kruispunten in de 

buurt van scholen, kleurrijker en herkenbaarder maken. Ze willen, binnen de wetgeving, meer 

aandacht voor de zwakke weggebruiker. Honderden kinderen zullen hun weg naar school met meer 

kleur en veiligheid kunnen afleggen.

district Antwerpen16 770 euro 

Betere voetpaden



 CONTACTGEGEVENS 

Burgerbegroting@stad.antwerpen.be

Tel. 03 338 33 10

www.burgerbegroting.be


