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 DE TWAALF POPULAIRSTE THEMA’S EN TOEGEKEND BUDGET: 

Langer thuis wonen

82 118 euro

Fietsvriendelijke straten

175 694 euro

Ondersteuning van het 

lokale cultuuraanbod

40 104 euro

Betere fietspaden

34 375 euro

Meer sociaal contact

98 350 euro

Betere voetpaden

85 938 euro

Gemeenschapstuinen

55 381 euro

Aantrekkelijkere pleinen

112 673 euro

Groen in straten

104 079 euro

Participatie

79 253 euro

Ondersteuning van het 

jeugdwerk

172 829 euro

Bewonersgroepen

59 201 euro
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TAALKABAAL 
Taalkabaal is poëzie na schooltijd. Tijdens wekelijkse ateliers van maximum twee uur combineert dit 

project letterplezier met verschillende kunstdisciplines zoals drama, fotografie, beeldende kunst en 

muziek. De doelgroep zijn kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Sint-Lievenscollege, 
Kasteelpleinstraat en 
Basisschool Prins Dries  
in de Prinsstraat 

3 400 euro 

KUNSTENMOBIEL VOOR KINDEREN 
Ring tingeling! Zoals een ijskar langskomt om ijsjes te verkopen, fietst een multidisciplinaire 

fietsmobiel pleintjes af waar kinderen buitenspelen. Twee kunstdocenten aan boord doen 

kunstzinnige activiteiten: verhalen vertellen over de stad en haar erfgoed, dansen, zingen, tekenen... 

Elk kind kan er zijn creatief ei in kwijt. Er worden 30 evenementen van twee uur gepland. 

Op verschillende pleintjes  
in heel het district. 15 500 euro 
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CULTUURPROJECT LUCHTBAL 
Cultuurproject Luchtbal wil cultuurgezinde Luchtbalianen en lokale kunstenaars samenbrengen 

en samen brainstormen over mogelijk visuele aandachttrekkers in de wijk Luchtbal. De wijk wordt 

opgefleurd met foto’s, tekst en tekeningen over de geschiedenis van Luchtbal.

wijk Luchtbal2 500 euro 

Ondersteuning van het  
lokale cultuuraanbod
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BLOKBOEKEN 
Met het project ‘Blokboeken’ wil de Boekenkaravaan voorlezen op openbare plekken van de flats in 

Europark om zo de drempel naar boeken en lezen te verlagen. Voorlezen aan huis is voor sommige 

gezinnen een stap te dichtbij, maar de bibliotheek is vaak weer een stap te ver. ‘Blokboeken’ is 

bedoeld als middenweg tussen de beide.

Europark Linkeroever10 000 euro 

WERELDDAGEN 
Universiteit van het Algemeen Belang organiseert een aanbod rond wereldthema’s zoals 

wereldarmoededag, antidistcriminatiedag... waarbij iedereen welkom is om mee te denken, voelen 

en zijn. Vormelijk en inhoudelijk rijk en gevarieerd: lezingen, tentoonstellingen, filmvertoningen met 

voor- of nabespreking, ... (Art meets Science meets Spirituality meets Economy meets Ecology meets 

...)

2 500 euro
Sint Lucas Antwerpen (KdG)
Sint-Jozefstraat 35,  
2018 Antwerpen



Aantrekkelijkere pleinen

54

INTELLIGENT PLAYGROUND 
Intelligent playground zorgt ervoor dat zowel jong als oud spelen op een interactieve 

grafische plattegrond met nieuwe en oude spelmogelijkheden die van kleur veranderen bij 

temperatuurwisselingen. De kleuren maken deel uit van het spel. De buurtbewoners staan  

centraal en krijgen beslissingsrecht in het ontwerp. 

KLEUR OP PLEINTJE AAN DE TRAPSTRAAT
Het pleintje aan de Trapstraat wordt veel gebruikt maar kan wat extra kleur gebruiken.  

Dit kan door het op te frissen met reflecterende verf, heldere kleuren, geometrische of vrolijke 

vormen. Dit project hoeft niet duur te zijn, scholen en buurtbewoners kunnen helpen met 

uitvoering. 

15 000 euro pleintje aan de Trapstraat, 
Antwerpen-Noord

OPFRISSEN WILLIBRORDUSPLEIN
Voor de kerk van de Kerkstraat vind je een prachtig mozaiekplein. Het plein is 15 jaar oud, wordt 

intensief gebruikt en betekent enorm veel voor de buurt. Helaas vertoont het de eerste gebreken. 

Het buurtcomité wil het plein de onderhoudsbeurt geven die het verdient en omdopen tot 

‘Willibrordusplein’. 

60 000 euro pleintje in de Kerkstraat, 
Antwerpen-Noord

30 000 euro Sint-Jansplein, 
Antwerpen-Noord



Ondersteuning van het jeugdwerk

PROJECT KIEL MEISJES EN LEERONDERSTEUNING 
Steunpunt Kansarme Jongeren en de moskee van de Vanhalmalestraat willen een huis in de  

Julius de Geyterstraat op het Kiel inrichten tot polyvalente gemeenschapsgerichte ruimte met  

plaats voor meisjes en leerondersteuning voor kinderen, tieners en jongeren. 

8 600 euro Kiel

STUDEERRUIMTE VOOR DE JEUGD 
MSC wil in Antwerpen-Noord een lokaal inrichten als studeerruimte voor jongeren die thuis geen 

eigen plek hebben om te studeren. De ruimte wordt ingericht met laptops, een bibliotheek, 

bureaus en een zitruimte. Ook moet er ruimte zijn voor bijles, literaire avonden en aandacht voor 

gendergelijkheid.

Antwerpen-Noord39 400 euro 

KOOKPROJECT MEISJESWERKING JES ROZEMAAI 
De meisjes van JES Rozemaai zijn vragende partij voor kooklessen of workshops. JES wil daarom een 

reeks kooklessen organiseren met verschillende koks, waarin nationale en internationale gerechten 

aan bod komen. 

4 500 euro Rozemaai
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MOBIELE STUDIO 2060
Mobiele studio 2060 bestaat uit een camionette met materiaal waarmee songs kunnen opgenomen 

worden. Hiermee trekt de camionette naar de Antwerpse pleinen. Jongeren krijgen zo de kans om op 

een laagdrempelige manier hun teksten en muziek op te nemen en nog dezelfde dag met een eigen 

nummer huiswaarts te keren.

verschillende pleinen in 
Antwerpen-Noord3 800 euro 

L-TEAM
Jongerencentrum Kavka wordt onderhouden door vrijwilligers, een intergenerationele samenwerking 

tussen ervaren gepensioneerden en onervaren kansarme jongeren. Met dit project willen ze het 

versleten gereedschap vernieuwen en de werkplaats herinrichten zodat dit project kan blijven 

bestaan.

Kavka,  
Oudaan 14, Antwerpen4 000 euro 

MAIA (MEISJES ALTERNATIEF IN ANTWERPEN) 
Dit project wil inzetten op een duurzaam vrije-tijdsaanbod op maat voor meisjes met een migratie-

achtergrond. De meisjes komen wekelijks samen en organiseren evenementen voor andere meisjes. 

Ook is er aandacht voor maatschappelijke thema’s en wordt er toegewerkt naar een slotactiviteit.

district Antwerpen5 000 euro 

DE KNUTSELKARAVAAN 
Knutselen, bouwen, naaien, ... met gerecycleerd materiaal. Dit project wil een wekelijks aanbod 

voorzien voor kinderen op de Kielse pleintjes. Hiervoor wordt een mobiele knutselkar ontworpen 

die rondreist tussen verschillende pleintjes op het kiel. Jaarlijks wordt een tentoonstelling 

georganiseerd. 

Pleintjes op het Kiel3 000 euro 
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MUZIEKSTUDIO LUCHTBAL 
JES Luchtbal droomt van een experimentele ruimte om muziek te maken. Samen met  

de jongeren willen ze een studio inrichten en opleidingen tot studiotechnieker organiseren.  

Op die manier kunnen opgeleide jongeren de andere jongeren begeleiden bij hun eerste stap  

in de muziekwereld. 

Luchtbal40 000 euro 

BETONNE JEUGD COMPETENTIE ATELIER 
Betonne Jeugd competentie atelier is een project om jongeren vanuit een vertrouwde thuisbasis 

competenties aan te leren om ze meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Er wordt voor elke 

jongere een actieplan opgemaakt met duidelijke doelstellingen. De werkprojecten worden gekozen 

aan de hand van vragen uit de wijk.

15 000 euro Costa site,  
Sint-Andriesplaats 25

TWINTIG ACHTTIEN 2016 
In april 2016 organiseert Chiro Lore het gratis buurtfestival ‘twintig achttien’ in samenwerking  

met de buurt en buurtorganisaties. Dit festival geeft jong Antwerps talent podiumkansen.  

Dit jaar wil het festival inzetten op enkele grote namen. Zo krijgen jonge bands dankzij grote  

bands meer aandacht.

Het Zuid15 000 euro 

VIV-PROJECT (VERY IMPORTANT VOLUNTEERS-PROJECT) 
Kras Kiel wil jonge (maatschappelijk kwetsbare) vrijwilligers ondersteunen om uit te groeien tot 

volwaardige animatoren voor het jeugdwerk. Zo willen ze een antwoord geven op de grote vraag 

naar meer vrijetijdsactiviteiten voor de Kielse jeugd. 

Kiel28 150 euro 
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tOLD 
tOLD is een documentaire die een signaal wil geven aan het beleid en aan de samenleving. Vaak 

grijpen ouderen te snel terug naar zorgcentra, instellingen,... Door enkele bewoners te volgen 

tonen de makers een werkelijkheid die velen niet kennen. tOLD wil aantonen dat het met kleine 

oplossingen, simpele aanpassingen mogelijk is om een kwalitatief leven te leiden in de omgeving 

van een eigen thuis. 

OPLEIDING EVENT-ORGANISATOREN 
Dit is een project waarbij organisatoren benaderd worden om jongeren in te schakelen op hun 

evenementen. Jongeren krijgen de verantwoordelijkheid over een deel van het event. Het doel  

is om de jongeren vaardigheden te laten ontwikkelen zoals verantwoordelijkheid nemen, leiding 

geven, samenwerken en communiceren.

district Antwerpen4 378 euro 

district Antwerpen20 000 euro 

EIGEN KRACHT CONFERENTIE (NAAR ANALOGIE BURGERBEGROTING 2014-2015) 
Dit is een intensief traject waarbij alle belangrijke personen rond een kwetsbare senior worden 

samengebracht om een plan uit te werken. Met dit plan kan de senior langer zelfstandig thuis 

blijven wonen. Het onmiddellijke netwerk neemt zelf hulpvragen op en kijkt waar er professionele 

hulp nodig is.

één wijk in het district,  
nog te bepalen62 000 euro 

Langer thuis wonen



Meer sociaal contact
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VIVA NAAI-ATELIER  
VIVA-SVV provincie Antwerpen vzw organiseert een naai-atelier met de nadruk op het bereiken van 

kansengroepen. Zowel leren naaien als mensen samenbrengen zijn doelstellingen van dit project. 

Een naaisessie is goedkoop, vrijblijvend en laagdrempelig. 

Amerikalei3 205 euro 

WARME BUURT 
Het project ‘Warme buurt’ wil sociale contacten bevorderen bij mensen die vereenzaamd zijn.  

Elke zorgvrager wordt gematcht met een vrijwilliger die het bezoekwerk op zich neemt.  

De contacten kunnen variëren van een gewoon huisbezoek tot actievere contacten.  

Vrijwilligers krijgen ondersteuning en begeleiding.

district Antwerpen18 000 euro 

KIELSE PARK FEESTEN
Het Kiel heeft nood aan een muziekfestival voor en door de buurt. Er wordt een samenwerking 

opgezet met Sunshine Concerts vzw, de Nova, NoMoBs, samenlevingsopbouw, andere verenigingen 

en bewoners uit de buurt om het festival dat gedurende vijf jaar plaatsvond in het Kielpark nieuw 

leven in te blazen. 

Kielpark, Kiel10 000 euro 
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OXOT ANTWERPEN
OXOt Antwerpen heeft als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voor buitengewone 

kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht het verschillende disciplines met mekaar te laten 

praten en heeft het de ambitie de artistieke katalysator te zijn in het district Antwerpen. 

district Antwerpen14 000 euro 

TOEKOMSTSTRAAT
De Toekomststraat is erop gericht bewoners, ondernemers en beleidsmakers evaringsgericht te laten 

uitzoeken hoe een andere benadering van een straat, en in het verlengde daarvan de openbare 

ruimte, mogelijk is. Bewoners gaan samen met Antwerpen aan’t woord vzw, het district, de stad en 

partners aan de slag rond hun duurzame droomstraat. Samen leven staat centraal. 

aantal straten in  
district Antwerpen45 000 euro 

BEWEGING VOOR VROUWEN OP ROZEMAAI
Vrouwenbeweging Ekeren wil in de wijk Rozemaai lichaamsbeweging organiseren voor beginnende 

sportende vrouwen op een laagdrempelige manier. Het sociale aspect van de sportactiviteit staat 

hier centraal.

Jeugd- en ontmoetingscen-
trum in Rozemaai3 335 euro 
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Bewonersgroepen

FINANCIËLE ONDERSTEUNING BEWONERSGROEP LANGBLOKKEN
Bewonersgroep Langblokken in de wijk Luchtbal vergadert tweemaandelijks. Nu de renovatiewerken 

van de appartementsgebouwen dichterbij komen, willen ze dit aantal opdrijven. Ze moeten lokalen 

huren en willen graag een hapje en een drankje aanbieden. Bovendien willen ze hun vrijwilligers op 

het einde van het jaar belonen met een feestje. 

Luchtbal1 200 euro 

IJSKAST EN KOFFIEMACHINE BEWONERSGROEP GLORIANT 66-68
Bewonersgroep Gloriant 66-68 wil een ijskast en koffiemachine aankopen om de buurtbewoners  

een fris of warm drankje te geven als ze langskomen. 

Linkeroever300 euro 

BAISEMENT 2060
Baisement 2060 wil een werking opstarten voor en door bewoners in de kelder van  

de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord. In de toekomst willen ze daar socio-culturele activiteiten 

organiseren. Voordat deze werking van start kan gaan, heeft de kelder een grondige opfrisbeurt 

nodig.

kelder Sint-Amanduskerk,  
Van Kerkhovenstraat,  
Antwerpen-Noord

50 000 euro 



Participatie
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WOORDVOERDERS - MEDIATRAINING VOOR ZELFORGANISATIES
Het project “Woordvoerders” bestaat uit zes workshopreeksen in de verschillende wijken. De reeksen 

worden georganiseerd samen met de organisaties en maken hun woordvoerders mediawijs door 

hen heel praktische mediatraining te geven. Organisaties leren op een goede manier in de media te 

komen.

district Antwerpen6 500 euro 

KANDOE-PROJECT
Individuen en buurten zijn rijk aan ideeën en know-how, een kapitaal dat vaak ongebruikt blijft. 

Universiteit van het Algemeen Belang wil dit kapitaal activeren met de KanDoe-methodiek en 

buurtbewoners en organisaties helpen om lokale initiatieven te ontwikkelen. Het verbinden van 

vaardigheden en buurtbronnen in een gemeenschappelijke actie of een project doet nieuwe relaties 

ontstaan en versterkt het zelfvertrouwen van individuen. 

Sint Lucas Antwerpen (KdG)
Sint-Jozefstraat 35, 2018 
Antwerpen

5 000 euro 

KLANK VAN DE STAD
Klank van de Stad is een stadsproject dat via film, muziek, theater en poëzie de dialoog wil 

versterken tussen burgers van de stad Antwerpen met diverse achtergronden. Met dit project 

wil Madame Fortuna Klank van de Stad gratis opvoeren in de openbare ruimte van verschillende 

buurten in district Antwerpen en het zo toegankelijk maken voor alle lagen van de bevolking.

verschillende pleinen in 
district Antwerpen5 000 euro 
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CROWDFUNDING ANTWERPEN
Kleinschalige bottom-up initiatieven van burgers hebben vaak te weinig draagvlak om wortel 

te schieten in de vruchtbare stadsgrond. Dit project wil nagaan hoe crowdfunding kan ingezet 

worden als instrument om dat sociaal en financieel draagvlak te bewerkstelligen voor kleinschalige 

stadsprojecten.

district Antwerpen45 000 euro 

URBAN ID’S
Dit project wil drie events opzetten met als doel de etnisch-culturele segregatie tussen jongeren van 

verschillende origine in het jeugdwerk en in de stad doorbreken. Met comedy, talentenavond en 

theater door lokaal talent werken ze rond het thema diversiteit.

district Antwerpen9 500 euro 

NOOT VOOR NOOD 
Noot voor nood is een benefietproject voor de Antwerpse daklozen en kende een eerste zeer 

succesvolle editie in 2013.Voor 2016 wordt een tweede editie gepland en afgerond met een 

slotconcert. Het doel is die dag zoveel mogelijk daklozen en minderheidsgroepen te bereiken.

district Antwerpen3 000 euro 



Betere voetpaden

Fietsvriendelijke straten
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KNELPUNTEN VOETGANGERSNETWERK IN KAART BRENGEN

Sint-Andries, binnenstad5 000 euro 

FIETSKEUKEN ANTWERPEN - TOUR DE PLEINTJES

district Antwerpen2 800 euro 

ASFALTERING FIETSSTROKEN VOLKSSTRAAT

160 000 euro Volksstraat, 2000 Antwerpen

Dit thema heeft voldoende budget om de onderstaande projecten in 2016 uit  

te voeren. Je moet er dus niet voor kiezen.



TUINHUISJE LODE SEBRECHTSPARK

Lodo Sebrechtspark,  
Sint-Andries2 000 euro 

GROTE GEMEENSCHAPSTUIN

het Zuid16 000 euro 

NETWERK SAMENTUINEN KIEL

Kiel6 000 euro 

WATERVOORZIENING ZUSTERS DER ARMENPLEIN EN VERBORGEN KLOOSTERTUIN

Zuster der Armenplein,  
Antwerpen-Noord5 000 euro 

SAMENTUINEN IN KAVKA

Oudaan 14, 
2000 Antwerpen10 000 euro 

Gemeenschapstuinen

SPILKIEKES 2060

Zuster der Armenplein,  
Antwerpen-Noord1 000 euro 

16



BLOEMBAK VERVANGT PAALTJES 

district Antwerpen30 000 euro 

GROENSLINGERS IN STRATEN

Hertdeinstraat,  
2018 Antwerpen5 000 euro 

BEBLOEMING LUCHTBAL

Luchtbal10 000 euro 

GEVELTUINPROJECT: WILDER IS BETER

district Antwerpen9 000 euro 

Groen in straten
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 CONTACTGEGEVENS 
Burgerbegroting@stad.antwerpen.be

Tel. 03 338 33 10

www.burgerbegroting.be


