
1

‘ONS HUIS’ WASSALON, GEEFWINKEL EN ONTMOETINGSRUIMTE
Ons Huis is een wassalon, geefwinkel en ontmoetingsruimte. Dankzij de Burgerbegroting is dit 

project een jaar geleden verwezenlijkt. Het is een geweldig succes. Het project wil het werk graag 

uitbreiden.

Linkeroever, 
2050 Antwerpen€ 8.500 Onze Stad Ons Huis FV

‘UIT DE WIND’
Aanschaf en plaatsing van een scharnierend windscherm aan bewonerslokaal ‘Den Babbel’ in de 

Kuipersstraat, zodat mensen elkaar ook buiten kunnen ontmoeten.

Kuipersstraat, 
2000 Antwerpen€ 1.200 Bewonersgroep Vleeshuis

Ontmoeting in de buurt

BIJEENKOMSTEN ROND WELZIJN VAN MENS EN DIER
Samen iets doen aan het welzijn van dieren en mensen. Dit kan in de vorm van een maandelijkse 

bijeenkomst met mogelijk een hapje en drankje, en/of in de vorm van werkgroepen.

District Antwerpen€ 2.000 Bewoner
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BUURTKRING HERTOGHE GAAT DOOR
Buurtkring Hertoghe organiseert burenborrels, koffi  emomenten, ontmoetingsprojecten, 

sensibiliseringsacties en geeft een maandelijks buurtblad uit, de Hertoghe Actueel. Want 

elkaar ontmoeten is toch oh zo belangrijk: het stimuleert wonen in een buurt waar mensen 

er zijn voor elkaar.

Markgrave, 
2018 Antwerpen€ 12.000 Woonzorgcentrum 

Nottebohm vzw

DE VOETSCHRAPERS
Dit project wil overal op de pleinen in het district de voetschrapers een tweede leven geven door 

ze op te lappen en er tafereeltjes in te bouwen. Zo worden her en der kleine kunstwerkjes in de 

stad gecreëerd die de voorbijganger doen glimlachen. De uitvoering gebeurt samen met bewoners 

tijdens speelstraten, buurtfeesten, …  

District Antwerpen€ 13.140 Hausgemacht.be

DUURZAME TOEKOMST VOOR BUURTHUIS UNIK
Dit project wil de werking van het nieuwe buurthuis Unik verduurzamen en verder uitbouwen: 

zorgen voor een vaste structuur waarbinnen de werking van het buurthuis zich kan ontplooienen 

de gesprekken verderzetten voor een locatie met langere duurtijd. Samen met buurtbewoners 

wordt de werking verder uitgebouwd met verschillende activiteiten voor en door de buurt. 

Hiervoor wordt 2 dagen per week een betaalde medewerker ingezet.

Paleisstraat 108, 
2018 Antwerpen€ 23.000 buurthuis Unik

PRAATGROEPEN VOOR OUDERS VAN EEN KIND MET EXTRA ZORGVRAAG
Dit project wil ouders met een kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft, samenbrengen in de 

buurt. In deze groepen komen lotgenoten samen om de druk van de schouders te halen en even de 

zorgen achter te laten. Met duidelijke tips en vol goede moed gaan de deelnemers weer terug naar 

huis. Elke bijeenkomst bekijken ze een thema.

District Antwerpen€ 2.400
VFG - Vereniging voor 
personen met een 
handicap vzw
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TIEN VOOR TAAL
Elke zondagvoormiddag samen aan de keukentafel: volwassenen uit de buurt met een anderstalige 

achtergrond. Tijdens het ‘taaluurtje’ wordt Nederlands gesproken en geoefend. Dit project wil 10 

keer een extraatje organiseren: cultuurbeleving, uitstap, koken …

Kiel, 2020 Antwerpen€ 2.500 Straatcomité Bump

STROOMPLEIN VOOR JONG EN OUD
Het omtoveren van een stedelijk braakliggend terrein naar een publiek toegankelijk plein met 

tribune, een lange picknicktafel, mobiel kookeiland en groene oase op de Tavernierkaai om 

sociale en culturele activiteiten te verwelkomen en organiseren. Hiervoor wordt een 

1/5de medewerker ingezet.

Tavernierkaai, 
2000 Antwerpen€ 25.000 Onder Stroom vzw

WE ZIJN DE PIST IN!
Op vraag van een bewoonster met weinig sociale contacten, zal buurthuis deBuurt 3 

laagdrempelige uitstappen organiseren voor buurtbewoners: een uitstap naar de zoo, een 

rondvaart op de Schelde en een dagtrip naar zee. Op die manier wil het buurthuis buurtbewoners 

(vaak kwetsbare mensen) met elkaar in contact brengen.

Van Schoonhovenstraat  
35-37, 2060 Antwerpen€ 4.000 buurthuis deBuurt
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A’PEN OP WIELTJES, KINDERFIETSBIB IN ANTWERPEN NOORD
De ploeg vrijwilligers van A’pen Noord is al meer dan 4 jaar actief. Elke week, weer of geen weer, 

staan ze klaar om kinderfi etsen te herstellen en uit te lenen. In Antwerpen Noord is de locatie de 

kelder van de Sint-Amanduskerk (project FUNDAMENT). A’pen op wieltjes wil deze kelder verder 

inrichten als een echt fi etsatelier.

Stuivenberg, 
2060 Antwerpen€ 5.000 Vormingplus 

regio Antwerpen vzw

DUIDELIJK HERKENBARE FIETSPADEN
Fietspaden beter onderscheiden van voetpaden, zodat het verschil voor iedereen beter zichtbaar is 

en de veiligheid voor alle weggebruikers verhoogt. Dit project zou dat graag gerealiseerd zien in 

de Karel Oomsstraat.

Karel Oomsstraat, 
2018 Antwerpen€ 5.000 District Antwerpen

Fietsvriendelijke straten

FIETSENREKKEN AAN DE KRUISING MECHELSESTEENWEG/VAN BREESTRAAT
Er zijn veel appartementsblokken op de Mechelsesteenweg maar niet genoeg plaatsen om fi etsen 

vast te zetten. Nu worden ze aan elke vrije paal of boom vastgemaakt.

Mechelsesteenweg, 
2018 Antwerpen€ 2.500 District Antwerpen
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FIETSENSTALLINGEN IN JAN PALFIJNSTRAAT
Er is een tekort aan fi etsenstallingen, terwijl men meer mensen wil laten fi etsen. In de Jan 

Palfi jnstraat bijvoorbeeld kunnen de bezoekers van de moskee hun fi etsen niet veilig parkeren. 

Nochtans kan dit hen overtuigen om vaker met de fi ets te komen, en vermindert de overlast voor 

de buurt. Hiervoor wordt het voetpad verbreed en een 10-tal fi etsbeugels geplaatst.

FIETSMUG 2050
De fi etsmug is een mobiel fi etsatelier dat gratis fi etsherstellingen aanbiedt aan fi etsers met een 

focus op kinderen en jongeren en inwoners van Europark. Op die manier wil het project bijdragen 

aan de veiligheid van fi etsers. Veel mensen rijden immers rond met een fi ets die niet in orde is. Het 

project fi nanciert een halftijdse fi etshersteller en de materiaalkosten.

Jan Palfi jnstraat, 
2060 Antwerpen€ 7.500

Linkeroever, 
2050 Antwerpen€ 28.000

District Antwerpen

Formaat vzw

FIETSVRIENDELIJKERE SCHOOLSTRATEN
In Antwerpen is er veel debat over de schoolstraten. Scholen en ouders willen een autoluwere, 

veiligere, gezondere schoolomgeving. Het schoolstraat-experiment is erop gericht bewoners, 

handelaren, fi etsers, en beleidsmakers evaringsgericht te laten uitzoeken hoe een andere, 

‘bike oriented’ benadering van een schoolstraat mogelijk is. Voor dit project wordt een deeltijdse 

medewerker ingezet. 

FIETSVRIENDELIJKE WINKELSTRATEN
Onder andere door de opkomst van E-commerce worden er ganse dagen pakketjes aan- en 

afgeleverd bij allerhande winkeliers via halfl ege camionettes. Deze parkeren vaak fout op 

fi etspaden en voetpaden. Hierdoor worden voetgangers en fi etsers gehinderd en ontstaan 

gevaarlijke situaties. Het project wil camionettes in de winkelstraten vervangen door cargofi etsen. 

Er wordt een proefproject opgezet en uitgevoerd.

District Antwerpen€ 20.000

District Antwerpen€ 15.000

Commons Lab Antwerpen 
vzw

Commons Lab Antwerpen 
vzw
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INZET VAN LOKFIETSEN OP DIEFSTALGEVOELIGE LOCATIES
De inzet van lokfi etsen met GPS-zender op diefstalgevoelige locaties. Fietsdiefstallen komen helaas 

vaak voor in district Antwerpen. Een project met lokfi etsen zou zorgen voor een hogere pakkans, en 

bovendien ontradend werken naar mogelijke fi etsendieven. Inwoners worden door dit project extra 

gesensibiliseerd rond fi etsdiefstallen.

District Antwerpen€ 30.000 Bewoner

Ondersteuning jeugdwerk

’T KANOKANDERS
Kras en het Stedelijk Lyceum Off erande slaan de handen in elkaar om jongeren uit het 

onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) een sterk aanbod aan laagdrempelige 

buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Zo worden de jongeren maatschappelijk versterkt en 

toegeleid naar een regulier vrijetijdsnetwerk en wordt hun integratie verbeterd. Het project werft 

een halftijdse kracht aan.

Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen€ 30.000 Kras Jeugdwerk vzw

ALIJS
Alle jongeren hebben recht op een fi jne ontmoetingsplek waar ze zichzelf kunnen zijn. Jongeren 

in armoede vinden vaak hun weg niet naar het reguliere jeugdwerk. 2 keer per maand ontmoeten 

jongeren elkaar in Centrum Kauwenberg. Samen doen ze verschillende activiteiten van hangen 

in de zetel tot een themavergadering rond onderwijs. Het centrum werft daarvoor een 2/5de 

medewerker aan. 

Universiteitsbuurt, 
2000 Antwerpen€ 27.000 Centrum Kauwenberg vzw
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CAMPING ETNA
Camping Etna is een zomerkamp voor 15 kinderen van 6 tot 12 jaar. De insteek is kunst- en 

natuureducatie. De kinderen gaan zelf aan de slag en experimenteren, onderzoeken en verwerken 

gerecupereerd en natuurlijk materiaal.

District Antwerpen€ 6.500 ETNA vzw

HET JEUGDHUIS VAN VREDE
In het Jeugdhuis van Vrede hebben jongeren vanaf 12 jaar een eigen plek om elkaar te ontmoeten 

in een veilig en aangenaam kader. Ze krijgen de kans om te ontspannen en te spelen en om hun 

vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten in de maatschappij.

Breughelstraat, 
2018 Antwerpen€ 21.100 Tafels van Vrede vzw

KUNST OP BETON (JEUGD)
Betonne Jeugd blaast leven in de straten van district Antwerpen. Gedurende een jaar verkennen, 

proeven en experimenteren de jongeren met straatkunst in de brede zin (graffi  ti, dans, 

straattheater, installaties,…). De jongeren van Betonne Jeugd werken 2 toonmomenten uit en 

presenteren die in de publieke ruimte. Het project zet hiervoor een halftijdse medewerker in.

Sint-Andries, 
2000 Antwerpen€ 20.000 Betonne Jeugd vzw

REDACTIE 2020
Redactie 2020 is een unieke samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en jeugdwerkers. 

Leerlingen zullen als reporters de school en buurt intrekken op zoek naar een straff e prestatie 

of een ontroerend verhaal. De nadruk ligt op de ontwikkeling van de leerlingen en op positieve 

verbindingen met de school en de wijk.

Kiel, 2020 Antwerpen€ 6.225 Kras Jeugdwerk vzw
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200 BOOMSPIEGELS
200 boomspiegels worden inheems aangeplant en onderhouden door adoptiebewoners. De 

boomspiegels worden door de bewoners zelf gekozen.

District Antwerpen€ 26.200 Groot Licht vzw

500 GEVELTUINEN
Bewoners kunnen een volledig aangelegde geveltuin bestellen met inheemse bloemen en planten. 

Zo wordt het district fl ink vergroend, op een voor de bewoners gemakkelijke manier.

District Antwerpen€ 45.000 Groot Licht vzw

Groen in straten en pleinen

START 2 DJ @2060
Op een laagdrempelige manier worden jongeren versterkt door dj-opleidingen. Arme en kansarme 

jongeren krijgen de mogelijkheid met professioneel dj-materiaal aan de slag te gaan, dat voor dit 

project aangekocht wordt. Zo krijgen de jongeren de kans om podiumervaring op te doen als dj.

Stuivenberg, 
2060 Antwerpen€ 15.000 Kras vzw
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BISSCHOPSTRAAT EN WILLEM LINNIGSTRAAT: 
VERGROENING VAN DE BOOMSPIEGELS!
Het project wil de boomspiegels vergroenen met bijkomende winterharde bodemplanten en 

een natuurlijk hekwerk zodat vernieling en afvalstorten wordt bemoeilijkt. Een groener straatbeeld 

zal nodig zijn nu de laatste groene binnenzone van de “Bijtjesschool” waarschijnlijk verdwijnt. 

Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen€ 2.500 Bewoner

BLOEMEN EN BIJTJES
Een wilde bloemenstrook in het midden van de August Vermeylenlaan, die de bijen ten 

goede komt.

BLOEMBAK - HOEKBAK
Dit project wil de hoek Lange Zavelstraat / Lange Scholierstraat mooier en veiliger maken 

door er enkele bloembakken te plaatsen. Zo wordt foutparkeren tegengegaan en tegelijkertijd 

de buurt verfraaid.

August Vermeylenlaan, 
2050 Antwerpen€ 12.000

Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen€ 750

Bewoner

Bewoner

EEN BIJ-VRIENDELIJKE LEOPOLDPLAATS
De Leopoldplaats is op dit moment helemaal verhard. Het is een plek waar een aantal restaurants 

zijn, maar voornamelijk veel tramsporen. Het standbeeld ligt tussen verschillende sporen en er is 

voldoende plaats om wat meer groen te zetten. Zo wordt het er zowel voor bijen als voor mensen 

aantrekkelijker.

Leopoldplaats, 
2000 Antwerpen€ 15.000 Bewoner
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EEN GROENGEVEL VOOR SCOUTS 1-25 SINT-JACOB!
Scouts Sint-Jacob plant een groenere gevel aan haar lokalen in de Parochiaanstraat. Zo wordt deze 

grijze straat ineens veel groener. 

Parochiaanstraat, 
2000 Antwerpen€ 1.000 Scouts Sint-Jacob

FIETSENSTALLING-PLANTENBAK 2.0
Upgrade van de fi etsenstalling-Plantenbak 1.0 naar een duurzamere en stevigere constructie.  

Onderzoek naar een lichtere constructie, modulair en meer doorwortelbare grond voor de 

begroeiing.

Nottebohmstraat, 
2018 Antwerpen€2.500 Bewoner

GROEN VOOR DE FRANSENPLAATS
Ondanks de aanwezigheid van 6 kastanjelaren heeft de Fransenplaats weinig groen karakter en is 

ze volledig verhard. Dit voorstel omvat het aanleggen van groen aan de randen van het plein en 

het creëren van een groen karakter van het hele plein.

Fransenplaats, 
2018 Antwerpen€ 18.500 Bewoners

MEGA (MAKE EVERYWHERE GREEN AGAIN)
Bijdragen aan de doelstellingen van de stad om de stad groener te maken door bloembakken te 

plaatsen aan de muren. Bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.

Stuivenberg, 
2060 Antwerpen€ 6.600 Koerdisch democratisch 

centrum
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MOS IN A
Om een groenere, schonere en meer leefb are stad te creëren wil dit project op 2 openbare locaties 

in het district experimenteren met mosmuren, mosgraffi  ti, mosinstallaties,…. 

District Antwerpen€ 15.000 Klimplant vzw

OVERAL TUINSTRATEN
Dit project wil minstens één straat helpen om zichzelf radicaal te vergroenen, verblauwen 

en verbinden. Het wil een starterspakket samenstellen om bewoners te helpen hun straat te 

veranderen. Hiervoor wordt professionele begeleiding ingezet. 

District Antwerpen€ 15.000 Commons Lab Antwerpen 
vzw

SAMEN VOOR EEN GROENERE TRAPSTRAAT
Samen met de buren de Trapstraat groener en aantrekkelijker maken, voor de bewoners 

en zeker ook voor de kinderen. Na een initiële actiedag wordt de straat zo proper en groen 

mogelijk gemaakt.

PLANTFALL - HANGENDE TUINEN
Babylontuin gemaakt van hangende plantenzuilen vol met luchtzuiverende beplanting.

Trapstraat, 
2060 Antwerpen€ 1.500

District Antwerpen€ 18.500

Bewoner

Klimplant vzw
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1000 M² BLOEMEN
Dit project wil 1000 m² gras in het district Antwerpen in wilde bloemen omtoveren. Daar worden 

mensen en zeker ook de bijen blij van.

District Antwerpen€ 22.000 Groot Licht vzw

5-DAAGS KLIMAATFESTIVAL: KORTSLUITING
Kortsluiting is een nieuw sociaal bewogen festival voor jong en oud over  de prangende 

vraagstukken en mogelijke oplossingen betreff ende het veranderende klimaat. Laat je op dit festival 

verrassen door lokale ecologische initiatieven, workshops,  inspirerende lezingen, dialoog, lekker 

hapje en drankje, tips en tricks om ook thuis mee aan de slag te gaan!

District Antwerpen€ 21.000 Onder Stroom vzw

Klimaatprojecten

ANTWERPSE KLIMAATBRAINSTORM
Klimplant wil in 2020 een inspiratiedag/brainstormsessie organiseren waar zowel individuen 

als verenigingen inspraak krijgen in en richting kunnen geven aan de klimaatdoelen van 

het klimaatplatform. Samen met alle betrokkenen willen ze op zoek gaan naar korte- en 

langetermijndoelstellingen en bekijken hoe ze die kunnen bereiken.

District Antwerpen€ 4.000 Klimplant vzw
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APEROPERA
Op de eerste vrijdag van mei, juni en september 2020 wordt een gezellige afterwork aperitiefmarkt 

op het Operaplein georganiseerd. Hier kan je zelf aan de slag met duurzame tips en tricks. Met een 

frisse, wervende communicatie proberen we een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Met dit 

project verbinden we bewoners en maken hen bewust van klimaatvriendelijke oplossingen.

Operaplein, 
2000 Antwerpen€ 15.400 Klimplant vzw

BUURTFESTIVAL ‘KERKSTRAAT PLAGE’ WORDT KLIMAATNEUTRAAL
Jaarlijks organiseert Wijkcomité Willibrordus vzw het buurtfestival ‘Kerkstraat Plage’ op het 

Willibrordusplein in 2060. Wijkcomité Willibrordus wil vanaf de editie 2020 de nodige inspanningen 

leveren om via een reeks maatregelen de impact van het festival op het klimaat te beperken. 

Kerkstraat, 
2060 Antwerpen€5.500 Wijkcomité 

Willibrordus vzw

DOE HET MET MINDER PLASTIEK
Dit project wil mensen bewuster maken van het milieuprobleem dat (wegwerp)plastiek 

veroorzaakt. Zo kan het milieu hopelijk voor de volgende generaties gespaard blijven.

District Antwerpen€ 5.000 FV Onze Stad Ons Huis

CIRCULAIR TEXTIEL COLLECTIEF
Jong en oud wordt geïnspireerd om creatief en zorgzaam om te gaan met kostbaar textiel. Gebruikt 

textiel wordt ingezameld en enkele basisontwerpen en creatieve retouchetechnieken worden 

uitgewerkt. Met de materialen worden nieuwe textiel-items gemaakt. Er komen workshops in 

Kringwinkels, op scholen en in buurthuizen. 

District Antwerpen€ 12.100 Groot Licht vzw
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DORSTLESSERS VOOR GEVELTUINEN (REGENTONNEN OP STRAAT)
Gevel-regenwatertonnen voor de Brederodebuurt, in straten waar geveltuintjes 

en/of groenslingers zijn.

Brederode, 
2018 Antwerpen€ 3.000 Bewoner

EEN BIJENHOTEL VOOR ELKE KLIMAATSTRAAT
Bijenhotels maken op straten en pleinen. Wilde bijen worden de ambassadeurs voor een 

klimaatstraat. Naast de workshop wordt een promo- en infostand uitgebouwd met concrete 

actiepunten voor een klimaatrobuust district. Het project wil 10-tallen bijenhotels in de straten van 

het district bijplaatsen.

District Antwerpen€ 4.500 Onze Tuin vzw

FOODCOOP 2060
Dit project wil een voedselcoöperatie opzetten, een soort burgeronderneming die alle 

voedselproductie in Antwerpen-Noord ondersteunt. Het project zet hiervoor een deeltijdse 

medewerker in.

Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen€ 15.000 Fundament 2060 vzw

GROEPSAANKOOP GEVELTONNEN
Diverse bewoners willen op diverse plaatsen regentonnen installeren voor hergebruik van 

regenwater via de Burgerbegroting. Super idee! Het zou interessant zijn om een groepsaankoop 

te organiseren, want de regentonnen en de installaties zijn erg duur.

District Antwerpen€ 11.000 Commons Lab Antwerpen 
vzw
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KLIMAATSTRATEN
Met het project klimaatstraten wordt de sociale cohesie bevorderd en is er tegelijkertijd oog voor 

het klimaat. Een klimaatstraat is een groep van 10 tot 15 enthousiaste gezinnen uit 1 straat die 

samen op een gezellige manier kennis willen maken met kleine, goedkope energiebesparende 

maatregelen (spaarlampen, spaardouchekop, …  ). Dit project wil 5 klimaatstraten opstarten, met 

inzet van een deeltijdse medewerker.

District Antwerpen€ 18.000 Klimplant vzw

KLIMPLANT ALS NIEUW ANTWERPS KLIMAATPLATFORM
Klimplant wil een brug slaan tussen Antwerpse initiatieven die (willen) werken rond het klimaat. 

Het nieuwe Antwerpse platform wil burgers en verenigingen samenbrengen en een katalysator zijn 

van goede ideeën en projecten voor een beter klimaat. Hiervoor wordt gedurende 50 dagen een 

betaalde medewerker ingezet.

District Antwerpen€ 18.800 Klimplant vzw

ONTHARDEN BINNENPLEIN MANCHESTERBLOKKEN (LUCHTBAL)
De ondergrond van de binnenpleinen van de Manchesterblokken op Luchtbal bestaat momenteel 

uit een hyper-puzzolaan-cementmengsel. Dat houdt warmte vast in de zomer en zorgt voor slechte 

doordringbaarheid bij veel neerslag. Via de Burgerbegroting willen bewoners van één binnenplaats 

een onthard en groen eiland tussen de woonblokken maken.

MEER VOGELS, BIJEN, VLINDERS, KLEUR EN EETBAAR GROEN 
DANKZIJ SAMENTUIN DAMHOF
Samentuin Damhof wil een katalysator zijn voor meer natuur in de buurt. De vrijwilligers doen 

dat door enerzijds in de samentuin planten en bloemen te zetten die vogels, bijen en vlinders 

aantrekken en door eetbaar groen aan te planten. Anderzijds willen ze zowel kinderen als 

volwassenen uit de buurt motiveren om de natuur in de buurt een handje te helpen.

Manchesterlaan, 
2030 Antwerpen€ 15.000

Dam, 2060 Antwerpen€ 5.500

Bewoner

Samentuin Damhof
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OPERATIE STEENBREEK
Operatie steenbreek is enorm populair in Nederland. Het werkt als volgt: je breekt een tegel uit in 

je tuin of geeft melding van een plaats in de stad die onthard kan worden. Je krijgt een plantje in 

de plaats als je de tegel inlevert. Wie meerdere tegels uitbreekt kan ook een klein boompje krijgen. 

District Antwerpen€ 17.000 Klimplant vzw

OPVANG EN RECUPERATIE REGENWATER FUNDAMENT
Op 3 plekken wordt in totaal 8000 liter regenwater opgevangen: 2 ondergrondse en een 

bovengrondse regenton. Dat kan dan in de samentuinen gebruikt worden voor het produceren van 

groenten, fruit, ….

Antwerpen-Noord, 
2060 Antwerpen€ 14.500 Fundament 2060 vzw

OPVANG HEMELWATER PYCKESTRAAT
Waterbesparing door het gebruik van regenwater. Door een regenton te hangen aan 2 verschillende 

gevels in de Pyckestraat kunnen we regenwater opvangen en dat gebruiken om water aan de 

geveltuintjes en boomspiegels te geven.

Pyckestraat, 
2018 Antwerpen€ 600 Bewoner

REGENWATER VANDERSTEEN WILLY WELL
Regenwaterafvoerbuizen van gebouwen en woningen van huisvestingsmaatschappij Vlaams 

Woningfonds voorzien van 3 regenwatertonnen op het Willy Vandersteenplein.

Stuivenberg, 
2060 Antwerpen€ 2.100 Samenlevingsopbouw 

Antwerpen Stad vzw
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SLIM EN ZUINIG MET DRINKWATER
Iedereen krijgt binnenkort een digitale watermeter en kan dan online zijn drinkwaterverbruik 

controleren. Dit project wil een website ontwikkelen waarop je kan lezen welke straat of welk 

woonblok de zuinigste en minst verspilzieke burgers telt, om zo de mensen bewuster te maken. 

Verstandig watergebruik is een noodzaak.

District Antwerpen€ 3.500 Veerkrachtig Sint-Andries 
vzw

TOEKOMSTBOOM LANGE VAN RUUSBROECSTRAAT-NOTTEBOHMSTRAAT-WOLFSTRAAT
Bij de heraanleg van de Plantin en Moretuslei wordt op de kruising van de Lange Van Ruusbroecstraat-

Nottebohmstraat-Wolfstraat een toekomstboom voorzien.  Op de plannen staat een boom met 

kleine stamdiameter en beperkte kruingrootte ingetekend.  Dit project wil budget voor een boom 

die reeds bij aanplanting de omvang en uitstraling van een echte toekomstboom heeft.

Zurenborg, 
2018 Antwerpen€ 15.000 Bewoner

5 VOOR 12 VOOR HET STADSPARK
Het hoeft niet altijd ver van ons bed te zijn; het water in de vijver van het Stadspark is al jaren 

opgedroogd. Buurtcomité Stadspark ijvert ervoor om water in de vijver te brengen via dialoog met 

het bestuur, experts en buurtbewoners. Met dit project wil het een debat organiseren om de vinger 

aan de pols te houden.

buurt Stadspark, 
2018 Antwerpen€ 950 Buurtcomité stadspark FV
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AHA! AANDACHT VOOR HUISWERK ANDERS
De Schoolbrug pakt het huiswerkvraagstuk aan. Weg stress en ongelijkheid, welkom méér leren met 

minder huiswerk! Dit project wil alternatieven voor het klassieke huiswerk op een aantrekkelijke 

manier bundelen en aanbieden aan een 10-tal scholen in het district. Het wil ook geïnteresseerde 

scholen begeleiden in een eventuele overgang en een spel ontwikkelen rond huiswerk dat scholen 

kunnen spelen met ouders. De Burgerbegroting voorziet in een loonkost voor 5u/week.

District Antwerpen€ 17.500 De Schoolbrug vzw

BLIJVEN INZETTEN OP HUISWERKBEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
Tafels van Vrede vzw biedt via de Almadina School voornamelijk aan vluchtelingenkinderen 

huiswerkbegeleiding aan en wil dit graag verder zetten met een halftijdse medewerker. De ouders 

van deze leerlingen kunnen hen vaak niet genoeg ondersteunen bij vragen over schoolwerk. 

Daarnaast worden er ook uitstappen georganiseerd voor ouders en kinderen en krijgen ouders 

meer uitleg over het Belgische schoolsysteem.  

buurt Stadspark, 
2018 Antwerpen€ 28.000 Tafels van Vrede vzw

Huiswerkbegeleiding

GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
Basketbalclub Willibies Antwerpen biedt wekelijks huiswerkbegeleiding aan voor leden van de club, 

maar ook voor kinderen uit de buurt. De achterliggende gedachte is dat goede schoolresultaten en 

sportief succes hand in hand gaan. Dit is een bestaand project dat wordt verdergezet.

Kerkstraat, 
2060 Antwerpen€ 4.000 Willibies Antwerpen vzw
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HUISTAAKBEGELEIDING IN DEBUURT
Niet alle ouders zijn in staat om hun kinderen te helpen bij het maken van huiswerktaken. 

Vrijwilligers van buurthuis deBuurt helpen de kinderen uit de ruime omgeving hierbij 3 keer per 

week, met ondersteuning van studenten van de hogeschool. 

Van Schoonhovenstraat 
35-37, 2060 Antwerpen€ 5.000 buurthuis deBuurt

’T ERGOHUISJE:
THERAPIE EN HUISWERKBEGELEIDING MET EEN PROFESSIONELE TOUCH!
’t Ergohuisje wil kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar) die het op school moeilijk hebben begeleiden. 

In ’t Ergohuisje ligt de nadruk niet enkel op huiswerkbegeleiding, er wordt namelijk ook gezocht naar 

de onderliggende problematieken die het kind/jongere belemmeren bij het schoolse functioneren. 

2 dynamische ergotherapeuten trachten de problemen te behandelen en/of op te lossen. 

2018 Antwerpen€ 22.000 vzw 
Benoth Agudath Israel

HUISWERKHANDJE VZW
“Wij steken graag een handje toe, dan word je je huiswerk nooit moe’’. Onder dit motto wil 

Huiswerkhandje vzw, met de hulp van vrijwilligers en een halftijdse medewerker, kinderen uit 

kansarme gezinnen helpen hun leerprestaties te verbeteren op een aangename en speelse manier.

2018 Antwerpen€ 24.570 Huiswerkhandje vzw
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ERGO4ALL
Sommige jongeren hebben geen diagnose, maar ervaren toch moeilijkheden thuis, op school 

of tijdens hun vrije tijd. Hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde daalt. Soms kan een 

minimale interventie het kind weer doen bloeien. Net voor die kinderen wil dit project met een 

1/5de medewerker een warm huis bieden waar deskundigen de jongeren begeleiden en trainen.

District Antwerpen€ 17.000 vereniging in oprichting

BETAALBARE CULTUUR VOOR MENSEN UIT BREDERODEBUURT
Het net opgestarte buurthuis Unik streeft naar een inclusieve werking waar de diverse groepen van 

de buurt zich goed voelen. In onze buurt heeft 1 op 4 mensen een verhoogde tegemoetkoming. 

Daarom organiseert het buurthuis cultuurcafe’s aan een lage prijs. Zo wordt gezorgd voor 

toeleiding naar vrijetijds- en culturele activiteiten.

Paleisstraat 108,
2018 Antwerpen€ 5.000 Buurthuis Unik

Projecten voor mensen in armoede

KAUWENBERG’S GOT TALENT
Talenten liggen vaak verborgen of ondergesneeuwd bij mensen. Het dagelijkse leven organiseren, 

vormt voor mensen die in armoede leven al een talent op zich wat maakt dat andere talenten 

onzichtbaar of ontastbaar zijn geworden. We geloven erin dat het (her)ontdekken van talenten 

mensen sterker maakt en hen stappen laat zetten in hun leven. Het project zet een halftijdse 

medewerker in om de noden te ontdekken en vervolgens in te vullen.

Universiteitsbuurt, 
2000 Antwerpen€ 33.000 Centrum Kauwenberg vzw
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NOOIT MEER LEGE BROODDOZEN
Dit project wil inzetten op diegenen die het meest kwetsbaar zijn, kinderen die leven in armoede. 

Door gezinnen in armoede een maandelijkse gift te geven waarmee ze voeding kunnen kopen in de 

sociale kruidenier, zorgt Filet Divers dat hun kinderen zonder honger gaan slapen en met gevulde 

brooddozen naar school gaan.

District Antwerpen€ 37.560 Filet Divers vzw

KOFFIEBABBEL
Tijdens een koffi  ebabbel krijgen mensen bij een kopje koffi  e of thee de kans om op een rustige 

manier een andere taal en cultuur te delen. Het project wil 2 keer per week een koffi  ebabbel 

organiseren voor kansarme mensen rond de Paardenmarkt.

Paardenmarkt, 
2000 Antwerpen€ 4.500 Sint-Antonius van Padua 

vzw

MEEREIZEN MET DE DIGITALE TREIN
Alles is digitaal tegenwoordig: bankverrichtingen, de energiefactuur, een ticket voor de Zomer van 

Antwerpen…   Niet iedereen is hier even goed mee weg. Daarom wil het buurthuis investeren in een 

internetverbinding om zo de mensen uit de buurt rond het Vleeshuis te kunnen ondersteunen bij 

hun digitale vragen.

Kuipersstraat, 
2000 Antwerpen€ 600 buurthuis Vleeshuisbuurt

SAFETY FIRST
Teledienst deelt maandelijks voedsel uit aan 400-tal kansarme gezinnen in Antwerpen 2000 en 

2018. De voedselbank en enkele lokale winkels leveren op regelmatige basis voedsel. Dat wordt 

nu opgeslagen in een ruimte die aan renovatie toe is, voor een veilige voedselopslag en vrij 

van ongedierte.

Schermersstraat, 
2000 Antwerpen€ 7.000 Teledienst vzw
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SAMEN KLAAR VOOR DE KLEUTERSCHOOL
De overgang van de kinderopvang naar school wekt heel wat vragen en bezorgdheden op bij 

ouders. Dit project brengt een groep ouders samen in de kinderopvang van hun kind en geven hen 

de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Zo worden ook de noden van ouders 

bij de overgang van kinderopvang naar kleuterschool in kaart gebracht.

District Antwerpen€ 1.740 Vormingplus regio 
Antwerpen vzw

SCOUTS AMBERES: IEDEREEN MEE
Scouts Amberes is een nieuwe scoutsgroep op den Dam in Antwerpen-Noord. De scoutsgroep 

is hyperdivers, zowel qua afk omst, als persoonlijke thuissituatie, als fi nanciële situatie thuis. 

Het project wil er alles aan doen om de werking echt goedkoop te houden, zodat elk kind 

kan deelnemen.

Dam, 2060 Antwerpen€ 3.000 Scouts Amberes

STADSMUSJES IN DE NATUUR
Tijdens schoolvakanties wil Centrum Kauwenberg natuurkampen organiseren voor kinderen (4 tot 

14 jaar) Deze 5 kampen zijn toegankelijk voor zowel kinderen in armoede als kinderen die niet in 

armoede leven, omdat het klimaat voor iedereen van belang is. Het centrum neemt hiervoor een 

2/5de medewerker aan.

Universiteitsbuurt, 
2000 Antwerpen€ 30.000 Centrum Kauwenberg vzw
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ANTWERPEN PLANT
Dit project plant een bos: er is budget voor een 100-tal bomen in open grond. Via een website 

kunnen inwoners van district Antwerpen zich opgeven voor het adopteren van één boompje 

naar keuze.

District Antwerpen€ 5.500 Bewoner

Meer bomen

CRITICAL MASS ‘BOMENEDITIE’
Samen met Youth/students for climate, de Groendienst, Natuurpunt, … en enkele geëngageerde 

buurtcomités wordt in de binnenstad een critical mass met 30 bomen georganiseerd. Deze bomen 

zullen doorheen het ganse district een route afl eggen van allemaal plekken die veel te verhard zijn: 

Operaplein, Meir, Astridplein, Bogaardenplein, …  

District Antwerpen€ 18.000 Commons Lab Antwerpen 
vzw

EETBAAR ZUSTERS-DER-ARMEN-PLEIN
Het Zusters-der-Armenplein is een groene oase in Antwerpen-Noord. Diverse mensen uit de 

buurt gebruiken het plein: sociale huurders, senioren, kinderen, jongeren, samentuiners, … 

Buurtbewoners willen enkele fruit- en notenbomen planten op het plein.

Zusters-der-Armenplein, 
2060 Antwerpen€ 3.500 Bewoner
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HET ANTWERPS VOEDSELBOS
Eetbaar groen in de publieke ruimte brengen in de vorm van een voedselbos. Dit met als doel de 

biodiversiteit vergroten, buren samenbrengen voor aanplant, onderhoud en oogst en een draagvlak 

creëren voor een gecontroleerde verwildering van onze publieke ruimte.

Linkeroever, 
2050 Antwerpen€ 12.500 Klimplant vzw

ONE OF THE GREENEST CITIES IN EUROPE? YES WE CAN…  
Antwerpen, de groene biotoop en omgeving. Onze groene long komt van bomen in het straatbeeld. 

Een studie toont aan: bomen, klimop en varens geven ons gezonde lucht. Nog meer wetenschap? 

Door lanen met bomen gaat het verkeer automatisch trager. Daarom wil dit project 6 bomen en/of 

enkele groenslingers plaatsen in de Moonsstraat.

Moonsstraat, 
2018 Antwerpen€ 36.000 Bewoner

ZEBRABOMEN EN GROENE HOEK
Aanplanting van 2 bomen ter hoogte van het zebrapad op de hoek van de Korte Van Sterbeeckstraat 

en de Lange Van Sterbeeckstraat. Zelfde idee voor het zebrapad ter hoogte Van Campstraat / 

Gasstraat. Een burenboom op de hoek van de Korte Van Sterbeeckstraat en de Van Campstraat.

Seefh oek, 
2060 Antwerpen€ 18.000 Bewoner
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MODULAIRE GROENEILANDEN VOOR STADSTUINIEREN & SOCIALE ONTMOETING
Een reeks verplaatsbare, geometrische groeneilanden met ruimte voor ontmoeting, stadstuinieren 

en recreatie voor jong en oud.

District Antwerpen€ 7.370 Klimplant vzw

PERMANENTE VERGROENING VAN PLEINEN
500 m² permanent vergroenen, verdeeld over verschillende pleinen (boomspiegels en plantvakken).

District Antwerpen€ 53.000 Groot Licht vzw

SAMEN BOUWEN AAN EEN GROENE (ZUIDERVELO)DROOM
Op basis van een plan ontworpen door buurtbewoners start een gedragen traject om een 

mooier en groener Zuidervelodroomplein te realiseren. Het project zorgt voor een aangename 

ontmoetingsplek in de buurt, kwalitatieve speelruimte voor kinderen, meer sociale cohesie,  

véél meer groen en hierdoor ook een betere luchtkwaliteit.

Zuidervelodroom, 
2018 Antwerpen€ 30.500 Bewoner

Aantrekkelijkere pleinen
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BEDANKJE IN DE ZOO
De beiaard van Sint-Catharina verenigt buren en vrienden. Er worden vaak afspraken gemaakt 

om elkaar weer te zien tijdens de concerten. Het beiaardcomité kan rekenen op een ploeg 

enthousiaste vrijwilligers die er al 27 jaar in slaagt een succesrijk beiaardseizoen te organiseren. 

Voor het jaarlijkse Zomerfeest zijn hun vrijwilligers opnieuw in de weer. Met dit project worden ze 

getrakteerd op een dagje Zoo met gegidste rondleiding.

Kiel, 2020 Antwerpen€ 770 Beiaardcomité 
Sint-Catharina

Aanwerving ondersteuning 
vrijwilligers

100 VOORLEESVRIJWILLIGERS
De Boekenkaravaan wil haar vrijwilligers bedanken voor hun jarenlange maatschappelijke inzet. 

Ze versterken hen in hun vrijwilligerswerk met een kwalitatieve vorming, een breed en geschikt 

boekenaanbod, attenties, persoonlijk advies en samenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

District Antwerpen€ 5.000 De Schoolbrug vzw

LOKAAL INZETTEN OP VRIJWILLIGERS MET EEN HART VOOR DIEREN
Het aantrekken, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers voor Flock - Finding Local Caretakers. 

Een platform voor vrijwilligers met een hart voor dieren.

District Antwerpen€ 8.350 Monsieur Gustave vzw
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NAAR EEN BETERE ONDERSTEUNING VOOR DE MOTOR VAN BUURTHUIS UNIK, 
DE VRIJWILLIGERS
Buurthuis Unik is een nieuw buurthuis voor en door de buurt. Er is al beperkte professionele 

ondersteuning, maar het wordt vooral gedragen door de buurt en zijn bewoners. Dit project werkt 

een uitgebreid vrijwilligersbeleid voor hen uit en zet hiervoor 1/5de medewerker in.

Paleisstraat 108, 
2018 Antwerpen€ 12.500 Buurthuis Unik

RINGLAND KOMT ER DANKZIJ VRIJWILLIGERS
Ringland is een burgerbeweging die ijvert voor de overkapping van de ring. Hiertoe moet in het 

bijzonder in 2020 een grote inspanning gedaan worden om burgers te sensibiliseren zodat ze 

actief participeren aan de realisatie van dit project. Dit gebeurt in hoofdzaak door veel vrijwilligers 

die ondersteund worden door een secretariaat. Ringland wil hiervoor een professionele 

medewerker inzetten.

District Antwerpen€ 10.000 Het Ringgenootschap vzw

SAMEN LEREN, SAMEN DOEN
De 20 permanente vrijwilligers bij Teledienst hebben nooit een degelijke vorming gekregen in 

functie van hun werk met mensen die in armoede leven. Dit project zorgt voor extra bijscholing 

op meerdere vlakken: communicatie, sociologie en psychologie (omgaan met cliënten), recht en 

kennis van de sociale kaart.

District Antwerpen€ 3.500 Teledienst vzw

TAKE A BAANBREEK
Baanbrekers wil zijn vrijwilligers elke 2 maanden uitnodigen op Take a Baanbreek om hen te 

bedanken en te ondersteunen. Ze zorgen voor een warme avond met lekker eten, een geschenkje 

en een inspirerende vorming. Zo groeien de vrijwilligers als mens én als coach en kunnen ze 

kwetsbare en werkloze Antwerpse jongeren nog beter begeleiden naar werk of een opleiding.

District Antwerpen€ 5.000 Formaat vzw
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ZET ONDER STROOM MEE ONDER STOOM
Onder Stroom is een broedplaats voor creatieve en ondernemende zielen. Vanuit een professionele 

vrijwilligerswerking willen ze jongeren begeleiden en ondersteunen in hun proces als vrijwilliger. 

Zo kunnen ze hun competenties versterken en verbreden ze hun blik op de toekomst. Hiervoor 

wordt een halftijdse medewerker ingezet.

Tavernierkaai, Eilandje, 
2000 Antwerpen€ 26.156 Onder Stroom vzw

DE WERELDKEUKEN VAN CHIRO LORE
De verschillende culturen in en rond de Brederodebuurt samenbrengen. Samen met hun ouders 

bereiden en serveren de Chiroleden een gerecht uit hun land van origine. Ook komt er dit jaar een 

extra focus op biologische ingrediënten in de gerechten om zo ook ecologisch bewuster bezig te zijn.

Brederode, 
2018 Antwerpen€ 3.520 Chiro Lore

Interculturele projecten

DUO FOR A JOB
De kansen van 30 jongeren met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt verhogen dankzij 

begeleiding door vrijwillige, ervaren 50-plussers, daar zet DUO for a JOB op in. De interculturele en 

intergenerationele contacten helpen ook om vooroordelen te ontkrachten en discriminatie tegen te 

gaan terwijl er een sociaal (en professioneel) netwerk ontstaat. Aanwerving 1/5de medewerker.

District Antwerpen€ 20.000 DUO for a JOB vzw
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EEN STAD VOOR IEDEREEN EN NIEMAND
Madam Fortuna wil een muzikale theatervoorstelling maken met een mix van Antwerpenaren, 

verschillend in afk omst, achtergrond, religie en leeftijd. Via muziek, theater en dans zoeken ze 

samen met de deelnemers naar antwoorden op vragen rond het thema tolerantie. Naast een 

bijzondere theatervoorstelling, hopen ze ook op bijzondere ontmoetingen.

Stuivenberg, 
2060 Antwerpen€ 7.500 Madam Fortuna vzw

HET OOG VAN DE PINDA’S
Dit project wil kinderen verhalen voorlezen waarin diversiteit een rijkdom is. Zo worden kinderen 

gestimuleerd om met Afrikaanse sprookjes op een improviserende manier een nieuw sprookje te 

maken, waarin de verschillende culturen van de deelnemers verbonden zijn. Dit is een voortzetting 

van een bestaand project.

District Antwerpen€ 10.000 Symbiose vzw

INTERCULTURELE WORKSHOPS EN LEZINGEN IN BUURTCENTRUM CORTINA
Buurtcentrum Cortina organiseert samen met een aantal verenigingen en organisaties uit de 

Willibrorduswijk 10 laagdrempelige workshops en lezingen. Er wordt gezocht naar thema’s die 

de verschillende gemeenschappen kunnen boeien. Op die manier wordt geprobeerd om tijdens 

de verschillende workshops en lezingen een divers publiek te krijgen. Wederzijds begrip wordt zo 

gestimuleerd, wat de buurt ten goede komt.

HUISDIEREN IN EEN MULTICULTURELE SAMENLEVING
Begeleide ontmoetingen tussen mensen met huisdieren en mensen zonder huisdieren, om zo 

verdraagzaamheid te verhogen en een sterkere multiculturele samenleving te bekomen.

Kerkstraat, 
2060 Antwerpen€ 2.000

District Antwerpen€ 1.450

Buurtcentrum Cortina vzw

Monsieur Gustave vzw
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SAMEN OP AVONTUUR IN ’T STAD
Ouders met jonge kinderen (0 – 6 jaar) uit het Rode Kruis opvangcentrum Linkeroever gaan op 

verkenning in Antwerpen. Ze praten met elkaar, zoeken naar de leukste plekken voor gezinnen met 

jonge kinderen en leren hun nieuwe buurt kennen.

District Antwerpen€ 3.560 Rode Kruis opvang-
centrum Linkeroever

SUIKERWIJKFEEST ANTWERPEN NOORD
Antwerpen-Noord is een superdiverse wijk waar diverse mensen met diverse achtergronden en 

geloofsovertuigingen samen leven. Veel mensen hebben de indruk dat ze niet echt samen, maar 

naast elkaar leven. Zo is het idee ontstaan om met alle wijkbewoners, comités, moskeeën, kerken, 

verenigingen, … samen één groot Suikerfeest te organiseren.

Antwerpen Noord, 
2060 Antwerpen€ 5.500 Commons Lab Antwerpen 

vzw

TALENTEN VAN OVER DE HELE WERELD IN DE BREDERODEBUURT
Dit project wil activiteiten organiseren voor verschillende groepen mensen, die dezelfde 

publieke ruimte delen, maar die elkaar niet gemakkelijk ontmoeten. Er worden onder andere 

kookworkshops, een educatief project en een interactieve buurtkaart georganiseerd. Bij mensen 

die elkaar eigenlijk niet kennen maar wel dicht bij elkaar wonen, groeit er zo wederzijds begrip. 

Het netwerk en de blik op de buurt verruimt.

Brederode, 
2018 Antwerpen€ 5.000 Bewoners
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DE CADIXWIJK: EEN VEILIGE THUISHAVEN VOOR JONG EN OUD
De senioren in de Cadixwijk een veilige woonomgeving bezorgen met aangepaste infrastructuur, 

zodat zij zonder zorgen zelfstandig kunnen wandelen en genieten van ‘t Eilandje.

Cadixwijk, 
2000 Antwerpen€ 5.000 Amate vzw 

campus Het Gouden Anker

HET BERIJDBAAR MAKEN VAN HET VOETPAD OMMEGANCKSTRAAT 
VOOR O.A. ROLSTOELEN
De stoep aan de bewoonde kant van de Ommeganckstraat wordt terug vlak gemaakt. Aan de 

oversteekplaatsen wordt deze voorzien van schuine boordstenen om de toegankelijkheid van de 

straat voor mensen met een rolstoel, scootmobiel, kinderwagen, rollator, e.d. te verhogen, in 

afwachting van de geplande heraanleg van de straat.

Ommeganckstraat, 
2018 Antwerpen€ 30.000 Bewoner

KUNSTWERK ALS VERKEERSREMMER VOOR 75.000 KINDEREN 
TER HOOGTE VAN DE STUDIO
Ter hoogte van De Studio aan het Mechelseplein steken jaarlijks zo’n 75.000 kinderen de straat over 

om te genieten van kunst die speciaal voor hen gemaakt is. De straat heeft een bocht waar auto’s 

soms door razen. Dat kan veiliger.

Mechelseplein, 
2000 Antwerpen€ 15.000 Villanella vzw

Dit thema heeft voldoende budget om alle onderstaande projecten in 2020 uit 

te voeren. Je hoeft er dus niet voor te kiezen. 

Toegankelijkheid openbaar domein
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VRIJE DOORGANG VLEMINCKVELD
Een kleine aanpassing aan het voetpad ter hoogte van de bakker zodat voetgangers  

weer door kunnen.

OVERZICHTELIJK GROEN KWARTIER
Hospitaalplein en Infi rmerieplein voorzien van geleiding voor blinde bewoners.

Vleminckveld, 
2000 Antwerpen€ 5.000

Groen Kwartier, 
2018 Antwerpen€ 50.000

Bewoner

Bewoner
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