
Maak kennis Met de 

BuurtBoosters!

is jouw idee 
voor je Buurt 
geld waard?HeB je een 

goed idee 
voor jouw 
Buurt?



In dit boekje vind je inspiratie en meer info over de 

mogelijkheden. Wil je weten of jouw idee mogelijk 

is? Vraag het ons! Een ruw idee is al voldoende, de 

verdere uitwerking kan later. Op de laatste pagina 

kan je jouw voorstel invullen en zo snel mogelijk  

bezorgen aan de dienst Samenleven. Ook de nodige 

contactgegevens kan je daar terugvinden.  

Kijk zeker verder om wat inspiratie op te doen!

wil je jouw Buurt 
een Boost geven? 

HeB je een goed idee oM 

jouw Buurt op te fleuren?



Al reeds verschillende jaren ondersteunt de 

organisatie Willebroek buurtcomités die een 

buurtfeest organiseren aan de hand van 

feestcheques (meer info: www.willebroek.be). 

Naast deze subsidie kwamen er ook 

verschillende vragen om buurten op 

een andere manier te ondersteunen. 

Buurtbewoners hebben vaak een idee 

om hun buurt op te waarderen en daarvoor 

kan je nu gebruik maken 

van de buurtboosters!



alternatief volkstuintje
In Willebroek heeft niet iedereen een tuin. Toch is het leuk om 
bijvoorbeeld kruiden, groenten,… zelf te kweken. Misschien 
wil je met een aantal buren samen op het binnenplein van het 
appartementsgebouw of op een braakliggend stukje grond in 
de straat een paar houten bakken plaatsen om te telen?

een zeildak voor Buurtfeesten
In de straat worden verschillende buurtactiviteiten georganiseerd: buurtfeest, 

speelstraat, nieuwjaarsdrink, … Het is niet altijd goed weer. Daarom kan er een 
wijkbudget gebruikt worden om een groot afdak te kopen zodat je ook met 

minder goed weer buiten kan zitten.

van Braakliggend pleintje naar 
ontMoetingsplaats
In je wijk is een braakliggend pleintje waar weinig mee gedaan 
wordt? Enkele bewoners uit de buurt hebben het idee om hier een 
ontmoetingsplaats van te maken waar iedereen welkom is. Ze tekenen 

de plannen samen uit en zorgen voor de realisatie. 

voorBeelden: 
wat kan je Met 

een BuurtBooster 
zoal doen?



BuurtBoekje 
Je wijk heeft een hele geschiedenis maar vele bewoners 
weten hier nog maar weinig over. Je zou graag met nog 
enkele andere bewoners hier een boekje over maken met 
foto’s van vroeger, anekdotes,… 
De hele buurt kan en mag meewerken. Het boekje wordt 
nadien over de hele wijk verspreid. 

verfraaiing Muur
In buurthuis Mozaïek werd een kale/ saaie muur omgevormd tot een kunstwerk 
waaraan verschillende kinderen uit de buurt meegewerkt hebben. 
Het initiatief kwam vanuit de vrijwilligers van het buurthuis.



wat Moet je daarvoor doen?
Laat ons weten welk idee je hebt en waarom je dit wil realiseren. 
Wat is de meerwaarde voor de buurt?
�	Schrijf je idee neer op de volgende bladzijde, knip het af en stuur het op naar 
 Organisatie Willebroek, dienst samenleven, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek  

of via mail naar: samenleven@willebroek.be

Hoe gaat Het verder?
Het ruwe idee zal bekeken worden samen met andere diensten. Als er geen structurele 
obstakels zijn, kunnen we verder gaan. We vragen om een aanvraagformulier in te vullen 
waarin jouw idee verder beschreven wordt (wat gaat er concreet gebeuren, hoeveel zal 
het kosten, wat kunnen jullie zelf doen, wat verwachten jullie van de gemeente,…) 
De nodige ondersteuning zal hierbij worden gegeven. 

Het volledige reglement en aanvraagformulier kan je raadplegen via de website www.willebroek.be/samenleving 
of opvragen bij de dienst samenleven.

welk idee koMt 
in aanMerking?

je idee koMt in aanMerking 
voor de BuurtBoosters als:
b Het gaat om een zichtbaar/tastbaar project;

c Het de buurt ten goede komt en het buurtleven versterkt;

d Het steun krijgt van minimum 25 buurtbewoners;

e Het project op Willebroeks grondgebied betreft;

f De buurt het project zelf kan realiseren met de  
nodige ondersteuning van de gemeente.



BuurtcineMa

EEn gEmEEnschappElijkE fiEtsEnbErging

een drankfonteintje in de Buurt
HuiskaMer-
concerten

saMen 
kippen 

Houden

een BuurtweBsite

Doorgeefwinkeltje

SenSibiliSerende 
afficheS

Buurt-
fietstocHt

Buurtcomposthoek

EEn 
spEEltuintjE

HeB je nog vragen of wens je Meer info? 
samenleven@willebroek.be of 03 866 91 25.

infoBord



ik doe Mee!

naaM

voornaaM

straat      nr

tel.

e-Mail

Mijn idee:

Opsturen naar: 
Organisatie Willebroek, 

dienst Samenleven, 
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek  

of via mail naar: 
samenleven@willebroek.be
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