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Algemene vergadering nr 5 – Verslag 

 

Datum van de vergadering: woensdag 13 maart 2019 van 19 tot 21u30  

Plaats van de vergadering: School Saint-Antoine - Pierre Decosterstraat 21 - 1190 1190 Vorst 

Redactie: Roxanne Boone (Administratief assistente belast met de DWCW-communicatie) 

 

1. Inleiding door Charles Spapens, schepen bevoegd voor de heropleving van de wijken 

Dag allemaal, welkom op de 5e algemene vergadering van het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de 

Zenne. Eerst wil ik de burgemeester verontschuldigen omdat hij er vanavond niet bij kan zijn. Hij zal 

op een volgende algemene vergadering aanwezig zijn.  

Deze algemene vergadering wordt gewijd aan de sociaal-economische projecten. Zijn er mensen die 

nog nooit een algemene vergadering van een wijkcontract bijgewoond hebben en geen idee hebben 

wat een wijkcontract is?  

Een wijkcontract is goed voor een budget van om en bij de 15 miljoen euro. Globaal wordt er 12 

miljoen euro uitgegeven aan ‘bakstenen’ en 3 miljoen euro aan sociaal-economische projecten en 

ook aan omkadering aangezien er een heel team is dat het wijkcontract opvolgt.  

Hier gaat het om de sociaal-economische projecten. Er zijn 19 sociaal-economische projecten 

geselecteerd na een projectoproep die bewust zeer participatief opgevat werd. Ik bedank het team 

van het wijkcontract, dat hier lang en hard aan heeft gewerkt, en ook alle verenigingen die 

meegewerkt en gereageerd hebben. Dit is het resultaat van een jury. De door een jury gemaakte 

selectie werd vervolgens aangepast op basis van gesprekken met verenigingen om ervoor te zorgen 

dat alles voldoet aan de eisen en dat we al deze geselecteerde projecten kunnen uitvoeren. Anne, de 

verantwoordelijke voor het wijkcontract, zal u al deze verschillende projecten uitleggen.  

Bedankt voor het luisteren!  

2. Presentatie door Anne Bocquet: projectleider van het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan 

de Zenne 

Ik begin met een korte schets van de voorgeschiedenis voor wie het proces niet gevolgd heeft. Aan 

verenigingen, voornamelijk lokale verenigingen maar ook andere verenigingen die wilden 

deelnemen, werd voorgesteld om samen na te denken over de prioritaire behoeften voor de buurt. U 

moet weten dat er ook belangrijke thema's zijn die al bepaald waren door het studiebureau dat het 

basisdossier voor de DWCW heeft opgesteld. Op basis van deze thema's hebben de verenigingen 

getracht de prioritaire acties uit te stippelen. Ik zal ze aan u laten zien en dan zal ik met u alle 

geselecteerde projecten doornemen en de verschillende projectdragers voorstellen, van wie de 

meeste hier vanavond aanwezig zijn.  

Cf. presentatie  

 


