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A. INLEIDING  

 

De gemeente zal binnenkort een nieuwe buurtruimte in de Gaucheretwijk ter beschikking kunnen stellen. 

Wat is een buurtruimte? 

Buurtruimtes zijn ontmoetings- en projectruimtes die ter beschikking worden gesteld van de inwoners en de 
verenigingen om er allerlei soorten activiteiten te organiseren die een antwoord bieden op de noden van een 
voornamelijk Schaarbeeks publiek, en op de problemen die zich voordoen op het grondgebied van de gemeente.  

De activiteiten die door verenigingen worden georganiseerd, dragen bij tot een meer solidaire manier van samenleven 
in de wijk, een betere dagelijkse levenskwaliteit van de inwoners en een opwaardering van het gebied.  

Het kan gaan om pedagogische, educatieve, ludieke, sportieve, culturele, (socio)culturele en interculturele 
activiteiten, sensibilisering voor kunst, artistieke ontwikkeling, samenwerking met de in de wijk gevestigde 
ondernemingen voor de verbetering van de levenskwaliteit en het milieu, openheid in de gemeente, permanente 
vorming en sensibilisering voor het milieu.  

De verenigingen, instellingen of instanties die beslissen om regelmatig of herhaaldelijk een deel van een buurtruimte 
te betrekken, verbinden zich ertoe partner van de gemeente te worden. Dit doen ze door mee te werken aan het 
openstellen van de wijken en door zich in te zetten voor de kennisuitwisseling en behoeftenanalyse van de wijken en 
hun inwoners.  Afhankelijk van deze behoeften kunnen de activiteiten van de Ruimtes worden aangepast om beter in 
te spelen op de problemen op het terrein.  

De Jolly-ruimte 

Na tweeënhalf jaar werken opent een nieuw gemeentelijk gebouw 
in de Gaucheretwijk binnenkort de deuren. Het werd zodanig 
uitgedacht dat het voldoet aan de behoeften van de wijk en haar 
inwoners. Het omvat een kinderdagverblijf, vijf klassen voor de 
basisschool Ecole 8, een sportzaal en een polyvalente zaal.  

Omdat de gemeente zich bewust is van de belangrijke plaats die 
het verenigingswerk inneemt in de dynamiek van de wijk en in de 
contacten met haar burgers, wil ze verenigingen, wijkcomités of 
groepen inwoners de mogelijkheid bieden om de zalen van dit 
nieuwe gebouw te gebruiken.  

Concreet kunt u de sportzaal en de polyvalente zaal gebruiken voor uw projecten. Dit geldt voor alle projecten die 
binnen de hierna vermelde pijlers vallen. U heeft tot 19 april 2020 de tijd om uw ideeën te laten rijpen en uw 
kandidatuur in te sturen. De geselecteerde projecten zullen ten vroegste op 1 september 2020 van start gaan en 
kunnen van jaar tot jaar worden verlengd. 
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B. TECHNISCHE FICHES VAN DE ZALEN 

Sportzaal: 

Toegang: Jollystraat 142 

Verdieping: 2de  

Oppervlakte: 200 m² 

Hoogte onderplafond: 6 tot 8 m 

1 gemeenschappelijk opslagruimte.  

1ste verdieping: sanitair en 2 aparte kleedkamers voor ongeveer 20 
personen, met elk een douche.  

Open tijdens de week van 17u tot 21u30, in het weekend van 9u tot 
21u30 

Polyvalente zaal:  

Toegang: Jollystraat 142 

Verdieping: benedenverdieping 

Oppervlakte: 80 m² 

Uitgeruste keuken 

1 gemeenschappelijke opbergruimte 

10 tafels en 20 opvouwbare stoelen 

Beschikbaarheid: tijdens de week en in het weekend van 9u tot 
21u30. 
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C. SOORTEN PROJECTEN 

 

Pijler 1: Het fysieke, sociale en mentale welzijn verbeteren 

Sport beoefenen draagt bij tot de verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Of ze nu 
intens of rustig aan beoefend wordt, toegespitst is op een specifiek publiek of zelfs meditatief is van aard: elke 
regelmatige fysieke activiteit brengt vele gezondheidsvoordelen met zich mee. Maar dat is niet alles! De toegang tot 
kwaliteitsvolle voeding of zelfs een verandering van voedingsgewoonten draagt eveneens bij tot het verhogen van het 
gevoel van welzijn. We zijn op zoek naar projecten die gericht zijn op ‘meer bewegen’ of ‘beter eten’… en dit alles in 
een sfeer van fair play, interactie en delen.  

 

Pijler 2: De leefomgeving en het milieu verbeteren 

Iedereen woont graag in een gezellige wijk met schone straten, waar het heerlijk kuieren is. Het is een mooie uitdaging 
om respect voor zichzelf, voor anderen en voor het milieu als waarden in een wijk te introduceren. De projecten 
kunnen verschillende vormen aannemen: gemeenschapswerk, sensibiliseringsacties, opleidingen, eenmalige 
evenementen … Het gaat erom mensen samen te brengen en hen te betrekken om de openbare ruimte aangenamer 
te maken. Die is tenslotte van iedereen. 

 

 Pijler 3: Het aanbod aan culturele activiteiten vergroten 

Creatieve workshops, artistieke of muzikale activiteiten, het maken en verspreiden van kunstwerken, bezoeken, 
culturele uitstappen … Elke culturele activiteit is goed om de belangstelling voor kunst en cultuur op te wekken en te 
ontwikkelen. De projecten die resulteren in wat voor productie dan ook, willen we graag verder promoten door ze 
bekend te maken in de wijk (in de vorm van een voorstelling, een tentoonstelling …). 

 

Pijler 4: Bijdragen aan de socioprofessionele integratie  

Het is niet makkelijk om een job te vinden! Gebrek aan opleiding, ervaring, zelfvertrouwen, kennis van bepaalde 
sociale conventies of van een landstaal … Er zijn veel obstakels. En je moet ook een cv en een motivatiebrief kunnen 
opstellen en jezelf kunnen verkopen tijdens het sollicitatiegesprek. Elk project dat werklozen helpt om vaardigheden, 
ervaring en een job te verwerven, is welkom. 

 
 

Pijler 5: Ondersteuning bieden aan scholen en ouders 

Succes boeken op school is niet altijd eenvoudig. Verschillende factoren kunnen een schooltraject bemoeilijken: het 
niet of onvoldoende kennen van een nationale taal, het gebrek aan hulp door de ouders na de schooluren, een gebrek 
aan zelfvertrouwen … Toch kan elke situatie een bron van leren worden. We zoeken projecten die bestaan uit het 
creëren van leersituaties, het ontwikkelen van de capaciteiten van kinderen, het betrekken van ouders … 
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Pluspunten: 

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die bepaalde aspecten integreren die belangrijk zijn voor de 
wijk: 

Nabijheid: Het gaat om een dichtbevolkte en diverse wijk. De activiteiten die in de zalen zullen worden georganiseerd, 
hebben de wijkbewoners als doelpubliek. De gemeente is bereid om u te helpen bij het samenstellen van uw 
doelgroep door gebruik te maken van haar communicatiekanalen.  

Sociale banden: Om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en bepaalde groepen uit hun isolement te halen, is 
het creëren van sociale banden essentieel. Voor de gemeente is het belangrijk dat u dit aspect in overweging neemt 
bij de uitwerking van uw projecten. Bovendien bestaat de wijk uit verschillende gemeenschappen. Bronnen spreken 
van 60 verschillende gemeenschappen. De volwassenen uit deze gemeenschappen mengen zich echter zeer weinig, 
in tegenstelling tot de kinderen. Er zal voorrang worden gegeven aan activiteiten die de interculturele dialoog 
bevorderen. 

Samenwerking en networking: Om een zo geschikt en adequaat mogelijk antwoord te kunnen bieden op complexe 
situaties, is het essentieel om de interventies van de verschillende spelers te coördineren. Dit vereist een goede 
wederzijdse kennis, het ontwikkelen van interinstitutionele en interpersoonlijke relaties en het opzetten van 
gezamenlijke projecten.  

Opening naar de openbare ruimte toe: de deelname van de bewoners aan intra-murosactiviteiten kan gepaard gaan 
met een (her)inrichting van de openbare ruimte. Elke activiteit die de opening naar de wijk toe omvat, die het gebruik 
van de openbare ruimte stimuleert - ook voor de mensen die er niet spontaan in investeren - of die mensen 
samenbrengt op het plein, heeft een streepje voor.  
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D. PROCEDURE 

De projectoproep loopt tot 21 juni 2020.  

De zalen kunnen op afspraak worden bezocht. Het bezoek vindt plaats met inachtneming van de lockdownregels en 
de fysieke afstandsmaatregelen. 

Het dossier kan alleen worden ingediend via het aanvraagformulier voor het gebruik van buurtruimtes dat beschikbaar 
is op de webpagina: 

https://www.1030.be/nl/content/aanvraag-voor-het-gebruik-van-wijkruimtes 

 

Een dossier is volledig wanneer het bestaat uit: 
1. Voor vzw’s: de statuten;  
2. Voor feitelijke verenigingen: namen van de personen die deel uitmaken van de vereniging, een gedetailleerde 

beschrijving van de reden van de oprichting van de vereniging, de opdrachten en doelstellingen die ze 
vooropstelt, of ze al dan niet gemeentelijke subsidies ontvangt; 

3. Het ingevulde aanvraagformulier 
4. Akkoord met het gemeentelijk waardencharter 
5. Eventuele materiaalbehoeften. 

Het bestand moet worden gestuurd naar : buurtruimte@schaarbeek.be 

 

De Cel Coördinatie van Buurtruimtes analyseert de aanvragen en legt haar advies voor aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, dat een besluit neemt en zijn akkoord geeft. 

De beslissing van het College zal uiterlijk midden juni 2020 worden bekendgemaakt. 

De geselecteerde projecten zullen ten vroegste op 1 september 2020 van start gaan, op voorwaarde dat de 
lockdownmaatregelen dit toelaten. De projecten kunnen jaarlijks worden verlengd als aan de bezettingsvoorwaarden 
is voldaan. 
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