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REGLEMENT 
Artikel 1 : Context  
 

Deze projectoproep is een initiatief van de ondertekenaars van de Overeenkomst Toots Thielemans, ook 
bekend als het ‘Pact’, met als doel de verenigingen van buurtbewoners of handelaars of andere actoren uit de 
buurt te betrekken bij de begeleiding van de Metro 3-werf en de inspanningen om het leven in de buurt te 
ondersteunen tijdens de werkzaamheden. De tekst van de overeenkomst is beschikbaar op de website van 
Metro 3 : https://metro3.be/nl/article/18-12-2019/een-pact-om-de-wijk-te-ondersteunen-tijdens-de-werken  

Artikel 2 : Doelstellingen  
Deze projectoproep wordt georganiseerd in het kader van de Overeenkomst Toots Thielemans en heeft de 
volgende doelstellingen : 

- Het behoud van de economische activiteit van de wijk via projecten ter bevordering en versterking van het 
imago van de handelswijk; 

- Het behoud van de toegankelijkheid van de wijk en het welzijn van de buurtbewoners tijdens de 
bouwperiode, met name via projecten die gericht zijn op sociale cohesie en/of bijdragen tot de verfraaiing van 
de wijk (vergroening, verlichting, enz.)  

- Animatieprojecten, buurtfeesten, culturele evenementen, enz. die bijdragen tot het positieve imago van de 
wijk 

Artikel 3 : Procedure en selectiecriteria 
De projecten zullen door de partners van de Overeenkomst Toots Thielemans worden geëvalueerd en 
gevalideerd. Een voorselectie zal worden gemaakt door de Actiegroep Communicatie, Marketing en 
Begeleiding van de handelaars. Deze groep zal onder haar leden een jury samenstellen om de projecten te 
analyseren. De definitieve validatie van de winnende projecten zal gebeuren door het Begeleidingscomité van 
de Overeenkomst. 

In deze verschillende groepen en comités zijn de ondertekenaars van de Overeenkomst Toots Thielemans 
vertegenwoordigd, namelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de MIVB, Brussel Mobiliteit, Hub.brussels, de 
Stad Brussel en de Gemeente Sint-Gillis. 

De projecten moeten gericht zijn op ten minste één van de volgende criteria: 

- Bevordering van de lokale handel of versterking van de commerciële aantrekkingskracht 

- Verbetering van het imago van de werf en/of verfraaiing van de wijk door middel van originele werken, 
tijdelijke tentoonstellingen, street art, vergroening, enz. 

- Behoud van de aantrekkelijkheid van de wijken. Bijvoorbeeld: sociaal-culturele activiteiten, verlichting, 
rondleidingen door kunstenaars, stadsaperitieven, feestelijke evenementen, enz. 

- Het opzetten van co-creatie of participatieve workshops om bovenstaande doelstellingen te bereiken. 

https://metro3.be/nl/article/18-12-2019/een-pact-om-de-wijk-te-ondersteunen-tijdens-de-werken
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Artikel 4 : Inschrijvingsvoorwaarden en 
ontvankelijkheid 
 
Deze projectoproep richt zicht tot : 
 
- Alle verenigingen van handelaars of bewoners in de wijk 
- Andere verenigingen, vzw's of instellingen die actief zijn in de wijk 
- feitelijke verenigingen van ten minste drie personen met een aantoonbare band met de wijk.  
 
Onvolledige aanvragen of aanvragen van aanvragers die niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden 
als niet-ontvankelijk beschouwd. 
 

Artikel 5 : Planning en budget 
 
De projectoproep is gepubliceerd eind januari 2023 en staat open tot 15 april 2023 om middernacht. De 
projecten moeten eind 2023 zijn gerealiseerd.  
 
In de begroting van het Overeenkomst is 70.000 euro gereserveerd om de geselecteerde projecten te 
ondersteunen. Elk project krijgt tussen 5.000 en 20.000 euro toegewezen om het project uit te voeren.  
 
Elke voorgestelde uitgave moet gedetailleerd en verantwoord zijn. De toegekende bedragen moeten 
rechtstreeks en in hun geheel worden gebruikt voor de voorgestelde projecten; geen enkel bedrag mag worden 
besteed aan de operationele begrotingen of de structurele financiering van een deelnemende verenigingen of 
handelszaak.  
 
De partners van de Overeenkomst zullen het voorgesteld budget analyseren. Indien het budget te hoog geraamd 
lijkt, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de subsidie te beperken tot het bedrag dat gerechtvaardigd 
wordt geacht. Sommige prestaties kunnen eventueel rechtstreeks door de partners van de Overeenkomst 
worden uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is in het kader van hun activiteiten.  
 
De initiatiefnemers van de projectoproep behouden zich tevens het recht voor om een kleinere subsidie dan de 
gevraagde voor te stellen indien het aantal projecten te groot is voor het beschikbare budget. De projectleider 
kan dit voorstel weigeren en zijn project opgeven indien hij de subsidie ontoereikend acht.  
 
De betrokken instanties behouden zich het recht voor niet de gehele voor de projectoproep beschikbaar gestelde 
subsidie toe te kennen. Elke cofinanciering wordt aanvaard op voorwaarde dat er geen dubbele financiering van 
dezelfde uitgaven plaatsvindt.  
 
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het project of in geval van gebruik van de subsidies voor 
andere doeleinden dan het door de partners goedgekeurde project, worden de betaalde bedragen van de 
Overeenkomst die niet zijn besteed of die betrekking hebben op uitgaven die niet overeenkomstig deze 
verordening zijn aanvaard, op eerste verzoek van de begunstigde van de subsidie terugbetaald. 
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Artikel 6 : Ontvangst van de projecten 
 
De formulieren zijn beschikbaar via de website van Metro 3 : https://metro3.be/nl/article/30-01-
2023/projectoproep-voor-initiatieven-rond-de-werf-toots-thielemans .  
 
De ingevulde formulieren moeten vóór 15 april middernacht naar het volgende adres worden gezonden 
 
- Per post of persoonlijk: 
Infopunt Métro 3 
Lemonnierlaan 124 
1000 Brussel 
 
- Per e-mail:  
ombudsmanM3@mivb.brussels  

Artikel 7 : Opvolging van winnende projecten 
 
De verantwoordelijken van de geselecteerde projecten moeten zich engageren om vóór het begin en na afloop 
van de realisatie een ontmoeting te hebben met een van de initiatiefnemers van de projectoproep. Hij of zij moet 
zich er ook toe verbinden uiterlijk een maand na de voltooiing van het project een eindverslag in te dienen: dit 
verslag bevat alle bewijsstukken betreffende de uitgaven en een beschrijving van de behaalde resultaten in 
vergelijking met de oorspronkelijke doelstellingen. 
 
 

Bijkomende informatie of vragen ? 
 
 
Als u vragen hebt over deze oproep tot het indienen van voorstellen of nadere informatie wenst, kunt u per e-
mail contact met ons opnemen via ombudsmanM3@mivb.brussels . 

 

https://metro3.be/nl/article/30-01-2023/projectoproep-voor-initiatieven-rond-de-werf-toots-thielemans
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