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Kindvriendelijke stadsprojecten - Selectie
De Vlaamse Regering heeft een bedrag van 220.000 euro aan subsidies vrijgemaakt voor projecten die
het leven van kinderen in een stad aangenamer moeten maken. Er zijn blijkbaar negen projecten geselecteerd verspreid over Antwerpen, Brussel, Berchem, Leuven, Turnhout, Gent en Hasselt.
1. Hoe verliep de selectieprocedure?
2. Welke steden dienden een project in? Om welke concrete projecten ging het?
3. Op basis van welke selectiecriteria werden deze projecten geselecteerd?
4. Op basis van welke criteria werden ingediende projecten niet geselecteerd?
5. Kan de minister een concrete omschrijving geven van de geselecteerde projecten? Welk subsidiebedrag staat daar tegenover?
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ANTWOORD
op vraag nr. 698 van 9 september 2013
van ELS KINDT

1. De selectieprocedure verloopt in drie fases
Fase 1: de ontvankelijkheidsanalyse. Aanvragen zijn enkel geldig als het aanvraagformulier ondertekend is en de statuten bijgevoegd zijn.
Fase 2: beoordeling door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, team Stedenbeleid
Komen niet in aanmerking voor subsidie:
- Projecten die de reguliere werking van een organisatie uitmaken;
- Projecten die al via de originele en innovatieve projecten gesubsidieerd werden;
- Projecten die louter culturele of sportieve manifestaties, evenementen of festivals zijn;
- Projecten die ingediend zijn door de steden zelf.
De projecten die in aanmerking komen voor subsidie worden beoordeeld op basis van 6 criteria.
Deze criteria (zie antwoord op vraag 3) zijn opgenomen in de aanvraagformulieren. Aan elk van de
criteria wordt een score toegekend, het totaal van de scores wordt uitgedrukt op 50 punten.
Fase 3: beoordeling door andere beleidsdomeinen.
Na de beoordeling door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wordt het advies gevraagd van
de betrokken beleidsdomeinen, voor die projecten die door de beoordeling van die betrokken beleidsdomeinen voldoende tot (zeer) goed zouden kunnen scoren (meer dan 50%). De beoordeling
door de betrokken beleidsdomeinen krijgt een weging (score) op 15 punten. Deze score wordt bij
de score van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur gevoegd.
De projecten die in de eindbeoordeling minstens 50% halen, komen in aanmerking voor subsidiëring. Er wordt vooraf geen maximum aantal te subsidiëren projecten vooropgesteld, dit hangt af
van de gevraagde subsidies van de geselecteerde projecten. In afnemende volgorde krijgen de projecten die het best scoren een subsidie toegekend, tot uitputting van de middelen. De subsidie per
project blijft substantieel.
Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bezorgt mij vervolgens een subsidievoorstel. Tenslotte
beslis ik over de toekenning van de subsidies en kan ik, enkel mits motivatie, afwijken van het
voorstel van het agentschap.
2. Steden kunnen zelf geen project indienen. Er werden 43 projecten ingediend die plaats vinden
in volgende steden:
Stad waar het project
Naam vzw
plaatsvindt
Alle centrumsteden
BOS+ Vlaanderen

Naam project
De interactieve speelweefselkaart

Hasselt Brussel Oostende

Habbekrats

Hasselt Turnhout Gent
Sint-Niklaas

VVJ Vereniging Vlaamse Jeugddiensten Kwaliteitslabel Kindvriendelijke steden

Leuven Genk Gent
Mechelen

Urban Wo(o)rden

Jongeren aan het Urban Woord

Antwerpen

Antwerpen Averechts Citylabo

Nieuwstedelijk wonen-met-kinderen in de 20e
eeuwse gordel

Kinderen buiten

Antwerpen

Buurtwerk Posthof

Moestuinen in Berchem

Antwerpen

De Speelfabriek

de Speelfabriek

Antwerpen

Jes Antwerpen

Tampico-site als creatieve uitvalsbasis voor
jongeren

Antwerpen

Jespo

Jespo+ Alle Jeugd krijgt sportkansen

Antwerpen

Kras Jeugdwerk

Pimp en trap

Antwerpen

KunstZ

Stad in Beeld

Antwerpen

POP

Recht op natuur

Antwerpen

Recht-Op

Ik en A op zoek naar verbinding tussen tienerouders in armoede en hun stad

Antwerpen

Tatlin

Promoten van Sociale Start-Ups

Antwerpen

VerbalVision

Studio Sesam

Brugge

Brugge Plus

Kindvriendelijke route Brugge

Brugge

de Batterie

Nesten

Brussel

Architecture Workrooms Brussels

Ontwerplabo Kanaal - Ontwerpwedstrijd voor
een gedeelde publieke ruimte

Brussel

Cultureghem

KetMet

Brussel

GoodPlanet Belgium

Groen gestuurd!

Genk

Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk

GenckerSjtijl

Gent

Jes Gent

Caravan Carroussel

Gent

Kopergietery

Stadskind

Gent

Netwerk Bewust Verbruiken

Op wielekes, naar een deelsysteem voor kinderfietsen

Gent

Vroemvroem

TV Ekkergem voor kinderen

Hasselt

IN-Z

Oudersalons, een gezellige plaats voor ieder
gezin waar brugfiguren warm onthalen

Hasselt

Villa Basta

Basta TV

Kortrijk

Buurtschool VTEX

Achter de façade

Kortrijk

Jongerenatelier

Jeugd op Kortrijk Weide

Leuven

Ecolife

Jong 'gedeeld' is oud gedaan! Leren uit 'sharing' met en door kinderen van het Leuvense
basisonderwijs

Leuven

Het Toverhuis

Het Toverhuis

Leuven

Kinderopvang Leuven

De buggytheek, gezinnen duurzaam onderweg

Leuven

LINC

L-INX

Leuven

Mobiel21 Leuven

GOK op de fietsbus! Gelijke onderwijskansen
op de fietsbus

Leuven

Stedelijk Jeugdwerk Leuven

Mijn Leuven participatiewerking: de jeugdraad
voorbij

Mechelen

Mobiel21 Mechelen

Op pad in de stad

Roeselare

Expertisecentrum Dier-en-Zorg

Kids&Dogs

Roeselare

Orthopedagogisch Centrum

Mijn fietsroute in Roeselare

Roeselare

’t Hope

Een leefbare stad samen met, voor en door
jongeren

Sint-Niklaas

Groep INTRO Oost Vlaanderen

Mobile Kitchen

Sint-Niklaas

JOMI Jobs en Milieu

Kindvriendelijkheid en bespeelbare kunst in de
stad

Turnhout

Jeugdhuis Wollewei

Project Overmorgen - vrijhaven voor creatieve
jongeren en avontuurlijke kinderen

Turnhout

Oranjehuis – Ligand

Op weg naar een herstelgerichte stad -

3. De projecten worden geselecteerd op basis van 6 criteria:
- Het project moet op een creatieve en originele wijze passen in het aangegeven thema en focus;
- De mate dat het project origineel en innoverend is;
- Het verband met de stad, impact op stedelijkheid;
- De doelstellingen van het project, behoefte aan het project wordt aangetoond;
- Het exemplarische, de voorbeeldfunctie van het project;
- De kwaliteitsvolle uitvoering van het project.
4. Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 1.
5. Er werden 9 projecten door de minister voor subsidiëring geselecteerd:
Nieuw stedelijk wonen-met-kinderen in de 20ste-eeuwse gordel - Antwerpen Averechts vzw
&CityLabo
Stad: Antwerpen, subsidie: 26.530 euro
Ontwerplabo Kanaal - Ontwerpwedstrijd voor een gedeelde publieke ruimte - Architecture Workrooms Brussels
Stad: Brussel, subsidie: 24.310 euro
Moestuinen in Berchem - Buurtwerk Posthof vzw
Stad: Antwerpen, subsidie: 26.530 euro
‘Jong gedeeld' is oud gedaan ! Leren uit 'sharing' met en door kinderen van het Leuvense basisonderwijs – Ecolife vzw
Stad: Leuven, subsidie: 26.300 euro
Tampico-site als creatieve uitvalsbasis voor jongeren – JES vzw
Stad: Antwerpen, subsidie: 26.530 euro
Project Overmorgen – Vrijhaven voor creatieve jongeren en avontuurlijke kinderen - Jeugdhuis
Wollewei vzw
Stad: Turnhout, subsidie: 26.530 euro
GOK op de fietsbus! – Mobiel21 vzw
Stad: Leuven, subsidie: 20.760 euro
Op wielekes, naar een deelsysteem voor kinderfietsen – Netwerk Bewust Verbruiken
Stad: Gent, subsidie: 24.830 euro
BastaTV, media-instrumenten geregiseerd door kinderen – Villa Basta vzw
Stad: Hasselt, subsidie: 17.680 euro
Meer informatie over de projecten vindt u terug op www.thuisindestad.be
is afhankelijk van de indienstnamedatum.

