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Op het Burgerbegrotingfestival beslis jij, samen met 
andere bewoners, welke projecten worden uitgevoerd in 2022. 
Er zijn 8 thema’s waarbinnen jij projecten kan kiezen. 

Hier vind je welk thema wanneer aan bod komt.

10.30 UUR | RONDE 1

Kindvriendelijke straten & Ontmoeting in de buurt 

               p.8                       p.10

13 UUR | RONDE 2

Buurtconcerten en feesten & Groen in straten en op pleinen 

               p.16                     p.20 

15 UUR | RONDE 3

Klimaat- en milieuprojecten & Verkeersremmende maatregelen

               p.24                     p.30 

17 UUR | RONDE 4

Aantrekkelijkere pleinen & Cultuur op straten en pleinen

               p.34                     p.38 

PROGRAMMA
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Je kiest zelf aan welke stappen je deelneemt:  
Stap 1: thema’s kiezen

Je krijgt een overzicht van alles wat het district kan en mag doen. Dit zijn 

samen 68 thema’s. Samen met andere bewoners kies je op welke thema’s je 

wil inzetten. De twaalf populairste thema’s gaan door. 

Stap 2: geld verdelen 
Je beslist in overleg met andere deelnemers hoeveel geld je aan elk thema 

geeft. In het totaal is er 1,4 miljoen euro te verdelen over de twaalf meest 

gekozen thema’s. 

Stap 3: projecten indienen
Iedereen kan projecten indienen. Het district bekijkt of deze projecten 

haalbaar zijn. 

Stap 4: projecten kiezen
Uit de haalbare projecten kies je als bewoner op het Burgerbegrotingfestival 

welke projecten worden uitgevoerd. Verder in het boekje krijg je meer uitleg 

over dit festival en de projecten.

Projecten realiseren
Tussen 1 januari en 31 december 2022 worden de gekozen projecten 

gerealiseerd. Dat kan je volgen op onze Facebookpagina. 

Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen over 1,4 miljoen euro 

(10% van het districtsbudget). Dat doen ze al sinds 2014. Zo bepalen ze 

mee wat de prioriteiten zijn en welke plannen uitgevoerd worden. Burgers 

kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren, of ze kunnen vragen dat het 

district hun idee realiseert. Zij kennen immers de lokale noden best.

WAT IS EEN BURGERBEGROTING? 



5

INHOUDSTAFEL

P 8 KINDVRIENDELIJKE STRATEN 

P 10 ONTMOETING IN DE BUURT 

P 16 BUURTCONCERTEN EN -FEESTEN 

P 20 GROEN IN STRATEN EN OP PLEINEN

P 24 KLIMAAT- EN MILIEUPROJECTEN 

P 30 VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN

P 34 AANTREKKELIJKERE  PLEINEN 

P 38 CULTUUR OP STRATEN EN PLEINEN

P 42 FIETSVRIENDELIJKE STRATEN

P 44 ONTHARDEN

P 46 MEER BOMEN

P 48 TUINSTRATEN EN EXPERIMENTEEL GROEN

Bewoners kunnen vanuit hun zetel online stemmen voor de projecten van 

de Burgerbegroting, vanaf begin september. Je stemt individueel vanuit je 

zetel op minstens 3 projecten - en op zoveel projecten als je wil.

Bewoners mogen zowel online als live op het festival meedoen. Elke 

stemming telt voor 50% van het totaal mee. Ook al zijn er veel minder 

mensen op het festival dan in de online stemming, toch weegt hun stem 

door. Dat is omdat we dialoog en ontmoeting erg belangrijk vinden.

STEMMEN: ONLINE EN LIVE
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BURGERBEGROTINGFESTIVAL 
26 SEPTEMBER 2021

Vandaag kies jij samen met andere bewoners welke projecten worden 

uitgevoerd in 2022. Voor acht thema’s zijn er meer projecten ingediend dan 

het beschikbare budget. De online stemming is achter de rug. De deelnemers 

aan het Burgerbegrotingfestival beslissen vandaag mee welke projecten 

worden uitgevoerd.

Binnen vier thema’s was er voldoende budget om alle ingediende projecten 

te realiseren. Zij worden sowieso uitgevoerd. Dit geldt voor ‘Fietsvriendelijke 

straten’, ‘Meer bomen’, ‘Ontharden’ en ‘Tuinstraten en experimenteel groen’. 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 

• In elke ronde worden twee thema’s besproken. 

• Iedereen kan aan één of meerdere rondes deelnemen.

• Samen met andere bewoners discussieer je in kleine groepjes en per 

thema over de projecten.

• Elke tafel kiest 5 projecten per thema. De hele tafel moet het eens zijn 

met de beslissing van de tafel. 

• We tellen de scores van alle tafels en de online stemming op en kijken 

welke projecten binnen het budget van dat thema passen.

• Op het einde van elke ronde delen we meteen het resultaat mee.
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DE 12 POPULAIRSTE THEMA’S 
EN HET TOEGEKENDE BUDGET

Tuinstraten en
experimenteel groen 
€ 104.312

Ontharden 
€ 132.038

Meer bomen 
€ 172.284

Fietsvriendelijke
straten  
€ 127.666

Cultuur op straten 
en pleinen 
€ 91.202

Aantrekkelijkere
pleinen 
€ 110.161

Verkeersremmende
maatregelen
€ 84.369

Buurtconcerten
en -feesten
€ 98.241

Ontmoeting
in de buurt 
€ 114.419

Kindvriendelijke
straten 
€ 85.003

Groen in straten
en op pleinen 
€ 170.891

Klimaat- en  
milieuprojecten 
€ 109.414
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BROOKLYNPLEIN
Het plein ter hoogte van de Brooklynstraat herinrichten zodat basket- en voetballen niet zomaar 

op straat rollen. Beletten dat kinderen makkelijk de straat op lopen. Spelinfrastructuur aanpassen 

met inspraak van kinderen, jongeren en buurtbewoners.

€ 20.000
    

Brooklynplein, Luchtbal  
2030  Antwerpen     

district Antwerpen

DRIESNELLEN? NIET TE SNEL!
De Driesnellenstraat is een woonerf. In de praktijk rijden auto’s te snel voor spelende kinderen en 

oogt het weinig gezellig. Speelelementen (al dan niet getekend op straat) en wat verkeersremmende 

ingrepen zijn welkom! Met twee maand 0,4 medewerker voor coördinatie en uitvoering. 

€ 7.000
    

Driesnellenstraat 
2060 Antwerpen     

district Antwerpen  
en bewoners

KLIPSTRAAT OM TE SPELEN
Woonerf Klipstraat is een doodlopende straat waar veel kinderen wonen en spelen. Om dit extra in 

de verf te zetten brengen bewoners speelaanleidingen aan op het wegdek, samen met de kinderen.

€ 4.200
    

Klipstraat 
2060 Antwerpen     

district Antwerpen  
en bewoners

PUMP UP THE JAM
De Pompstraat in Sint-Andries tijdelijk omvormen tot een woonerf met enkele eenvoudige ingrepen.

€ 8.000
    

Pompstraat 
2000 Antwerpen     

district Antwerpen

Kindvriendelijke 
straten
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SPEELAANLEIDINGEN OP DE BRIALMONTLEI
Enkele eenvoudige speelaanleidingen maken van de Brialmontlei een kindvriendelijke 

doorgangsweg in een drukke buurt.

€ 7.500
    

Brialmontlei 
2018 Antwerpen     

district Antwerpen

SPEELSTOEP
Speelstoep wil de vrije ruimte op de stoep van de Cyriel Buyssestraat optimaal gebruiken om op 

verschillende plaatsen speelruimte te creëren.

€ 20.000
    

Cyriel Buyssestraat 
2020 Antwerpen     

district Antwerpen  
en bewoners

VEILIG NAAR SCHOOL BELPAIRE HAANTJESLEI
Herinrichting van de schoolomgeving, onder een boom (of twee), en waarom geen buurtbank erbij? 

Meer zichtbaarheid voor jonge en zwakke weggebruikers aan de school, ruimte voor ouders om 

kinderen op te wachten, plaats om fietsen te stallen.

€ 40.000
    

Belpairestraat 
2018 Antwerpen     

district Antwerpen 

WOONERF DEMERSTRAAT
Maak van de doodlopende straat (Demerstraat) een tijdelijk woonerf en zo een kindvriendelijke, 

veilige en groene poort naar Park Spoor Noord.

€ 8.000
    

Demerstraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

ZOMERSTRAAT LANGE BEELDEKENSSTRAAT
Dit project creëert tijdelijk ruimte om te spelen, te leven, te ervaren en te ademen en legt 

hiermee de basis voor een permanente leefbare woonstraat. De bewoners maken met een XXL 

speelstraat en straatfeest concreet zichtbaar wat minder autoverkeer teweegbrengt.

€ 7.500
    

Lange Beeldekensstraat
2060 Antwerpen     

bewoner(s)
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RADIO BETON IN DE WIJK SINT-ANDRIES
Betonne Jeugd zet zijn succesformule Radio Beton voort. Ze trekken de wijk in met een blitse 

bakfiets en maken radio op de straat en pleintjes. Zo willen ze iedereen in de wijk aan het woord 

laten. Een halftijdse medewerker ondersteunt dit project.

€ 20.530
    

Sint-Andries 
2000 Antwerpen     

Betonne Jeugd vzw

UNIK VERSTERKT NETWERK!
Vanuit haar nieuwe locatie stimuleert Unik niet-evidente ontmoetingen in de wijk. Unik is de motor 

om verschillende groepen bewoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. 

In de nieuwe stek maakt Unik een indeling met verschillende hoeken en voldoende ruimte. Een 

freelance medewerker ondersteunt het project.

€ 16.000 
    

Brederodewijk 
2018 Antwerpen     

Buurthuis Unik vzw

ELKAAR ONTMOETEN IN DE BUURT
Het diverse publiek van het Kiel dichter bij elkaar brengen door het Kielpark tot een bruisende 

ontmoetingsplek te laten evolueren die voor alle lagen binnen de bevolking toegankelijk is. Dit in 

samenwerking met talloze sociale partners in de wijk. Een halftijdse medewerker coördineert.

€ 34.450 
    

Kiel 
2020 Antwerpen     

BVAC vzw (Beerschot  
Vrienden Atletiek Club)

JACHDOV
Maandelijks een ontmoetingsmoment creëren voor 40 tot 50 senioren in de buurt en de omgeving 

van het Stadspark na de lange periode van eenzaamheid door covid19. Gevarieerd aanbod van 

workshops, lezingen, films en activiteiten gevolgd door een lichte brunch.

€ 21.750
    

Stadspark
2018 Antwerpen     

Jachdov vzw

Ontmoeting 
in de buurt
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IEDEREEN FIT!
Outdoor fitness in de wijk ‘Europark’. Duurzame eenvoudige toestellen, voor jong en iets ouder, 

op een plaats waar veel mensen langskomen. Corona heeft iedereen leren wandelen, maar het 

kan beter. In een dicht bevolkte wijk een aangename en gezonde tijdsbesteding. Na de plaatsing 

organiseert bewonersgroep Onze Stad Ons Huis een inhuldigingsfeestje voor alle buurtbewoners 

en betrokken partners.

€ 35.300
    

Linkeroever 
2050 Antwerpen     

district Antwerpen en bewoners- 
groep Onze Stad Ons Huis FV

FEEST IN ELK HOEK’SKE 
Door corona zijn mensen uit elkaar gegroeid. Kras jeugdwerk wil daar verandering in brengen door 

vijf tweemaandelijkse pleinfeesten/wijkfeesten, met als hoogtepunt een groot Kiels 2020 feest  

(een internationale avond)!

€ 5.500 
    

Kiel 
2020 Antwerpen     

Kras jeugdwerk vzw

BUREN KOMEN EINDELIJK SAMEN
Het drukke leven maakt het soms onmogelijk om je eigen buren te leren kennen. Tijdens gezellige 

workshops pottenbakken ontmoeten buren elkaar. 14 groepen van zes personen krijgen elk een 

zesdelige workshop. Een medewerker zorgt een halve dag per week voor de administratieve onder- 

steuning. De pottenbakker wordt vergoed per workshop.

€ 31.530 
    

2018 Antwerpen
    

KwaliTijd vzw

SAMEN KOKEN EN ETEN MET BUURTBEWONERS IN DE PEPERFABRIEK 
Eén avond per week wordt een buurtmaaltijd georganiseerd waar kwetsbare buurtbewoners 

welkom zijn. De maaltijden worden bereid door vrijwilligers, met voedseloverschotten van 

een lokale supermarkt. De mensen die komen eten geven een vrije bijdrage. Een halftijdse 

medewerker coördineert het project.

€ 28.700 
    

Peperfabriek 
2018 Antwerpen     

Peperfabriek / 
Elcker-Ik Centrum vzw
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ZORGZAME WIJK SINT-ANDRIES
Met allerhande initiatieven brengt dit project de wijkbewoners van Sint-Andries samen.  

‘Zorgzaam Sint-Andries’ is een groots opgezette samenwerking tussen en met allerlei actoren 

in de wijk om zoveel mogelijk buurtbewoners aan te spreken op hun interesse en passie en van 

hieruit (nieuwe) ontmoetingen met buren mogelijk te maken. 

€ 16.810
    

Sint-Andries 
2000 Antwerpen     

Stuurgroep Sint-Andries vzw

SMAKELIJK OP Z’N SYRISCH
Tien keer lekker tafelen voor een 30-tal deelnemers met muziek op de achtergrond afgewisseld met 

dialoog. Vier deelnemers worden betrokken in de keuken. Zo komen verschillende culturen samen. 

Een 1/5de medewerker leidt alles in goede banen.

€ 16.700 
    

Peperfabriek 
2018 Antwerpen     

Tafels van Vrede vzw

BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND
Dit project organiseert 24 ontmoetingen waarbij ouders en professionals in gesprek gaan over  

pedagogische onderwerpen om bij te leren, te discussiëren en elkaar beter te leren kennen.

€ 7.500 
    

2018 Antwerpen
    

bewoner(s)

DE JACHT OP DE KONING
Dit project plaatst een schaak-en damtafel in de Karel Oomstraat en één aan de hoofdingang van 

het Hertoghepark. Een feestelijke inhuldiging met een demonstratiewedstrijd rondt het project af. 

Een bijzondere en verbindende bezigheid voor de kinderen, ouderen en alle andere bewoners.

€ 6.650
    

2018 Antwerpen
    

district Antwerpen  
en bewoners
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PETANQUEBAAN TUSSEN DE BRAEMBLOKKEN
Het grote grasveld tussen de Braemblokken is nogal kaal en er wordt weinig gebruik van 

gemaakt. Een petanquebaan, aan de rand van het grote grasveld, maakt dit een toffe 

ontmoetingsplek voor vele omwonenden (jong én oud). Een openingstornooitje zorgt voor  

de bekendmaking van het aanbod. 

€ 13.000 
    

Kiel 
2020 Antwerpen     

district Antwerpen 

PICKNICKTAFELS AAN DE NOVA EN DE BRAEMBLOKKEN
Twee openbare picknicktafels waarvan één vlakbij de Braemblokken en één bij het Cultureel Ont-

moetingscentrum Nova, stimuleren het samen eten en ontmoeten in de wijk. De buurtbewoners 

worden uitgenodigd op het inhuldigingsfeestje.

€ 12.400
    

Kiel 
2020 Antwerpen     

district Antwerpen

KADEKLAP
’t Eilandje is een buurt in volle ontwikkeling. Om de oude en nieuwe inwoners in een ontspannen 

sfeer samen te brengen worden acht ontmoetingsavonden georganiseerd waarbij dit project buurt-

bewoners op een speelse manier met elkaar samenbrengt.

€ 12.200
    

Eilandje
2000 Antwerpen     

Foenkel vzw

EEN BUURTONTMOETING VOOR IEDEREEN
Wekelijks een laagdrempelige ontmoeting aanbieden voor bewoners en buren van Heder 

(mensen met een niet-aangeboren hersenbeperking). Dit is een noodzakelijke aanvulling op het 

“high level” aanbod (The Jane, August, PAKT...) in de omgeving.

€ 13.400 
    

Het Groen Kwartier 
2018 Antwerpen     

Gasthuis 28 vzw
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SENIOREN UIT DE BUURT OP STAP IN DE BUURT
Een 50-tal senioren van Europark Linkeroever gaat vier keer op stap in de koekenstad.

€ 6.920 
    

Linkeroever 
2050 Antwerpen     

De Glorianten FV

SENIORENZONDAG OP LINKEROEVER
Eén keer per maand senioren van Europark Linkeroever samenbrengen op zondagnamiddag voor een 

gezellige invulling.

€ 7.200 
    

Linkeroever 
2050 Antwerpen     

bewoner(s)

URBAN CHESS
Urban Chess zijn negen schaaktafels die iedereen kan gebruiken: vier in Park Spoor Noord, twee op 

het strand van Sint-Anneke en drie aan het wandelpad naast de voetgangerstunnel op Linkeroever. 

Om te spelen, te leren of er gewoon naar te kijken. Een project met een openingstornooi ter 

bevordering van de sociale cohesie, integratie en natuurlijk het brein!

€ 24.000 
    

Linkeroever en 
Park Spoor Noord     

district Antwerpen  
en bewoners

VOLKSKEUKEN VAN WILLIBRORDUS
Wijkcomité Willibrordus organiseert maandelijks een volkskeuken waar een 50-tal buurtbewoners 

gezellig samen eet en kennis maakt met andere buurtbewoners. Een aperitief en een heerlijk 

driegangenmenu. Halal vlees of vegetarisch.

€ 1.800 
    

Kerkstraat
2060 Antwerpen     

Wijkcomité 
Willibrordus vzw
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UNIK MUSIK
Onder het motto ‘De muziek komt naar u toe’ organiseert buurthuis Unik een concertreeks op  

zes onverwachte plekken in de buurt. Tijdens elk concert treden er twee artiesten of bands op.  

De concerten willen een divers publiek bereiken en zetten een freelance medewerker in.

€ 14.500 
    

Brederodewijk 
2018 Antwerpen     

Buurthuis Unik vzw

SUIKERWIJKFEEST 2060
Een wijkfeest voor iedereen! Mensen samenbrengen, samen aan tafel schuiven voor lekkernijen en 

een goeie babbel. Daarnaast veel te doen voor kinderen!

€ 5.500 
    

2060, Antwerpen Noord
    

CCMO vzw

ZOMERZATERDAGEN VAN FUNDAMENT
Elke zaterdagmiddag van juli en augustus een buurtmaal en openlucht-Kopcertje als zomerse 

aanvulling bij de kelder-Kopcerten van Fundament in het doodlopend stuk van de Sint-

Norbertusstraat en de aanpalende Chilltuin.

€ 8.500 
    

Sint-Norbertusstraat 
2060 Antwerpen     

Fundament2060 vzw

ONTMOETING INSPIREERT
Een jaarlijks BUURTfeest dat ontmoeting faciliteert en mensen inspireert. Dit project zet de deuren 

van een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking open voor de buren, maakt de 

troeven bekend, brengt de buurt bijeen en inspireert mensen. Voor mensen die op zoek zijn naar 

lotgenoten, sociale contacten, vrijblijvende ontmoetingen en zinvolle activiteiten in het kader van 

een onbepaalde therapie, namelijk het leven zelf.

€ 7.500
    

Sint-Andries 
2000 Antwerpen     

Heder vzw

Buurtconcerten 
en -feesten
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MAANDELIJKSE MUZIKALE BUURTTOUR ROND DE LOODSWEZENSITE
Onder Stroom organiseert in 2022 drie buurtfeesten met feestelijke parades tijdens de 

zomermaanden juli, augustus en september. De focus ligt op de creatie van een laagdrempelig en 

experimenteel buurtevenement met Antwerpse artiesten.

€ 8.400 
    

Eilandje 
2000 Antwerpen     

Onder Stroom vzw

BABELFESTIVAL SLOT
Editie 2022 is de laatste voor Babelfestival. Rooftoptiger vzw viert met toeters, bellen en 

tromgeroffel, een zomer lang, samen met de wijkpartners en de buurt. Babelfestival is een gratis 

meertalig, meerdaags festival op een openluchtpodium op den Dam. Voor de organisatie zijn 

ongeveer 36 betaalde werkdagen nodig.

€ 12.500 
    

Dam 
2060 Antwerpen     

Rooftoptiger vzw

ZUIDERBUREN FESTIVAL 2022
Het Zuid verdient zijn tweedaags buurtfeest en dat probeert OostWestZuidBest vzw al enkele jaren 

met veel plezier te verwezenlijken. Een gratis stadsfestival voor alle districtsbewoners met muziek, 

activiteiten voor jong en oud, food-market én cultuur!

€ 30.000
    

Zuid 
2000 Antwerpen     

OostWestZuidBest vzw

BAL POPULAIRE - FEEST IN DE DOKKEN
Het Eilandje is een buurt in volle ontwikkeling. Om de Vlaamse Feestdag te vieren en de buurt 

samen te brengen wordt een feest georganiseerd, met optredens en performances, hapjes en 

drankjes. 

€ 7.250 
    

Eilandje 
2000 Antwerpen     

Foenkel vzw
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KADEKLANKEN
Het Eilandje is een buurt in volle ontwikkeling. Om de oude en nieuwe inwoners in een 
ontspannen sfeer samen te brengen en met elkaar te laten kennismaken, komt er elk seizoen  
een gratis buurtconcert.

€ 9.600
    

Eilandje 
2000 Antwerpen     

Foenkel vzw

MIJN FEEST + JOUW FEEST = ONS FEEST
De kinderen van Almadina School willen alle feesten van iedereen maken. Met muziek, verhalen en 
kennismakingspelletjes vieren ze samen tien feesten en nodigen oud en jong in district Antwerpen 
uit om mee te doen. Een 1/5de medewerker coördineert. 

€ 16.600 
    

Peperfabriek 
2018 Antwerpen     

Tafels van Vrede vzw

LANGSTE LEKKERE WIJKTAFEL
Samen koken en eten verbindt mensen en culturen. Daarom laat wijkcomité Willibrordus de wijk-
bewoners en de lokale horeca samen koken, om daarna samen al dat lekkers op te eten aan een 
gezellige en lange tafel in het midden van de Kerkstraat.

€ 5.195 
    

Kerkstraat
2060 Antwerpen     

Wijkcomité Willibrordus vzw

FEESTBEEST 
Tijdens de zomermaanden trekt het Feestbeest erop uit. Het strijkt neer in 6 verschillende wijken 
en brengt met zich mee: een streepje muziek, animatie voor jong en oud en en dat allemaal in 
het beestige thema huisdieren! Een 1/10de medewerker coördineert. 

€ 15.600 
    

district Antwerpen 
    

Monsieur Gustave vzw

KLEINKUNSTNACHTEN 
In een superdiverse stad als Antwerpen is er één taal die ons allen verbindt: Nederlands.  
Zes concerten met kwalitatief goed, hoogstaand jong Nederlandstalig muziekgeweld leveren daar 
een bijdrage aan.

€ 18.000 
    

district Antwerpen 
    

NEKKA vzw
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PROVINCIESTRAAT, VAN STREET CANYON NAAR GROENE VALLEI
Klimplant vzw gaat de volledige Provinciestraat verfraaien door zo veel mogelijk te vergroenen. 

Ze pakken bestaande boomvakken aan, vergroten die waar mogelijk, voorzien zo veel mogelijk 

geveltuintjes, klimhulpen en groenslingers. Voor dit project wordt een 1/5de medewerker 

aangenomen.

€ 58.450 
    

Provinciestraat
2018 Antwerpen     

Klimplant vzw

BLOEMENPRACHT IN HET STRAATBEELD
Sommige straten in district Antwerpen worden er al mee opgefleurd: prachtige hangmanden aan 

lantaarnpalen. Het maakt het straatbeeld niet alleen groener, maar ook een beetje romantischer. 

Hoeveel straten kunnen mee genieten van nieuwe bloemenpracht?

€ 40.000 
    

district Antwerpen 
    

district Antwerpen

EINDELIJK GROEN OP HET BELGICAPLEIN!
Het Belgicaplein in de nieuwe Regattawijk is kaal en lelijk. De vele bewoners willen graag mooie 

plantenbakken en hangkorven met bloemen en plantjes om het geheel op te vrolijken.

€ 7.000 
    

Belgicaplein, Linkeroever
2050 Antwerpen     

district Antwerpen

GROEN IN HET MEEST GRIJZE STUK DAMBRUGGESTRAAT
De Dambruggestraat, tussen de Lange Beeldekens- en de Muizenstraat, is totaal versteend. Er is 

helemaal niets van groen te zien. Bloemenmanden aan de 6 straatlantarens, een boom en/of enkele 

grote bakken met een bloeiende struik of kleine boom zouden een wereld van verschil maken. 

€ 8.500 
    

Dambruggestraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen  
en bewoners

Groen in  
straten en  
op pleinen
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GROENER HOUT IN DE SCHILDERSSTRAAT
Dit project creëert een groene oase door enkele robuuste bloembakken te plaatsen aan elke kant 

van de schoolpoort. De groene gevel is in ontwikkeling en door zitbanken tussen de bakken te 

plaatsen kan iedereen genieten van het groen en de rust.

€ 10.000 
    

Schildersstraat 
2000 Antwerpen     

district Antwerpen

KNIKGROEN
Een mooie bloembak op de 'knik' in de Tweelingenstraat maakt de buurt mooier en zorgt tegelijk dat 

er niet meer op de hoek geparkeerd wordt. Regelmatig rijden grotere voertuigen bv. vuilniswagens 

zich daar immers vast tussen geparkeerde wagens.

€ 6.000 
    

Tweelingenstraat 
2018 Antwerpen     

district Antwerpen

VERGROENEN VAN DE CYRIEL BUYSSESTRAAT
Meer groen in de straat door grote bloembakken. Het onderhoud van dit buurtgroen wordt door het 

buurtcomité georganiseerd.

€ 20.000
    

Cyriel Buyssestraat 
2020 Antwerpen     

district Antwerpen

LEKKEROEVER BLOEIT! 2000 m2 SCHADUWTUIN EN BUITENKLAS
Dit project legt 2000 m² educatieve tuin voor kinderen aan met zoveel mogelijk biodiversiteit 

door rekening te houden met de bloesemboog. Er komt een serre, bijenhal en vijver waardoor 

Plukgeluk in ieder seizoen klasjes kan onderwijzen over ecologie en klimaat. De vzw kweekt nog 

meer planten en bomen om nieuwe plekken mee te vergroenen. Hiervoor wordt een 2/5de 

medewerker aangenomen.

€ 55.550 
    

Linkeroever 
2050 Antwerpen     

Plukgeluk vzw
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LAGE BEGROEIING IN HET HOF VAN LEYSEN
Het Hof van Leysen - een buurttuin - was een paar jaar geleden nog duidelijk een bos, mét 

struiken en lage begroeiing. Die is nu grotendeels verdwenen. Dit project wil de lage begroeiing 

terug laten floreren.

€ 19.000 
    

Hof van Leysen
2018 Antwerpen     

Werkgroep De Lei vzw

ONEINDIG LEVEN VOOR DE KERSELAARS VAN DEN DAM
Op den Dam staan 3 prachtige kerselaars. Door een groot stadsontwikkelingsproject moeten deze 

bomen helaas verdwijnen. De buurtbewoners laten ze verder leven elders in de buurt door ze te 

enten op een stam en zo verschillende nieuwe kerselaars te planten.

€ 4.000 
    

Dam
2060 Antwerpen     

Samentuin Damhof FV

UPGRADE BOOMVAKKEN
De bestaande boomvakken meer kans op slagen geven. Het groen dat er nu instaat, heeft weinig 

kans op groeien. Daarom pakt dit project ongeveer 20 van die plantvakken rond de bomen aan.

€ 7.500 
    

Cyriel Buyssestraat
2020 Antwerpen     

bewoner(s) 
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MILIEUMIJL
Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de 

opwarming van de aarde. ’t Ergohuisje wil jongeren bewust maken van hun omgeving door 

wekelijkse samenkomsten. Kinderen kennis bijbrengen om later milieubewuster door het leven  

te gaan. Een 1/5de medewerker wordt hiervoor ingezet.

€ 17.600 
    

2018 Antwerpen
    

’t Ergohuisje vzw

GENERATION C(IRCULAIR)
240 jongeren maken actief kennis met de mogelijkheden van (eindeloos) hergebruik. Generation 

C(irculair) werkt een educatief pakket uit rond een duurzame toekomst en gaat bij 10 klassen uit het 

secundair onderwijs een halve dag op bezoek. Een freelancer coördineert het project en freelance 

educatief medewerkers begeleiden de workshops.

7.590 € 
    

district Antwerpen 
    

Groot Licht vzw

GRONDSTOF FESTIVAL
Grondstof is een gratis festival voor alle leeftijden, dat focust op de grond onder onze voeten. Een 

twaalftal workshops onderzoekt de kleinste wezens en grote verbanden op vlak van biodiversiteit, 

landbouw en klimaat en zoeken deze tot op de bodem uit. Twee maand lang werken 2 halftijdse 

medewerkers hieraan. 

€ 15.916
    

district Antwerpen 
    

Kleefkruid vzw

Klimaat- en 
milieuprojecten
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PEAS AND LOOF
Voedsel verbindt. Dit project verwerkt voedseloverschotten van bioboeren, The Barn en Bioplanet 

met verschillende doelgroepen. Het project zet ook in op workshops rond duurzaam voedsel 

en voedselverspilling, voor verschillende doelgroepen, met de focus op de meest kwetsbaren. 

Daarnaast gaan deze groepen samen koken met voedseloverschotten, en samen eten. De extra 

maaltijden worden bezorgd aan sociale partners. Hiervoor wordt geïnvesteerd in duurzaam 

materiaal en een 2/5de medewerker.

€ 35.500 
    

Eilandje
2000 Antwerpen     

Kleefkruid vzw

BROEIKAS #2
Op Broeikas #2 delen inwoners van district Antwerpen een volledige dag met anderen hun 

klimaatvriendelijke ideeën, en vormen ze om tot concrete projecten tijdens inspiratie- en 

brainstormsessies. Acht sprekers worden uitgenodigd, 100 deelnemers worden verwacht.  

De organisatie van het event gebeurt door een 1/5de medewerker.

€ 17.250 
    

district Antwerpen 
    

Klimplant vzw

EEN CIRCULAIR BUURTINITIATIEF ROND GEZONDE VOEDING
Samen met diverse partners slaan CHACANA Europe en Veganation de handen in elkaar om in de 

Brederodebuurt een breed gedragen, laagdrempelig circulair project op te zetten rond gezond 

voedsel en een milieu- en klimaatvriendelijke levensstijl. Maaltijden worden uitgedeeld die werden 

gemaakt met ingrediënten uit een samentuin en waarvan het afval wordt gecomposteerd om 

nieuwe groenten te kweken.

€ 7.500
    

Brederodewijk
2018 Antwerpen     

Lijsterbes FV

LINKEROEVER PEUKENVRIJ
Tweewekelijks sporen zeven groepjes van drie vrijwilligers rokers op straat aan om hun peuk in een 

asbakje te deponeren door met hen in gesprek te gaan. De rokers krijgen een pocket-asbakje als 

geschenk. De vrijwilligers rapen ook zwerfvuil op.

€ 3.025 
    

Linkeroever 
2050 Antwerpen     

bewoner(s)
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NEEM JE AFVAL MEE NAAR HUIS
Een sensibiliseringscampagne in het district om gebruikers van parken en andere openbare 

ruimtes aan te moedigen om hun eigen drank- en eetafval mee naar huis te nemen, met affiches 

en communicatie gemaakt door en met de (mede)bewoners.

€ 7.500 
    

district Antwerpen 
    

bewoner(s)

NO PLASTIC ON THE STREETS
Studenten verzamelen 4000 oude katoenen zakken en bedrukken ze met het 'No Plastic On The 

Streets' logo. De zakken worden bedrukt teruggeleverd en dit motiveert mensen om de zakken te 

hergebruiken.

€ 2.600 
    

district Antwerpen 
    

bewoner(s)

OP STRAAT VOOR ’T KLIMAAT 
Een tiental jongeren gaat twee keer per maand het zwerfvuil op het Kiel met afvalknijper en vuilzak 

te lijf! In de wijk is zwerfvuil een groot probleem. Door bewustwording, vijf vormingssessies en de 

acties in de straten en op pleintjes wordt de wijk properder.

€ 7.500
    

Kiel 
2020 Antwerpen     

Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Stad vzw

STRATEN WITTE(N) TEGEN HITTE! 
Een onderzoek en proefproject rond witte straten. Het straatoppervlak witter maken om de 

warmtestraling van het zonlicht te reflecteren in plaats van vast te houden in straten waar weinig 

mogelijkheden zijn voor extra groen. De straatlantaarns moeten minder fel branden omdat het 

asfalt het licht reflecteert: extra energiebesparing. Op donkere plekken in de stad kan lichtkleurig 

asfalt ook zorgen voor een groter veiligheidsgevoel.

€ 30.000 
    

district Antwerpen 
    

district Antwerpen



27

JONG GEFERMENTEERD, OUD GEDAAN! 
Speelvogel vzw laat kinderen kennismaken met gefermenteerde plantaardige voeding. Dit 

is heerlijk gezond en een quick win in de strijd tegen voedseloverschotten. Op een jaar tijd 

worden er 30 workshops georganiseerd in scholen. Een 3/10de medewerker (11,4 uur per week) 

coördineert het project.

€ 15.000 
    

district Antwerpen 
    

Speelvogel vzw

ZERO WASTE LAB
Zin om je voorraadkast uit te breiden maar uitgekeken op voorbereid en voorverpakt? Het zero 

waste-lab biedt advies, inspiratie en begeleiding vanaf één vaste locatie en geeft je bovendien in 

30 gratis live workshops en 30 online workshops de basics van klimaatvriendelijk leven mee. Een 

halftijdse medewerker coördineert. 

€ 39.500 
    

2000 of 2018 Antwerpen
    

Speelvogel vzw

TAALSLEUTELS VOOR HET KLIMAAT
Tafels van Vrede wil anderstaligen verbinden met klimaat- en milieuprojecten binnen district 

Antwerpen door hen de taal van het klimaatvraagstuk eigen te maken en hen te betrekken bij 

bestaande projecten. Om gelijkwaardigheid te verwezenlijken vertrekt het project vanuit de vraag: 

hoe denken anderstaligen vanuit hun eigen culturele achtergrond over het klimaat? Een 1/3de 

medewerker leidt alles in goede banen.

€ 19.800 
    

district Antwerpen 
    

Tafels van Vrede vzw

KIND CLAIMT KLIMAAT
150 kinderen en jongeren worden Ambassadeur voor het Klimaat. Tijdens 32 activiteiten ruimen ze 

zwerfvuil op, verfraaien ze straten en pleinen met hun tekeningen en leren ze tegelijkertijd bij over 

milieu en klimaat. Een 2/5de medewerker coördineert het project.

€ 20.380 
    

district Antwerpen 
    

Tafels van Vrede vzw
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STINKENDE OF BLINKENDE?
Tafels van Vrede vzw wil zes lezingen/workshops en één toonmoment organiseren over het 

klimaat vanuit diverse culturele achtergronden. Scheiding van afval, recycling en creatief 

hergebruik van materiaal komen aan bod, net als kringgesprekken over anders consumeren en 

duurzaamheid.

€ 3.000
    

Peperfabriek 
2018 Antwerpen     

Tafels van Vrede vzw

TWEEDE EDITIE VAN KLIMAATFESTIVAL ANTWERPEN
Klimaatfestival Antwerpen is een gratis  5-daags cultureel-filosofisch festival over klimaat-

verandering. Steek je handen uit de mouwen en leer meer over het klimaat via films, workshops, 

lezingen, tentoonstellingen en meer in deze tweede editie! Van juni t.e.m. november ondersteunt 

een halftijdse medewerker het project.

€ 25.000  
    

Ankerrui
2000 Antwerpen     

Troebel vzw

HABBEKRATS-BOMENLABO ZOEKT GEZONDHEIDSBOMEN
De interesse in burgerwetenschappen bij het jonge volkje is groot. Met een Bomenlabo meet dit 

project welke schadelijke stoffen (NO²,CO², fijnstof) de bomen capteren, maar ook hoeveel zuurstof 

ze afgeven, want meten (echt wetenschappelijk) is weten...

€ 9.500 
    

Sint-Andries
2000 Antwerpen     

Veerkrachtig  
Sint-Andries vzw
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FILEBINGO
Filebingo pakt het fileleed in de Abdijstraat aan op een ludieke manier. Comité Bump verdeelt 

gratis bingokaarten aan de autogebruikers die er wekelijks urenlang in de file staan. De speelse 

boodschap maakt duidelijk dat er alternatieven zijn.

€ 2.000 
    

Kiel
2020 Antwerpen     

Comité Bump FV

BETER GEPLAATSTE VERKEERSDREMPEL KIEL
De huidige verkeersdrempel in de Frans Hensstraat vernieuwen door een verbeterde versie waardoor 

het verkeer er niet gevaarlijk snel kan rijden. Betere veiligheid voor overstekende kleuters.

€ 45.000 
    

Frans Hensstraat
2020 Antwerpen     

district Antwerpen

DE CYRIEL BUYSSESTRAAT ALS VEILIGE STRAAT
De Cyriel Buyssestraat is een snelweg geworden. De enkele verkeersdrempels in deze lange straat 

zorgen niet voor een veilig rijgedrag. Met dit project komt er één drempel bij als experiment om het 

rijgedrag te veranderen.

€ 42.000
    

Cyriel Buyssestraat
2020 Antwerpen     

district Antwerpen

MAAK VAN DE HERDERINSTRAAT EEN VEILIGE EN GEZELLIGE STRAAT
Het gezellige woonerf Herderinstraat verliest zijn charme en veiligheid door auto’s die vaak te 

snel rijden. Maak dit een veilige en leuke straat door de snelheid van auto’s te beperken door 

bijvoorbeeld bloembakken te installeren en zo een asverschuiving te realiseren.

€  5.000
    

Herderinstraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

Verkeersremmende 
maatregelen
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OK TRAAG & GROEN!
Dit proefproject wil een aantal ‘groeneilanden’ met als hoofddoel een verkeersremmende 

inrichting van de straat, gecombineerd met een fietsenstalling, extra bomen en zitbanken.

€ 40.200
    

Oudekerkstraat
2018 antwerpen     

district Antwerpen 
en bewoners

PROEFPROJECT: OPTISCHE ILLUSIE WEGMARKERINGEN
Door zebrapaden, 30km/u of eventuele andere markeringen in optische illusie aan te brengen, 

worden automobilisten alerter en voorzichtiger bij het benaderen van oversteekplaatsen. Zo hebben 

proefprojecten in Indië, IJsland en Londen bewezen. District Antwerpen voert hiernaar een onderzoek 

en voert minstens één proefproject uit indien mogelijk.

€ 10.000
    

district Antwerpen 
    

district Antwerpen

STRUCTURELE AANPAK FOUTPARKEEROVERLAST
In het stuk Constitutiestraat tussen Bisschop- en Offerandestraat wordt er consequent geparkeerd 

aan een zijde van de straat waar niet geparkeerd mag worden. Op strategische plaatsen obstakels 

zetten kan dit structureel oplossen.

€ 10.000
    

Constitutiestraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

TRAGE WEGEN VERBINDEN
Waar trage wegen of rustige straten aan weerszijden van een drukkere weg uitkomen kan een 

verkeersdrempel zorgen voor een veilige(re) oversteekbaarheid voor voetgangers, fietsers en 

schoolgaande kinderen. Met dit project wordt één verbinding veiliger gemaakt.

€ 42.000
    

district Antwerpen
    

district Antwerpen
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VERKEERSDREMPEL KERKSTRAAT-WETSTRAAT-HUYBRECHTSSTRAAT
Een verkeersdrempel (buskussen) of twee-à drie in de Kerkstraat ter hoogte van de kruising met 

Wetstraat en Huybrechtsstraat met eventueel zebrapaden aan beide zijden. Zo kunnen de vele 

voetgangers en fietsers de Kerkstraat veiliger oversteken aan het stuk waar erg snel gereden wordt.

€ 10.000
    

Kerkstraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

ZEBRAPAD ORANJESTRAAT - VISÉSTRAAT - PARKING
Dit is een veel gebruikte oversteekplaats waar mensen van en naar het park gaan (ook auto's 

die willen parkeren). Ondanks de vluchtheuvel letten autobestuurders vaak niet op overstekende 

voetgangers en fietsers.

€ 5.000
    

Oranjestraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen
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AFTERPARTY-BAG
De Afterparty-bag is een zak die waterdicht en goed uitwasbaar is. En die je bij je hebt als je 

buiten feest, drinkt, eet. Zo kun je je afval gemakkelijk meenemen naar huis en is het ook feest 

voor wie na je komt.

€ 1.000 
    

Zurenborg
2018 Antwerpen     

bewoner(s)

DE CONINCKPLEIN - EEN PLEIN VOOR DE BUURT
Het welbekende De Coninckplein is een belangrijk plein in Antwerpen-Noord. Echter, momenteel zijn 

velen van mening dat het een ongezellig en onbenut plein is. Tijd voor enkele bloembakken en wat 

extra bomen, zodat buurtbewoners er graag komen.

€ 15.000
    

De Coninckplein
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

EEN GROEN EN GEZELLIG STATION ANTWERPEN-DAM
Het oude station Antwerpen-Dam is een prachtige, monumentale locatie. Wat bankjes, tafeltjes, 

speelelementen en natuurlijk veel groen creëren een oase van schaduw en rust die de samenkomst 

van de buurt zal stimuleren.

€ 30.000
    

Dam
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

GROENER FALCONPLEIN
Het Falconplein wordt deels onthard waardoor het een aantrekkelijker plein wordt.

€ 30.000 
    

Falconplein
2000 Antwerpen     

district Antwerpen 

Aantrekkelijkere  
pleinen



35

MAG HET WAT STILLER A.U.B.? 
Een campagneslogan om mensen er bewust van te maken wat stiller te zijn op straat, vooral  

‘s nachts. Op het Marnixplein waar veel horeca is, kan gesensibiliseerd worden met deze slogan.

€ 10.000
    

Marnixplaats
2000 Antwerpen     

district Antwerpen

PICKNICKEILANDEN MARNIX
Bij mooi weer schijnt het zonnetje de hele dag pal op de Marnixplaats. Rondom het standbeeld is 

een groene zone aangelegd. Hierop komen enkele eilandjes met zitbanken.

€ 15.000
    

Marnixplaats
2000 Antwerpen     

district Antwerpen

SPRANKELENDE WATERBRON
Op het Paradeplein komt een mooie drinkwaterfontein waar kinderen en volwassenen zich aan 

kunnen verfrissen.

€ 10.000
    

Groen Kwartier
2018 Antwerpen     

district Antwerpen

TRIBUNE AAN SKATEPLEIN PARK SPOOR NOORD
Vanop een kleine tribune kunnen passanten, ouders en bewonderaars de fantastische moves 

bekijken van de skaters, skeelers en steppers op het skateplein van Park Spoor Noord.

€ 25.000
    

Park Spoor Noord
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

OASE
OASE wil de buitenruimte ‘den Droog’ van de Geelhandplaats opwaarderen naar een rustige groene 

oase.  Onder de 3 koepels komen 3 verschillende plekken: study, plancher en relax. Tussen en naast 

de overdekte plaatsen komen staptuinen.

€ 30.000 
    

Geelhandplaats
2060 Antwerpen     

Earnest vzw
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OMHEINING VOOR PANNAVELD AGORAPARK (LUCHTBAL)
Een duurzame, blijvende omheining en tribune helemaal rond het pannaveldje van het Agorapark 

te Luchtbal. JES vzw voert het traject uit met zijn jongeren, onder begeleiding van een 1/5de 

medewerker.

€ 30.000
    

Agorapark, Luchtbal
2030 Antwerpen     

district Antwerpen 
en Jes vzw

PAK ME DAN, ALS JE KAN!
Op het pleintje op de hoek van de Hendriklei en de Lodewijk de Raetstraat komt een stuk mozaïek 

waar de omwonende kinderen en hun ouders trots op zullen zijn. Ieder kind krijgt een tegel 

die het mag versieren onder professionele begeleiding (1/10 gedurende 2 maand). Eenheid in 

verscheidenheid. Samen trots. 

€ 4.500
    

Hendriklei
2020 Antwerpen     

Inspiration vzw

SENIORENBABBEL
Vijf extra comfortabele zitbanken op verschillende pleinen, voor senioren en mindervaliden, 

verspreid over district Antwerpen.

€ 10.000 
    

district Antwerpen 
    

district Antwerpen

PLAYSCULPTURE OP HET STROOMPLEIN
Onder Stroom realiseert in samenwerking met Atelier Bontekoe Van Put een ‘Playsculpture’: een 

speelse sculptuur die dient als speel-, klim- en ontmoetingstoren op het Stroomplein.

€ 12.000 
    

Eilandje
2000 Antwerpen     

Onder Stroom vzw



37

 NOTITIES 



38

UNIK ARTISTIK
Drie weekends lang ontdekken inwoners van de Brederode- en de Markgravewijk verborgen  

parels in hun buurt tijdens diverse theaterperformances. Ze krijgen een andere kijk op hun wijk.  

Een 1/5de educatieve medewerker zet dit gemeenschapsvormend project op touw.

€ 19.000  
    

Brederodewijk
2018 Antwerpen     

Buurthuis Unik vzw

DE WERELDBAKFIETS
De Verhalenbakfiets van de Burgerbegroting 2018 is nu ook een Gedichten- en Notenbakfiets.  

De bakfiets rijdt twintig keer naar poëtische plekken in district Antwerpen en daar wordt hij een 

podium voor wereldverhalen, -gedichten en -muziek.

€ 11.960 
    

district Antwerpen 
    

De Verhalenwerf 
interculturele vzw

ARTISTS COME OUT TO PLAY, WON’T YOU?
Opkomende kunstenaars brengen hun straatkunst naar district Antwerpen. Met performance 

art, graffiti, illustraties, schilderijen, ruimtelijke kunst (3D) en meer zullen zij de gemeenschap 

ondersteunen. Met artistieke vergoeding voor de artiesten. 

€ 7.500
    

district Antwerpen 
    

bewoner(s)

LOL (LINKEROEVER LITERAIR)
LinkerOever Literair maakt gebruik van de literaire referenties van Linkeroever (Citaat op Straat) en 

organiseert literaire wandelingen. De wandelingen worden begeleid door auteurs die voordragen uit 

eigen werk.

€ 4.000 
    

Linkeroever
2050 Antwerpen     

bewoner(s)

Cultuur op 
straten en 
pleinen
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PLEINTJESPRET
Pleintjespret biedt op vaste plaatsen en tijdstippen kleinschalige optredens met poëzie en muziek 

aan in de wijk Brederode/Markgrave. Het project bevordert het vakantiegevoel en vergroot de 

samenhang in de wijk.

€ 6.500 
    

Brederodewijk
2018 Antwerpen     

bewoner(s)

CONCRETE JUNGLE BEAST 
 Een sculptuur gemaakt van planten en natuurlijke materialen waarin kleine dieren en insecten een 

thuis vinden. Een standbeeld van een levende biotoop. Mooi om naar te kijken, interessant om te 

bestuderen.  1/10de medewerker wordt ingezet gedurende 6 maanden. 

€ 9.000 
    

Centrum
2000 Antwerpen     

Loods Des Doods vzw

ZOMER AAN DE STROOM
Zomeroptredens op het Stroomplein! In 2022 organiseert Onder Stroom op het Stroomplein tien 

culturele publieksevenementen. Zo wordt het bruisende Stroomplein opnieuw opengesteld voor de 

bewoners van district Antwerpen. Met inzet van 1/4de medewerker. 

€ 27.540
    

Eilandje
2000 Antwerpen     

Onder Stroom vzw

HET POËZIEPAD
Een gedichtenroute in elke wijk van het district in de periode juni tot september. Bezoekers volgen 

die gedichtenroute en belanden in een poëzievoorstelling.

€ 12.000 
    

district Antwerpen 
    

Poëziebus vzw
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DAMBLUES
In de wijk Dam wonen verschillende muzikanten. De wijk is in volle ontwikkeling. DeBarrage vzw 

organiseert een muziekfestival om het volkse, aangename karakter van de wijk extra in de verf te 

zetten en de horeca te stimuleren.

€ 10.000
    

Dam
2060 Antwerpen     

DeBarrage vzw

KARMA BUSINESS - CIRCULAIR MONUMENT!
Karma Business wil met jeugdige verbeeldingskracht de uitdagingen van het huidig economisch 

denken tackelen: ze bouwen een circulair monument van de toekomst en prikkelen Antwerpenaren 

doorheen district Antwerpen! Freelance kunstenaars worden vergoed. 

€ 7.000 
    

district Antwerpen 
    

bewoner(s)

VOETSCHRAPERS VAN WILLIBRORDUS
Wijkcomité Willibrordus vormt in de Willibrorduswijk een aantal voetschrapers om tot kleine 

kunstzinnige tafereeltjes. De nieuwe kunstwerkjes vormen samen met de reeds bestaande 

mozaïektegels een kunstenwandeling door de wijk.

€ 11.500
    

Kerkstraat
2060 Antwerpen     

Wijkcomité
Willibrordus vzw
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EXTRA FIETSENSTALLING KERKSTRAAT
In de Kerkstraat tussen de Groenstraat en de Schapenstraat is er te weinig fietsenstalling.  

De fietsen staan daarom tegen de bomen. Met dit project komen er extra fietsparkeerplaatsen  

in de straat én worden de boomvakken vergroend.

€ 16.000
    

Kerkstraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen 
en bewoners

PUBLIEKE FIETSPOMP AAN DE NOVA
Een publieke fietspomp voor het cultureel centrum stimuleert het fietsen in de wijk. 

Alle buurtgenoten kunnen er gemakkelijk gebruik van maken!

€ 4.500 
    

Kiel
2020 Antwerpen     

district Antwerpen

PUBLIEKE FIETSPOMP OP WILLIBRORDUSPLEIN
De Kerkstraat is een drukke straat met veel fietsers. In een fietsvriendelijke wijk horen ook 

publieke fietspompen op centrale plekken. Het Willibrordusplein is zo’n centrale plek.

€ 4.500  
    

Kerkstraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

Fietsvriendelijke 
straten
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SCHONE FIETSEN DOOR EEN OVERKOEPELING VAN DE FIETSBEUGELS
Een overkapping van de bestaande fietsbeugels in de Cyriel Buyssestraat houdt de fietsen lekker 

droog en schoon. Samen met groene klimplanten wordt het ineens een mooie groene oase.

   

€ 25.000 
    

Cyriel Buyssestraat
2020 Antwerpen     

district Antwerpen

VIVE LE VÉLO
Eén of twee gesloten fietsboxen geven de Cyriel Buyssestraat meer plaats om fietsen veilig  

te stallen. 

€ 10.000  
    

Cyriel Buyssestraat
2020 Antwerpen     

district Antwerpen
en bewoners

FIETSEN! VAN NATURE. 40 FIETSDAGEN 30 FIETSEN
Dit project herstelt in beslag genomen fietsen en verbetert 40 dagen lang de fietsvaardigheid 

van honderden kinderen uit het basisonderwijs. De kinderen leren ook over gezonde voeding en 

natuur. Linkeroever wordt dé hotspot voor fietsen in klasgroep met een vast oefentraject voor 

onervaren fietsers. Om alles te organiseren wordt een 3/5de medewerker aangenomen.

€ 59.500 
    

Linkeroever
2050 Antwerpen     

Plukgeluk vzw

EEN NIEUWE FIETS, VOOR (BIJNA) NIETS
Dit project zamelt 50 fietsen in, herstelt ze en schenkt ze aan burgers die zich geen fiets kunnen 

veroorloven of waarvan de fiets gestolen is.

€ 7.500 
    

District Antwerpen 
    

Veganation FV
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HET JAN LIGTHARTWONDERWOUDJE
Dit project wil een stukje Kiels niemandsland terug aan de buurt geven, in het bijzonder aan 

kinderen. Het Jan Ligthartwonderwoudje wordt een speelbosje van 500 m2. Er zal participatie zijn 

van in het begin tot en met het dagelijks beheer.

€ 19.250 
    

Kiel
2020 Antwerpen     

BOS+ Vlaanderen vzw

BOMEN IN DE KORTE VAN PELTSTRAAT
Door de twee hoeken van de Korte Van Peltstraat met de Oudekerkstraat te verbreden en te 

voorzien van groen ontstaat een veiliger kruispunt met meer groen.

€ 25.000 
    

Korte van Peltstraat
2018 Antwerpen     

district Antwerpen

BOMEN VOOR STEENBERG
Op het kruispunt Salm-Salmstraat en Steenbergstraat is er plaats voor twee kleine bomen.

€ 12.000  
    

Steenberg
2000 Antwerpen     

district Antwerpen

GROOT GRASVELD WORDT BOMENRIJK BRAEMPARK
Het grote grasveld tussen de Braem-blokken is kaal en het is er heet in de zomer, waardoor deze 

ruimte onbenut blijft. Twintig extra bomen creëren meer schaduw, waardoor het er aangenaam 

vertoeven is, ook in de zomer.

€ 8.000 
    

Kiel
2020 Antwerpen     

district Antwerpen

Meer 
bomen
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KLIMBOMEN IN PARK SPOOR NOORD
Jungle in Park Spoor Noord: laat de kinderen klimmen en klauteren in speciale klimbomen die 

tegen een stootje kunnen. 

€ 44.000 
    

Park Spoor Noord
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

MAAK DE DOORNELEI TERUG GROEN!
Op de hoek van de Doornelei was ooit een prachtige parktuin. Geef de Doornelei een stukje van 

zijn groene karakter terug door een boom in de straat te plaatsen en ze zo te verbinden met het 

domein Hertoghe en Sint-Hubertusstraat.

€ 12.000 
    

Doornelei
2018 Antwerpen     

district Antwerpen

SCHADUWBOMEN PARK SPOOR NOORD
Om de warme zomers te trotseren zou het fijn zijn wat meer schaduw in het park te creëren.  

Op hete dagen zijn de reeds bestaande schaduwplekken enorm gegeerd en druk bezet.

€ 5.000
    

Park Spoor Noord
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

SCHOONBEKEBOOM
Bijplaatsen van één of twee straatbomen in de Van Schoonbekestraat, tussen de Lange 

Lozanastraat en de Haantjeslei. Vergroening en benadrukking van het residentiële karakter van 

deze wijk en straat.

€ 20.000 
    

Van Schoonbekestraat
2018 Antwerpen     

district Antwerpen

GROENE ONTMOETINGSRIJKE HOEK COBDENSTRAAT - ZÉNOBE GRAMMESTR.
De twee parkeerplaatsen op het verkeersplateau ter hoogte van de hoek van de Cobdenstraat en 

de Zénobe Grammestraat worden omgevormd tot een groene ontharde (verblijf)plek met extra 

boom. De verblijfsfunctie kan in eerste instantie worden getest via tijdelijke opstellingen.

€ 15.000 
    

Cobdenstraat
2018 Antwerpen     

district Antwerpen
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BOOMINZICHT ... IN DE BOUDEWIJNSSTRAAT
De bewoners van de Boudewijnsstraat ontharden hun straat en planten bomen ter hoogte van de 

huizen. Zo maken ze er een aangename plek van voor de hele buurt. Bomen in de straat maken 

een straat niet alleen mooier, maar ook verkeers- en milieuvriendelijker.

€ 66.000 
    

Boudewijnsstraat
2018 Antwerpen     

district Antwerpen 

GROEN PLEIN VOOR UILENSPIEGEL (OP LUCHTBAL)
Buurtzaal Uilenspiegel heeft momenteel een versteende en verwaarloosde achtertuin/plaats. 

Door de stenen hier voor een deel uit te breken en een groen scherm langs de Noorderlaan te 

voorzien, wordt dit aangenamer voor zowel passanten als gebruikers.

€ 15.000  
    

Luchtbal
2030 Antwerpen     

district Antwerpen

GROENE ENTREE VOOR HET GROEN KWARTIER VIA VAN LUPPENSTRAAT
De zone voor de muur en de muur zelf ter hoogte van de kinderopvang Bobijn wordt vergroend 

met vaste planten. Zo wordt er een groene entree gecreëerd voor het Groen Kwartier.

€ 15.000 
    

Groen Kwartier
2018 Antwerpen     

district Antwerpen

Ontharden
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ONTHARDEN VAN VOETPADVERBREDINGEN IN CONSTITUTIESTRAAT
Ter hoogte van Constitutiestraat huisnummers 9 en 6, zijn er twee voetpadverbredingen. 

Hier wordt vaak foutief op geparkeerd. Dit project wil deze zones ontharden, zodat er meer groen 

in de straat komt én het foutparkeerprobleem structureel wordt aangepakt.

€ 6.000 
    

Constitutiestraat
2060 Antwerpen     

district Antwerpen

VOLLENBAK BLOEMBAK
Dit project maakt de brede stoepen van de Cyriel Buyssestraat aantrekkelijker door op verschillen-

de plaatsen stukken stoep te ontharden, er een omheining rond te plaatsen en er mooie bloemen 

en planten te zetten. In totaal komen er ongeveer 10 ontharde stukken.

€ 7.000 
    

Cyriel Buyssestraat
2020 Antwerpen     

district Antwerpen en 
Buurtcomité Cyriel Buyssestraat fv

KAVKA-OERBOS-KOERWOUD
Samentuin Kavka onthardt een strook van 48 m² aan de glazen wand van hun binnenkoer. 

Zo kan de grondwaterspiegel van de stad terug op peil komen. Ze planten er 15 fruitbomen in volle 

grond, die samen met de 30 tuinbakken en de 5 boombakken een oerbos vormen in de stad.

€ 15.000
    

Oudaan
2000 Antwerpen     

vzw Veerkrachtig 
Sint-Andries
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TUINSTRATENCOALITIE-FESTIVAL
In 2022 organiseert dit project een meerdaags Tuinstratenfestival in district Antwerpen om zo alle 

inwoners van het district te inspireren om van hun straat een tuinstraat te maken. Tijdens het 

festival kunnen inwoners verschillende workshops volgen in ongeveer 10 tuinstraten verspreid 

over het district. Ook andere activiteiten worden georganiseerd (lezingen, documentaires, 

wedstrijd, panelgesprekken, infosessies,...) Voor de organisatie wordt een 2/5de werkkracht 

aangeworven.

€ 35.000 
    

district Antwerpen 
    

Commons Lab vzw

ARMANDUS-ARCADEN
Dit proefproject brengt enkele groene arcaden aan de oostrand van de Sint-Amandusstraat 

aan: metalen bogen met bloeiende klimplanten tegen de straatrand voor de Samentuin 

Seefhoek en enkele identieke bogen tegen de straatrand voor de Buurthoningtuin. Er komt een 

onderhoudscontract met de buurt.

€ 9.850
    

Sint-Amandusstraat
2060 Antwerpen     

Fundament2060 vzw

TUINSTRAAT DE DARSEN OP LUCHTBAL
Vorig jaar startte een buurttuin in de tuinwijk van Luchtbal. Dit jaar willen de bewoners graag 

uitbreiden naar een aantal boomvakken in de Philadelphiastraat en Brooklynstraat en naar een 

nieuw te (her)aanleggen perceeltje.

€ 2.000
    

Luchtbal
2030 Antwerpen     

Bewonersgroep  
Luchtbal Noord FV

Tuinstraten en 
experimenteel 
groen



49

GROEN, GROENER, GROENST
De groene ader is een groene zone die slingert doorheen de wijk Sint-Andries. Met dit project  

wil Veerkrachtig Sint-Andries de drukke Franckenstraat verbinden met de aanpalende rustige 

woonerven.

€ 5.500 
    

Franckenstraat
2000 Antwerpenn     

Veerkrachtig  
Sint-Andries vzw

GREENFO
Twee grote bloembakken met daartussen een infobord om de mensen uit de straat te informeren 

over activiteiten in de straat en van het district.

€ 15.000 
    

Cyriel Buyssestraat
2020 Antwerpen     

district Antwerpen en 
Buurtcomité Cyriel Buyssestraat fv

NATUUR VOOR ONZE DRIESNELSE MUUR!
Er staat een grote kale muur in de Driesnellenstraat. Het is de ideale locatie om veel groen voor 

te zetten, samen met één of meerdere gevelregentonnen om het andere groen in de straat van 

water te voorzien.

€ 7.500 
    

Driesnellenstraat
2060 Antwerpen     

bewoner(s)

ONDER STROOM GROENE STADSOASE
In 2022 onderneemt Onder Stroom een vergroeningsactie om het levendige en open Stroomplein 

verder te transformeren tot groene stadsoase.

€ 2.500
    

Eilandje
2000 Antwerpen     

Onder Stroom vzw

TINY FOREST – EEN MINIBOS VOOR ANTWERPEN NOORD
Een minibos of ‘Tiny Forest’ is een klein bosje met inheemse bomen en planten ter grootte van 

een tennisbaan dat natuur én mens ten goede komt: bijdrage tegen de klimaatopwarming, 

toevluchtsoord voor de natuur en gezonde ontmoetingsplek. Dit project zoekt een geschikte locatie 

met de buren van Antwerpen Noord en laat zo’n bosje aanplanten als proefproject.

€ 22.000
    

2060, Antwerpen Noord
    

district Antwerpen
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