wat?

voorwaarden

In 2018 lanceert onze gemeente voor de eerste keer
een project rond burgerparticipatie, waarbij de
inwoners de touwtjes in handen nemen!

Jouw project moet betrekking hebben op één van de
onderstaande categorieën:

Het gemeentebestuur voorziet een budget van maar
liefst 100.000 euro voor kleine maar nuttige veranderingen, die een meerwaarde bieden voor alle inwoners.
Zit jij met een briljant idee?
Dien jouw project in voor 1 mei en geef een woordje
uitleg aan de inwoners tijdens het bewonersplatform
op 3 juni.
De beschikbare budgetten worden onder de projecten
met de meeste stemmen verdeeld. Je kan ze (laten)
uitvoeren vanaf juli 2018.
Wij kijken alvast uit naar jullie voorstellen!

•
•
•
•
•
•
•

cultuur/vormingen
fietsers en voetgangers
groen
sport
straten en pleinen
sociale projecten/participatie
verenigingen en bewonersgroepen

De maximum toelage per project bedraagt € 5.000.
Het project mag geen andere subsidies ontvangen van
de gemeente.
Lees het volledige reglement op
www.wortegem-petegem.be/buurtbouwers

infomomenten
Wil je alles te weten komen over Buurtbouwers? Kom dan naar één van de twee infomomenten:
Op dinsdag 27 februari 2018 om 18u in de Feestzaal van het gemeentehuis, voor de inwoners van Moregem,
Ooike en Wortegem; of op woensdag 28 februari 2018 om 18u in OC Rozenhof voor de inwoners van Elsegem en
Petegem. Schrijf je in via 056 68 81 14 of via gemeente@wortegem-petegem.be. Er worden broodjes voorzien.
Deze indeling is niet strikt: woon je in Elsegem maar past 27 februari je beter, dan ben je uiteraard ook welkom!

Hoe deelnemen?
Dien jouw project in voor 1 mei 2018 en wacht op feedback van de gemeente. Wanneer jouw project goedgekeurd
wordt, verschijnt het op de website, mag je het (indien gewenst) voorstellen tijdens het bewonersplatform op
3 juni en kunnen alle inwoners van Wortegem-Petegem voor jouw project stemmen.
Deel jouw project via sociale media en andere kanalen met de hashtag #360participatie om stemmen te krijgen!

Hoe stemmen?
Stemmen kan van 1 juni tot en met 30 juni 2018 via de website, of tijdens het bewonersplatform op 3 juni. Je kan
op maximum drie projecten stemmen, gerangschikt als een top drie.
Elke inwoner kan slechts één keer stemmen.
Je moet minstens 14 jaar zijn om te stemmen.

budget
Het budget van € 100.000 wordt over de winnende projecten verdeeld, op voorwaarde dat deze projecten
minstens 25 unieke stemmen halen. Dit gebeurt als volgt:
•

Het best scorende project van elke deelgemeente krijgt het gevraagde budget (mits het 25 unieke stemmen
behaalde).

•

Het resterende bedrag wordt over de volgende hoogst gerangschikte projecten verdeeld, ongeacht de deelgemeente waarop ze betrekking hebben (mits ze 25 unieke stemmen halen).

De maximum gevraagde toelage per project bedraagt € 5.000.

planning
Buurtbouwers gaat van start vanaf maart 2018. Je kan projecten indienen tot en met 30 april 2018. De inzendingen
worden gecontroleerd en na goedkeuring bekend gemaakt via de website, het infoblad, sociale media, ... .
Gedurende de maand juni kan je stemmen op jouw favoriete projecten. Er wordt op 3 juni ook een bewonersplatform georganiseerd waar alle projecten nog eens kort toegelicht worden. Wie geen internet heeft en toch wil
stemmen, kan dit tijdens dit bewonersplatform doen.
Vanaf juli 2018 tot juli 2019 kan je jouw project uitvoeren of laten uitvoeren.

uitvoering
De projecten met de meeste stemmen worden vanaf juli 2018 uitgevoerd. De uitvoering gebeurt binnen het jaar
na de bekendmaking van de winnende projecten. Je kan een project zelf uitvoeren, of dit laten uitvoeren.

inspiratie
Kan je wat inspiratie gebruiken of weet je niet goed onder welke categorie jouw idee valt?
Dan kan je hieronder terecht voor enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

veilig naar school (fietsers en voetgangers)
hondenloopzone (groen)
sporttoestellen in publieke domeinen (sport)
zitbank in de straat (straten en pleinen)
wijkgerichte communicatie (sociale projecten/participatie)
kunst in openbare domeinen (cultuur/vormingen)
ondersteuning voor vrijwilligers (verenigingen/bewonersgroepen)

Nog steeds niet zeker?
Neem dan contact op met Valérie Van Auwegem via het nummer 056 68 81 14 of stuur een mailtje naar
gemeente@wortegem-petegem.be.
Veel succes!

inschrijven
Registreer jouw project via www.wortegem-petegem.be/buurtbouwers of stuur dit formulier ingevuld terug naar:
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
t.a.v. Valérie Van Auwegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem

naam en voornaam

Adres

E-mail adres
ik dien dit project in in naam van een vereniging

		ja		nee

naam vereniging
deelgemeente voor uitvoering van het project
categorie (zie voorwaarden)
voeg een korte omschrijving in bijlage toe waarin de meerwaarde van jouw project toegelicht wordt
item

Geschatte kostprijs

geschatte kostprijs
per item

ik wens deel te nemen aan het bewonersplatform
om mijn project toe te lichten aan de inwoners

		ja		nee

Door het opsturen van dit formulier verklaart u zich akkoord
dat het gemeentebestuur bovenstaande gegevens gebruikt
om u te contacteren in het kader van het project BuurtBouwers
en dat het gemeentebestuur deze gegevens publiek maakt via
haar communicatiekanalen om uw inzending te promoten.

datum en handtekening

