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Inspiratie voor breder
draagvlak en beter klimaat
Burgers, buurtwerkingen en verenigingen zijn door hun lokale verankering,
terreinkennis en netwerk een belangrijke hefboom om lokale klimaatdoelstellingen
te halen. Vertrekkend van dat idee begeleidde Ecolife vorig jaar drie
gemeentebesturen in Oost-Vlaanderen om energieprojecten van burgers en
lokale verenigingen te ondersteunen met een burgerbudget.
Burgers konden zelf projectvoorstellen indienen voor een beter klimaat.
Anders dan bij een projectsubsidie kregen alle inwoners van de gemeenten ook
de kans om te stemmen voor het projectvoorstel van hun voorkeur. Zo konden
ze meebeslissen welke projecten financiering kregen.
Ecolife begeleidde de gemeenten op maat. Om het burgerbudget voor te bereiden,
uit te voeren, te evalueren en erover te communiceren. Er kwam een leidraad met
de methodiek en de resultaten van de projecten.
Het project en dit leidraad kwamen er dankzij de subsidie voor
energieambassadeurs van de Provincie Oost-Vlaanderen. Elk jaar
kunnen verenigingen, scholen, gemeentebesturen, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en ondernemingen een beroep doen op de subsidie.
Het doel is de energietransitie te stimuleren en de CO2-uitstoot, de motor van
de klimaatverandering, fors te verminderen. De Provincie Oost-Vlaanderen
wil klimaatgezond zijn tegen 2040. We willen de uitstoot van broeikasgassen
drastisch naar beneden krijgen en herleiden tot nul. Hoe vroeger, hoe liever.
En tegelijk willen we ons wapenen tegen de negatieve effecten van
de klimaatverandering.
Deze ambitieuze doelstellingen halen, kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben
we medewerking van iedereen nodig. En samenwerking. Het burgerbudget is een
mooi voorbeeld van lokale samenwerking. Die projecten zorgen bovendien lokaal
voor een nieuw elan en creëren onderlinge verbondenheid.
Omdat we overtuigd zijn van het burgerbudget namen we het aanbod onlangs op
in het omgevingscontract. Concreet kunnen Oost-Vlaamse gemeentebesturen een
beroep doen op begeleiding van Ecolife voor maar 50% van de begeleidingskost.
De Provincie Oost-Vlaanderen past de overige 50% bij.
Ik hoop dat het burgerbudget inspirerend werkt voor andere gemeentebesturen.
Want ik ben ervan overtuigd dat projecten zoals het burgerbudget bijdragen tot
een breder draagvlak én tot een beter klimaat.
Veel lees- en inspiratieplezier,
Riet Gillis
Gedeputeerde voor Milieu, Natuur, Klimaat en Energie
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Burgerbudget

ook in kleinere steden en gemeenten
Steden als Gent, Antwerpen en Brussel werken al langer met een burgerbudget
of een burgerbegroting. In deze leidraad focussen we op kleinere steden en
gemeenten, zodat ook zij aan de slag kunnen gaan met een burgerbudget.
Met het klimaatactieplan als leidraad worden alle inwoners uitgenodigd om
voorstellen in te dienen die de klimaatuitdagingen in hun straat, buurt of
gemeente aanpakken. Een onafhankelijke jury én de inwoners beoordelen
de voorstellen en beslissen welke voorstellen geld krijgen.

W AT L E V E R T E E N B U R G E R B U D G E T O P ?
» Burgers krijgen de kans om actief mee te werken aan het klimaatbeleid
door eigen projecten van de grond te krijgen die vaak zonder steuntje
in de rug moeilijk te realiseren zijn.
» Het gemeentebestuur houdt de vinger aan de pols van wat er leeft bij
de inwoners en realiseert zo doelstellingen van het klimaatactieplan op
een participatieve manier, met meer draagvlak voor de projecten.

Het burgerbudget sluit aan bij de tendens van meer participatieve democratie
met meer aandacht voor dialoog en samenwerking tussen overheid en burger.
In deze leidraad vind je hoe je een burgerbudget kunt opzetten in je gemeente.
We reiken een voorbeeld aan van een reglement en het bijbehorende stappenplan,
aangevuld met twaalf lessen uit andere gemeenten. Tot slot geven we een inkijk
in de eerste edities van het burgerbudget in Kruisem en Erpe-Mere.
Zo hopen we dat ook jouw gemeente de stap zet naar veel bruisende lokale
initiatieven voor én door burgers, mee mogelijk gemaakt door het burgerbudget.
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Burgerbudget
als beleidstool
Het burgerbudget is een recent participatief beleidsinstrument dat grondige
interne voorbereiding en opvolging vraagt en heldere communicatie naar de
burgers. Ideaal blijft het niet bij één editie en verankert het burgerbudget zich
in het gemeentelijk klimaatbeleid zodat het kan uitgroeien tot een bekende
en succesvolle methodiek van cocreatie.

WAT MOET ER ALLEMAAL GEBEUREN
OM EEN BURGERBUDGET OP TE ZETTEN?

2.
1.
REGLEMENT OPSTELLEN
» Te nemen beslissingen:
Welke projecten komen in
aanmerking? Wat is de doelgroep?
Welk budget is er? Wat zijn de
ontvankelijkheidscriteria? Wat zijn
de beoordelingscriteria? Hoe gaat
de jury de projecten beoordelen?

COMMUNICATIEPLAN UITWERKEN
» Een overzicht maken van alle nodige
communicatie naar de burger.
» Bijbehorende timing bepalen.

3.
PROJECTVOORSTELLEN
INDIENEN
» De oproep inhoudelijk opstellen
en online zetten.
» De oproep bekendmaken.

4.

5.
6.
TERUGKOPPELEN NAAR
ALLE INDIENERS
» Gunningsbeslissing en motivatie
opstellen voor toekenning of
afwijzing van projectvoorstellen.
» Indieners op de hoogte brengen.

JE UITSPREKEN OVER
DE ONTVANKELIJKHEID
» De ingediende voorstellen
inventariseren.
» De voorstellen screenen
op ontvankelijkheid.

VOORSTELLEN LATEN
BEOORDELEN DOOR
BURGERS EN JURY
» Jury samenstellen en
laten samenkomen.
» Stemming door de
burgers organiseren.

8.
7.
AFSPRAKEN MAKEN VOOR UITVOERING
» Overeenkomst opstellen per project, inclusief
financiële afspraken en uitbetalingsmodaliteiten.
» Uitvoering van het project opvolgen.

EVALUEREN EN BIJSTUREN
» De huidige editie evalueren met alle
betrokken partijen om het in een
volgende editie nog beter te doen.
» Bijsturen waar dat nodig is.
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Een voorbeeldreglement
Het reglement is de basis van het burgerbudget. Stel het op met de nodige
zorg. Een goed reglement houdt het midden tussen genoeg houvast voor
het gemeentebestuur als er vragen opduiken en eenvoud voor de burger.
Het reglement moet dus tegelijk volledig en beknopt zijn, en niet te ingewikkeld.
Let er ook op dat de administratieve opvolging in verhouding staat tot het
beschikbare budget.

HIERONDER VIND JE EEN VOORBEELD VAN
EEN MOGELIJK REGLEMENT DAT JE ALS
UITGANGSPUNT KUNT NEMEN.

ARTIKEL

1

DOEL
» Nieuwe mogelijkheden bieden om op een cocreatieve manier samen te bouwen
aan een duurzamere gemeente met het klimaatactieplan als leidraad.
» De inwoners, verenigingen en ondernemers van de gemeente uitnodigen
om projectvoorstellen in te dienen en uit te voeren die helpen om
klimaatuitdagingen aan te pakken in de straat, de buurt of de wijk.
» De inwoners mee laten kiezen welke projectvoorstellen een
burgerbudget krijgen.

ARTIKEL

2

DEFINITIES
» Klimaatactieplan: Goedgekeurd beleidsplan om tegen 20xx
(jaar) xx(getal)% minder CO2-uitstoot te realiseren op het
grondgebied van de gemeente en om de gemeente weerbaar
te maken tegen de effecten van de klimaatverandering.
» Projectindiener: Natuurlijk persoon, vereniging of rechtspersoon
uit de gemeente.
» Jury: Onafhankelijk extern orgaan. De jury wordt samengesteld
door het college van burgemeester en schepenen.
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ARTIKEL

3

VOORWAARDEN
De ontvankelijkheid van de ingediende projectvoorstellen wordt beoordeeld
op basis van deze voorwaarden:

A. Wie komt in aanmerking voor de projectsubsidie?
» Natuurlijke personen uit de gemeente X
» Minderjarige personen met begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordiger
uit de gemeente X
» Feitelijke verenigingen waarvan de verantwoordelijke natuurlijke persoon
ingeschreven is op een adres in gemeente X
» Rechtspersonen met maatschappelijke zetel of vestiging in de gemeente X
Eén persoon, één vereniging of één ondernemer kan maar één projectvoorstel indienen.

B. Welke projectvoorstellen komen in aanmerking?
» Projectvoorstellen die het algemeen belang dienen en geen louter
commerciële doelstelling hebben
» Projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente X
» Projectvoorstellen die zich richten tot de inwoners van X
» Projectvoorstellen waarin de indieners zelf de verantwoordelijkheid dragen
om het project te voltooien tussen (datum) en (datum)
» Projectvoorstellen die niet onder de gesubsidieerde reguliere werking
van een vereniging vallen
» Projectvoorstellen zonder uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter
Voor sommige projectvoorstellen is het nodig aan te tonen dat ze gedragen zijn in
de buurt, wijk of gemeente (dat kan bijvoorbeeld door handtekeningen te verzamelen).
Zie in dit verband het decreet Lokaal Bestuur.
Onderdelen van het projectvoorstel waarvoor al financiering gepland is in de
meerjarenbegroting van de gemeente X of waarvoor al andere projectsubsidies van
de gemeente of van andere instanties toegekend zijn, komen dus niet in aanmerking.
Cofinanciering van de projectvoorstellen is wel toegelaten op voorwaarde dat de
indiener de gemeente daarvan officieel op de hoogte brengt.

C. Wat zit er in een ontvankelijke aanvraag?
» Een volledig ingevuld, ondertekend en tijdig ingediend aanvraagformulier.
» De aanvraag van een minderjarige moet voorzien zijn van de ondertekende
bevestiging door de wettelijke vertegenwoordiger die moet verklaren de
minderjarige indiener te zullen begeleiden in de loop van de hele procedure.
» Het voorstel moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.
» Het projectvoorstel is niet in strijd met de beoordelingscriteria van artikel 4.
» Het budget van het projectvoorstel respecteert de richtlijnen van artikel 5.
De ingediende en de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen worden ter goedkeuring
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.elegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
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ARTIKEL

4

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury toetst de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen aan deze
inhoudelijke beoordelingscriteria. Elk jurylid evalueert individueel
de projectvoorstellen op basis van deze criteria. Om in aanmerking
te komen voor subsidiëring moet het projectvoorstel minstens (getal)%
scoren bij de jury.

BEOORDELINGSCRITERIUM
MILIEU-IMPACT
bijdrage aan de realisatie van het klimaatactieplan.

MAX. AANTAL
PUNTEN
30

Mogelijke thema’s: groen, biodiversiteit, energie, circulaire economie,
duurzame mobiliteit en bouwen & wonen.
LANGETERMIJNEFFECT
Het project heeft een langdurig effect, is verankerd in de tijd met
aandacht voor continuering, overdracht, inbedding in reguliere
werking, overstijgen van ad-hocresultaat. Andere maatschappelijke
effecten zoals schaalgrootte, voorbeeldfunctie, gedragsverandering
en multiplicatoreffect zijn een pluspunt.

15

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Bij voorkeur uit een andere geleding (bijvoorbeeld bedrijf,
middenveldorganisatie, vereniging, kennisinstelling) en participatie
van doelgroepen of inwoners van gemeente X.

20

PLAN VAN AANPAK
Duidelijk omschreven en gedetailleerde doelstellingen, middelen,
stappenplan met timing en financiële haalbaarheid.
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INNOVATIEVE OF VERNIEUWENDE AANPAK
Bijvoorbeeld voor een product, dienst, partnerschap,
bereikte doelgroep.

10

SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Het projectvoorstel heeft bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren
of kansengroepen.

5

TOTAAL

100
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ARTIKEL

5

SUBSIDIEBEDRAG
» Het burgerbudget wordt toegekend in de vorm van een projectsubsidie.
Het totaalbudget is (getal) euro (inclusief btw). Het budget van een
projectvoorstel moet minstens (getal) euro (inclusief btw) en hoogstens
(getal) euro (inclusief btw) zijn.
» De projectsubsidie kan alleen binnen de kredieten die het college van
burgemeester en schepenen beschikbaar stelt voor dit reglement.
» De puntentoekenning van de jury ((getal)%) en van de stemming
van de inwoners ((getal) %) bepaalt welke projectvoorstellen
gefinancierd worden.

ARTIKEL

6

CONTROLE
» Binnen 30 kalenderdagen na de door de indiener opgegeven einddatum van
het project moet de indiener deze verantwoordingsstukken indienen:
• Een inhoudelijk verslag dat toelaat na te gaan of de projectsubsidie gebruikt
is voor het doel waarvoor ze toegekend is.
• Een financieel verslag met een volledig en schematisch overzicht
van de inkomsten en de uitgaven voor het project, gestaafd met
verantwoordingsstukken zoals facturen en schuldvorderingen, die het gebruik
van de toegekende projectsubsidie verduidelijken. Kosten gemaakt vanaf
(datum) komen in aanmerking voor subsidiëring. De financiële hulp is er om
de investerings- en werkingskosten van het project te betalen, met uitsluiting
van de beheers- en personeelskosten (de projectindiener mag zichzelf geen
vergoeding toekennen).
» Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om de aanwending
van de projectsubsidie ter plaatse te controleren.
» De gemeente is als subsidieerbare overheid in geen enkel opzicht
verantwoordelijk voor de projecten en hun uitvoering, of voor de eventuele
schade die eruit kan voortvloeien.
» Als de indiener zich verzet tegen de uitoefening van de controle of het
project niet uitvoert conform het goedgekeurde voorstel en de overeenkomst,
moet hij de projectsubsidie gedeeltelijk of helemaal terugbetalen.

ARTIKEL

7

AANVAARDING REGLEMENT
» Projectindieners onderschrijven het reglement en leggen zich
onvoorwaardelijk neer bij het advies van de jury en het college
van burgemeester en schepenen. Tegen hun beslissing is
geen beroep mogelijk.
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Stappenplan en timing
Ontvankelijkheid beoordelen
10 dagen

STAP 2
STAP 1
Projectvoorstellen indienen
2 maanden

» Projectvoorstellen kunnen van (datum)
tot en met (datum) ingediend worden bij
(aanspreekpunt) met het aanvraagformulier
op (website).
» (aanspreekpunt) kan je op afspraak
ondersteunen om het formulier correct
in te vullen.
» Door het aanvraagformulier in te
dienen, gaat de indiener akkoord met
de voorwaarden in het reglement
‘burgerbudget’.

» Het gemeentebestuur beoordeelt de
ontvankelijkheid van de ingediende
projectvoorstellen.
» De indiener krijgt schriftelijk een bericht
over de beslissing binnen 10 werkdagen
na goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen, samen met
een overzicht van het verdere verloop
van de procedure.

STAP 3
Ontvankelijke projectvoorstellen
verder uitwerken
1 maand

Voorstellen laten beoordelen
door de jury

STAP 4

» Als dat nodig is, kan aanvullende informatie
opgevraagd worden bij de projectindiener.
Dat is een facultatieve stap die we graag
zoveel mogelijk beperken tot een strikt
minimum.
» De gemeente gaat na in hoeverre de
projectvoorstellen stroken met eigen
plannen, regels en mogelijkheden.

1 maand

» De jury beoordeelt de projectvoorstellen op
basis van de beoordelingscriteria van het
reglement (artikel 4). Ze doet dat door de
voorstellen te quoteren op 100.
» De jury kan de projectindiener uitnodigen
voor een gesprek of aanvullende informatie
opvragen. Ook hier geldt: dat gebeurt alleen
als het een weloverwogen keuze is.
» De beoordeling door de jury weegt voor
(getal)% in de eindbeoordeling.
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STAP 5
Inwoners stemmen
1 maand

» De stemronde door de inwoners van gemeente X
duurt één maand: van (datum) tot (datum).
» De stemming gebeurt online. Op www.gemeentex.
be/burgerbudget kunnen alle stemgerechtigden
eenvoudig hun stem uitbrengen.
» Elke inwoner van gemeente X kan maar één keer
stemmen. De inwoners kan wel gevraagd worden om
te stemmen over verschillende projectvoorstellen.
» De stemming door de inwoners van gemeente X
weegt voor (getal)% in de eindbeoordeling.

STAP 6
Beslissing meedelen
1 week

» Het college van burgemeester en
schepenen neemt de beslissing tot
subsidiëring op basis van de combinatie
van het resultaat van de puntentoekenning
van de jury (getal)% en de stemming van
de inwoners (getal)%.
» De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld
aan de projectindiener binnen de 10
werkdagen na de beslissing.

STAP 7
Praktisch afspreken en
projectsubsidie uitbetalen
» De gemeente maakt een overeenkomst op met de
praktische en financiële afspraken voor elk project
dat in uitvoering gaat.
» De indiener van een projectvoorstel opent een
afzonderlijke bankrekening op naam, uitsluitend
bestemd voor het projectvoorstel. Die bankrekening
wordt geopend, uiterlijk 14 kalenderdagen na de
bekendmaking van de beslissing tot subsidiëring
aan de projectindiener. Die voorwaarde geldt niet voor
bestaande verenigingen en ondernemingen.
» De uitbetaling van de projectsubsidie gebeurt in
twee schijven door overschrijving op de bankrekening
van de indiener: 50% van de projectsubsidie na de
beslissing tot toekenning van de projectsubsidie van
het college van burgemeester en schepenen en 50%
na controle en aanvaarding van de documenten.
» De indiener verbindt zich ertoe de gemeente
meteen schriftelijk op de hoogte te brengen van elke
verandering van zijn bankrekeningnummer of van
aanpassingen in het projectvoorstel.
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Twaalf sterke tips
uit de praktijk
Van elk traject rond het burgerbudget leren we bij. Zo groeit onze kennis en
expertise en kunnen we ze maximaal benutten voor toekomstige begeleidingen.
Dit zijn de belangrijkste lessen die we tot nog toe trokken uit de praktijk.

TIP 1

TIP 2

Stel een doordacht reglement op dat in
verhouding staat tot de projectbudgetten.

Maak de timing van de verschillende stappen
niet te krap, hou rekening met wat je wel en
wat je niet op het college moet agenderen.

Dat biedt houvast voor gemeente én burgers.

Een realistische timing voorkomt onnodige stress.

TIP 3

TIP 4

Benadruk dat de indiener het aanvraag
formulier zo volledig mogelijk invult.

Begrens het aantal tekens dat indieners kunnen
invullen op het aanvraagformulier en maak
de belangrijkste velden verplicht.

Zo voorkom je dat je achteraf nog extra
informatie moet opvragen. Dat wordt
al vlug tijdrovend, zeker als er veel
voorstellen binnenkomen.

Dat zorgt dat de indieners op een overwogen manier
hun voorstel moeten toelichten en dat de leestijd voor
de ambtenaren en juryleden beperkt blijft.

TIP 5

TIP 6

Schep een duidelijk kader voor de
beoordeling van de ontvankelijkheid
en voor de rol van het college.

Zorg voor juryleden met inhoudelijke
expertise rond de thema’s.

Goed omschreven en volledige
voorwaarden in het reglement maken dat de
ontvankelijkheid vlot beoordeeld kan worden.

Een beoordeling van de voorstellen vanuit
complementaire invalshoeken bevordert
de kwaliteit van de jurering.
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TIP 7

TIP 8

Werk met een juryprotocol dat
de leden goedkeuren.

Voorkom dat ‘ondermaatse’ voorstellen
doorstromen naar de burgerstemming.

Dan zijn de juryleden vooraf goed op de hoogte
van hun taak en voorkom je misverstanden. Zorg
bijvoorbeeld dat juryleden elkaars scores niet zien
tot op het moment dat de jury bijeenkomt.

Creëer de mogelijkheid om ondermaatse
projectvoorstellen te weren. Dat kan bijvoorbeeld door
voor de jurering een minimumscore in te voeren.

TIP 9

TIP 10

Organiseer een waterdichte stemprocedure
zodat er zo weinig mogelijk ongeldige
stemmen zijn.

Informeer indieners van projecten die niet in
uitvoering gaan over mogelijke alternatieve
financieringskanalen of over de mogelijkheid
om een aangepast voorstel in te dienen in een
volgende editie van het burgerbudget.

Dat burgers verschillende keren stemmen, voorkom
je door te werken met unieke e-mailadressen.
Omgaan met ongeldige stemmen is tijdrovend:
hoe minder er zijn, hoe beter.

Het is belangrijk om burgers constructief te
benaderen, ook als ze een voorstel indienden dat niet
gekozen is. Zo spreek je beter ook niet van ‘winnaars’
(en dus ook van ‘verliezers’) en gebruik je andere
termen om de best scorende projecten te beschrijven.

TIP 11

TIP 12

Stel voor elk project dat in uitvoering gaat
een overeenkomst op maat op.

Evalueer elk project met alle betrokkenen:
indieners en collega’s.

Met zo’n overeenkomst kan de gemeente de
uitvoering van de projecten en de financiële
aspecten goed opvolgen.

Elke editie van het burgerbudget is een leerproces.
Door te evalueren met alle betrokken partijen en daarna
bij te sturen, verbetert de procedure jaar na jaar.

MET VRAGEN KUN JE OOK TERECHT BIJ ECOLIFE.
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Burgerbudgetpioniers
Kruisem en Erpe-Mere
Kruisem en Erpe-Mere mogen fier zijn op een succesvolle eerste editie van het
burgerbudget, wat in coronatijd een extra uitdaging was. De twee gemeenten,
trotse ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant, slaagden erin
om verschillende inspirerende klimaatinitiatieven te ondersteunen met een
burgerbudget. Een mooie versterking van het lokale klimaatbeleid door
burgers van de gemeenten.

GROENE SPEELOMGEVING EN REPAIRCAFÉ IN KRUISEM
In Kruisem dienden burgers vijf beloftevolle projectvoorstellen in.
Na controle waren er drie ontvankelijk.
De twee projecten die het hoogst gerankt stonden na de beoordeling door
de jury en stemming van de burgers zijn ondertussen in uitvoering.
Een buurtcomité met veel vrijwilligers gaat samen met leerlingen en hun ouders
de speelplaats van de lokale basisschool en de aanpalende parking vergroenen.
Ze willen een groene speelomgeving op school en een parking die veiliger en
tegelijk meer waterdoorlatend is.
De vereniging Repair Café Kruisem organiseert vier keer per jaar op verschillende
plaatsen in de gemeente een repaircafé. Ze wil ook andere burgers in Kruisem
nog meer aanzetten om kapotte toestellen te laten herstellen en dus langer te
gebruiken. Voor elke geslaagde herstelling plant de vereniging een boom.

Ondertussen al tweede
editie
Alleen dankzij de uitstekende
begeleiding van Ecolife
slaagden we er als relatief kleine
gemeente in om zo’n project
op te zetten. Het project biedt
onze inwoners de kans om
zelf klimaatacties te realiseren
en brengt het thema klimaat
dichter bij de bevolking.
Ondertussen lanceerde Kruisem
al de tweede editie en kunnen
de inwoners opnieuw hun
voorstellen indienen. Bij de
eerste editie brachten liefst
545 Kruisemnaars hun stem uit.
_____
Ann Vanaerde,
omgevingsambtenaar milieu

Twee mooie, impactvolle initiatieven waarin burgers het voortouw nemen.

T W E E T I P S VA N D E G E M E E N T E

1

Het is belangrijk dat de gemeente breed oproept om voorstellen in te
dienen en om te stemmen voor de projecten. Die brede communicatie
blijft ook nodig voor de volgende edities. Zo wordt het burgerbudget
gaandeweg bekender, waardoor de inwoners vlotter de weg vinden om
voorstellen in te dienen en om te stemmen voor hun favoriete projecten.

2

Af en toe kwam de vraag naar een alternatief voor onlinestemmen en
werd burgers aangeraden om elkaar te helpen om online te stemmen.

>> www.kruisem.be/burgerbudget
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DRIE MOOIE PROJECTEN GESTART IN ERPE-MERE
Ook in Erpe-Mere kropen burgers in hun pen om hun klimaatidee in een
volwaardig plan van aanpak te gieten. Resultaat? Het startschot voor drie
mooie projecten is al gegeven.
Het lokale jeugdhuis waar heel wat jongeren de dagelijkse werking op poten
zetten, diende een project in om een buurttuin uit te breiden en er een open
pluktuin van te maken zodat bezoekers ook kunnen genieten van de buurttuin.
Een geëngageerde buurtbewoner diende een project in om een boomgaard
aan te leggen en een ecologische samentuin en pluktuin op een perceel
landbouwgrond dat nu braak ligt.

Fijn om
samenwerkingen boost
te geven
Met relatief weinig middelen
kun je burgers ertoe
aanzetten om creatief mee
te werken aan een duurzame
toekomst. Het is fijn om die
samenwerkingen een boost
te kunnen geven.
_____
Kim Devos,
duurzaamheidsambtenaar

Bewoners die actief zijn in de plaatselijke afdeling van Natuurpunt herstellen en
optimaliseren de waterberging en de CO2-captatie met een systeem van stuwen
op de grachten en poelen in een van hun natuurgebieden.

T W E E T I P S VA N D E G E M E E N T E

1

Stel een onafhankelijke jury samen. Zoek buiten de gemeentegrenzen
naar geknipte juryleden met inhoudelijke expertise. Met een
constructieve en deskundige jury die je met de nodige zorg betrekt
bij het beoordelingsproces, kun je ook na de eerste editie verder
blijven werken.

2

Zorg dat je administratief genoeg ruimte plant voor de verschillende
stappen. Het burgerbudget voor de eerste keer uitrollen, betekent
een heel nieuw proces opstarten van samenwerking en dialoog
met de burgers.

>> www.erpe-mere.be/burgerbudget
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Pionierswerk en cocreatie
Een burgerbudget voor het eerst uitrollen blijft pionierswerk. Ecolife is zich
daarvan bewust en ondersteunt je gemeente bij elke stap: van het reglement
opstellen tot en met de eerste projecten die in uitvoering gaan. Ook dat
is cocreatie.
De volgende edities zullen vlotter lopen. De burger zal meer en meer vertrouwd
raken met het concept en vlotter voorstellen indienen. Wij zijn er alvast van
overtuigd dat het burgerbudget een doeltreffende manier is om samen met
de burgers te bouwen aan een duurzame gemeente.
Is jouw gemeente de volgende die het voorbeeld van Kruisem en Erpe-Mere volgt?
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COLOFON

ECOLIFE VZW
Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en
ecologische gedragsverandering.
Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven
om hun ecologische doelstellingen te realiseren.

Valkerijgang 26
3000 Leuven
016 22 21 03
www.ecolife.be
info@ecolife.be

Contact
Tina Baert
tina.baert@ecolife.be
016 22 21 03
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