
Oproep voor projecten Huisvesting, ieders zaak 

Preambule  

Als we het over huisvesting hebben, hebben we het over veel dingen, bouwen, renoveren, 

verfraaien, innoveren; er zijn veel doelstellingen op dit gebied. De acteurs ook. Huisvesting is 

noodzakelijkerwijs een zaak van iedereen. 

Met deze projectoproep wil de gemeente Sint-Jans-Molenbeek helpen bij innovatieve acties die de 

boodschap overbrengen dat huisvesting alle Molenbeekers aangaat, van de overheid tot de 

verenigingen die actief zijn op dit gebied en de wijkcomités.  

Wat? 

De oproep voor projecten Huisvesting, ieders zaak heeft tot doel de volgende acties te 

ondersteunen: 

- Informatie over huisvesting 

- Stedelijke samenhang rond huisvesting 

- Steun voor verkennende projecten, die niet erg wijdverbreid zijn.  

Wie? 

De kandidaten voor de oproep van projecten zijn : 

- Verenigingen die projecten uitvoeren met betrekking tot huisvesting in de breedste zin van het 

woord, te Sint-Jans-Molenbeek 

- Condominiums in Molenbeek 

- Molenbeekse verhuurders- en huurdersverenigingen 

- Molenbeekse buurtcomités  

Hoe? 

De aanvragers vullen het formulier Huisvesting, ieders zaak in en sturen het bij voorkeur per e-mail 

naar propr.communales1080@molenbeek.irisnet.be of schriftelijk naar de dienst Gemeentelijke 

Eigendommen, 20, Graaf van Vlaanderenstraat, 1080 Brussel, voor 9 oktober 2020. 

Naast de verankering in Sint-Jans-Molenbeek en de link met huisvesting zullen de projecten worden 

geëvalueerd op basis van : 

- Hun mate van innovatie 

- Hun haalbaarheid 

- De mate van participatie van de bevolking van Sint-Jans-Molenbeek 



De jury die de projecten zal selecteren bestaat uit een medewerker van de Huisvestingscel, een 

medewerker van de dienst Tijdelijke Huisvesting, een vertegenwoordiger van het kabinet van de 

Schepen van Huisvesting en een neutraal lid van de Adviesraad voor huisvesting. 

Hoeveel? 

De totale gemeentelijke subsidie voor deze oproep bedraagt 12.000 EUR met een maximumbedrag 

van 6.000 EUR per geslaagde kandidaat.  

Meer informatie: propr.communales1080@molenbeek.irisnet.be 

  



In te vullen formulier in het kader van de oproep van projecten 

Huisvesting, ieders zaak 

Vereenvoudigde vorm om uw leven te vereenvoudigen, om tot de essentie te komen en om uw administratieve lasten te verminderen. 

Naam van de vereniging : 

Naam en voornaam van de vertegenwoordiger : 

Adres van de vereniging OF haar vertegenwoordiger : 

Contact e-mail adres : 

 

Beschrijving van het project (plaatsen, actoren, doelstellingen, innovatief karakter, ...) 

 

 

 

 

 

Hoeveel mensen zijn betrokken bij het project? 

Welk publiek is betrokken bij het project (wijkbewoners, ouderen, kinderen, verhuurders, huurders, 

daklozen, PBM's, etc.)? 

 

 

Begroting   

1/ Hoeveel vraagt u?  

2/ Wat financiert u met dit bedrag? 

3/ Wat is het totale budget van het project? 

 

 

Brussel, op / / 2020 

 

 


