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Algemene 
informatie 

 

Thema Actiedomeinen  
o Beleid, monitoring en organisatie 
o Ontwerp en infrastructuur  
o Fietsparkeren  
o Fietscultuur en campagnes 

Type gebied/verplaatsing  
o Woongebieden 
o Schoolomgevingen  
o Dorps- en handelskernen  

 

Type voorbeeld o Financiering  o Inspraak 

Trefwoorden Financiering, participatie, inspraak, fietsvriendelijke staten, fietsenstallingen 

Foto of 
afbeeldingen 

Foto: Stad Antwerpen | Districthuis Antwerpen  
 

Foto: Stad Antwerpen | Districthuis Antwerpen 
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Foto: Antwerpenize 

 

Bijlage o Burgerbegroting themalijst 2017  
o Start: Burgerbegroting van start: panels beslissen over thema’s  (GVA 03 april 2014) 
o Start: Wijkbewoners willen meer groen in starten (HLN 03 april 2014) 

Samenvatting  Met de “burgerbegroting” is het district Antwerpen een voorloper in participatie. Sinds 2014 beslissen burgers 
over de verdeling van 10 procent van de volledige jaarbegroting, goed voor 1,1 miljoen euro. Dit gaat in stappen:  

 
1. Kiezen van de thema’s 

Op een startmoment krijgen bewoners alle info over de burgerbegroting en wordt de begroting van district 
Antwerpen op een duidelijke manier voorgesteld.  Samen met andere bewoners beslist men welke thema's 
belangrijk zijn en geselecteerd worden voor het districtsforum.  Alle bevoegdheden van het district zijn daartoe 
onderverdeeld in een aantal beleidsdomeinen. Deze domeinen zijn op hun beurt onderverdeeld in thema's 
waarvoor men kan kiezen op deze startmomenten.  “Fietsen en voetgangers” is in 2017 één beleidsdomein, en 
daarbinnen horen thema’s zoals fietsenstallingen, betere fietspaden, en fietsvriendelijke straten.  

 
2. Verdeling van het budget 

In een tweede fase - het districtsforum - verdelen bewoners het beschikbare bedrag over de meest populaire 
thema's. Op het districtsforum zitten deelnemers met medebewoners aan een tafel. Elke tafel verdeelt 1 miljoen 
euro over de thema's die gekozen zijn tijdens de startmomenten.  Het verdelen van dit geld gebeurt in spelvorm. 
Elke deelnemer aan de tafel krijgt pokerchips in de eigen kleur, die elk 10.000 euro waard zijn. Je kan je eigen 
pokerchips verdelen over de thema's. Er zijn wel twee regels: een thema is pas geldig als er minstens vier 
verschillende mensen op inzetten. En een thema is pas geldig als er minstens 60.000 euro op wordt ingezet.  Het 
resultaat van de burgerbegroting is het gemiddelde resultaat van alle tafels op het districtsforum.  
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3. Projectronde 

In een derde fase kunnen inwoners projecten indienen voor de concrete besteding van dit budget. Na het 
districtsforum is duidelijk welk thema hoeveel geld krijgt. Sinds 2015 (voor uitvoering in 2016)  krijgen burgers de 
kans om deze budgetten in te vullen met concrete projecten. Eerst kunnen inwoners projecten indienen, nadien 
maken ze een keuze uit de haalbare projecten. Deze projectronde bestaat uit drie stappen.  

 
a) Stap 1: projecten indienen (voorjaar) 

In een eerste stap kunnen alle inwoners van het district en verenigingen projecten indienen. Zij koppelen deze 
projecten aan een thema dat geld gekregen heeft op het districtsforum.  Men kan een project indienen om zelf of 
in groep uit te voeren, of een project dat het district kan uitvoeren. 

 
b) Stap 2: haalbaarheidstoets (zomer) 

Tijdens de tweede stap toetst de administratie de projecten op haalbaarheid aan de hand deze van zeven criteria: 
- Kan het project uitgevoerd worden in 2017?  
- Valt het project binnen de districtsbevoegdheden? 
- Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget? 
- Valt het project binnen één van de twaalf gekozen thema’s? 
- Vindt het project plaats in district Antwerpen? 
- Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning? 
- Komt het project de inwoners van het district ten goede? 

De burgerbegroting van het district Antwerpen ondersteunt geen levensbeschouwelijke evenementen, 
commerciële activiteiten, activiteiten met politieke doeleinde of fondsenwerving. 

 
c) Stap 3: burgerbegrotingfestival (najaar) 

In de laatste stap krijgen inwoners van district Antwerpen de kans om een selectie te maken tussen de 
ingediende projecten. Op het burgerbegrotingfestival maken deelnemers per thema in kleine groepjes een 
rangschikking van de projecten. Dit doen ze door per thema, bij consensus een top vijf te bepalen.  Van de 
rangschikking van al deze groepjes wordt één grote rangschikking gemaakt. Deze bepaalt welke projecten 
uitgevoerd worden het volgende jaar.  

Jaar uitvoering 2014 – heden 

Contactgegevens De burgerbegroting wordt georganiseerd door het stedelijk wijkoverleg van district Antwerpen. Bij vragen en 
opmerkingen kan je bij hen terecht. Alle info over de burgerbegroting is te vinden op www.burgerbegroting.be. 
Details via 
o Contactpersoon:  Hanne Bastiaensen 
o Telefoon: 03 338 33 10 
o Email: burgerbegroting@stad.antwerpen.be 

Projectbeschrijving  

Doel van het 
project 

Sinds 2014 organiseert district Antwerpen, binnen de gelijknamige stad Antwerpen, een zogenaamde 
‘burgerbegroting’. De inwoners van het district mogen autonoom beslissen over 10 procent van de totale 
begroting, goed voor zo’n 1,1 miljoen euro.  Een burgerbegroting is wat het woord zegt: burgers die samen een 
begroting opstellen. Waarom? Omdat zij het district het beste kennen. Fietsvriendelijke straten bleek van bij de 
start een van de topprioriteiten te zijn. 

Locatie District Antwerpen (Stad Antwerpen) 

Uitwerking en 
uitvoering  

Projecten 2014-2015 
Het thema “fietsenstallingen” kreeg 84.615 euro tijdens de eerste burgerbegroting. Twee projecten werden 
daarmee op de planning: extra speciale fietsenstallingen en fietstrommels.  

 Extra speciale fietsenstallingen:  In 2015 werden er 40 nieuwe fietsenstallingen geplaatst.  De 
fietsenstallingen die gerealiseerd werden met de burgerbegroting kregen een burgerbegroting-logo. 

 Fietstrommels: Een deel van het budget voor fietsenstallingen zou gebruikt worden voor de plaatsing 
van vijf nieuwe fietstrommels. Het project was echter afhankelijk van de evaluatie van de bestaande 
fietstrommels. De trommels werden niet goed bevonden en er werden er dus geen nieuwe bijgeplaatst. 

Het thema “fietsvriendelijke straten” kreeg 172.756 euro tijdens de eerste burgerbegroting. Met dit budget 
maakte men Hopland fietsvriendelijk. 

 Op Hopland was het nu lastig fietsen en fietsers weken daardoor uit naar het voetpad. De Meir als 
parallelweg was geen goed alternatief. Het district heeft daarom de kasseien vervangen door asfalt en 
hierdoor het fietscomfort verhoogd. 
 

Projecten 2015-2016 
Binnen het thema “Betere fietspaden” hadden deelnemers aan de tweede burgerbegroting beslist dat er 
34.375 euro extra naar betere fietspaden gaat. Binnen dit thema werd geen enkel project ingediend. District 
Antwerpen besteedde dit budget in 2016 aan het verbeteren van fietspaden in het district. Binnen het thema  
”Fietsvriendelijke straten” hadden deelnemers beslist dat er  175.694 euro extra naar fietsvriendelijke straten 

http://www.burgerbegroting.be/
mailto:burgerbegroting@stad.antwerpen.be
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gaat. Binnen dit thema zijn drie projecten ingediend. Deze ingediende projecten passen binnen het voorziene 
budget voor fietsvriendelijke straten. Deze projecten werden dus uitgevoerd in 2016:  

 Fietsstroken Volkstraat (budget: 160.000 euro): Fietsstroken maken de Volkstraat veel veiliger en 
aangenamer om te fietsen. In 2015 werd de volksstraat gezien als gevaarlijk en de kasseien zijn 
vervelend voor fietsers. Uitvoering door district Antwerpen. 

 Project ‘route2school’ waarbij leerlingen van verschillende scholen in Antwerpen hun schoolroute op 
een app in kaart brengen. Meer info op www.route2school.be waar ook een artikel van GVA te vinden is 
bij ‘nieuws’ van 16/9/2016 en op GVA via http://www.gva.be/cnt/dmf20160915_02471183/district-
brengt-fietsroutes-schoolomgeving-in-kaart.  

 Binnen het thema ‘meer sociaal contact’ is ook het project ‘wind in de haren’ ondersteund (van 
Antwerpenize). Hier werden met geld van de burgerbegroting riksja’s aangekocht om met ouderen te 
gaan fietsen (meer info op www.antwerpenize.be en via http://fietsenzonderleeftijd.be) 
 

Projecten 2016-2017 
Op het burgerbegrotingfestival 2016 namen meer dan 500 inwoners deel en werden in het totaal 55 projecten 
geselecteerd uit 119 projecten die worden uitgevoerd in 2017 binnen 10 thema’s. Bij het thema “Fietsvriendelijke 
straten” werden volgende fietsprojecten gekozen:  

 Fietsroutenetwerk Antwerpen noord (budget: 25.000 euro): Antwerpen aan’t woord en Antwerpenize 
stelden een nieuw experiment voor om fietsen aangenamer te maken. Ze gaan met diverse inwoners 
van de wijk Antwerpen-Noord samen nadenken over een slim fietsroutenetwerk. Het doel is om een 
fietskaart te maken die niet alleen veilige fietsroutes aanduidt, maar ook fietsinfrastructuur weergeeft, 
fietscafés, A-Velo stations, fietspompen, Blue Bike, fietsenstallingen,... Vernieuwend is dat er vertrokken 
wordt vanuit de fietsbeleving en de behoeften van de fietsers. De ervaring van fietsers wordt gebruikt 
om de kaart vorm te geven en te voeden.  Uitvoering door Antwerpen aan’t woord, Antwerpenize, 
uitbaters koffiebars, fietshandelaren, wandelaars, … 

 Fiets de stad - Samen voor een betere fietsinfrastructuur (budget 35.000 euro): Vanuit de insteek 
Antwerpen verfietst, maar niet snel genoeg. Om meer klemtonen te leggen voorziet men drie 
deelprojecten. Het eerste deelproject is gericht op het samen zoeken en vinden van oplossingen voor 
infrastructurele knelpunten. Het tweede deelproject is gericht op het ontwikkelen en versterken van de 
fietscultuur zodat nog meer mensen de fiets nemen. Het derde project is gericht op het ontwikkelen van 
een manier om fietsroutes beter in kaart te brengen en visueel te maken. Uitvoering door 
Antwerpenize, Antwerpen aan’t woord i.s.m. fietswinkels en fietsende Antwerpenaren. 

 Fietssuggestiestroken  (budget: 20.000 euro): In smallere straten is het dikwijls gevaarlijk om te fietsen, 
zeker als men tegen de stroom van auto's in gaat in een eenrichtingsstraat voor auto's. 
Fietssuggestiestroken aan weerskanten maken autobestuurders attent op mogelijke fietsers en 
voorsorteren aan verkeerslichten maken het veiliger om af te slaan of rechtdoor te rijden.  
 

Huidige stand van 
het project 

In 2017 organiseert het district Antwerpen voor de vierde keer de burgerbegroting.  Opnieuw kunnen inwoners 
van het district beslissen over tien procent van de jaarbegroting van het district. In 2017 (voor uitvoering in 2018) 
is er door de burgerbegroting opnieuw 104.373 euro extra voorzien voor fietsvriendelijke straten.  Op het 
burgerbegrotingfestival beslist men welke projecten worden uitgevoerd in 2018. 
 

Afstemming 
beleidsdomeinen 

Dit project overstijgt beleidsdomeinen. De resultaten tonen aan dat bewoners bij uitstek bekommerd zijn over 
groene straten, een fietsvriendelijke stad, aangename pleinen en interculturele projecten.  
 

Participatie Participatie staat centraal in dit project. Bij aanvang in 2014 was het project op deze schaal ook een primeur in 
Vlaanderen, maar wereldwijd zijn er al duizenden steden waar burgers mee praten over de besteding van 
minstens een deel van het overheidsgeld. Zoals Porto Alegre, waar eind jaren tachtig de allereerste 
burgerbegroting georganiseerd werd (1,5 miljoen inwoners - 50.000 deelnemers aan de burgerbegroting). Of het 
district Lichtenberg in Berlijn (270.000 inwoners - 10.000 deelnemers aan de burgerbegroting). In Antwerpen 
bepalen bewoners bepalen de thema’s en de verdeling van middelen. Daarna kunnen inwoners concrete 
projecten indienen, nadien maken ze een keuze uit de haalbare projecten. Het zijn ook weer de bewoners die 
nadien bepalen welke projecten worden effectief worden uitgevoerd. Men adviseert het bestuur niet. Samen met 
de andere bewoners van het district hebben bewoners het laatste woord. Dit is een unieke kans voor elke 
inwoner van het district om met andere inwoners in dialoog te gaan en rechtstreeks mee het beleid te maken. 
 

Betrokken 
partijen  

District Antwerpen heeft ongeveer 190.000 inwoners, die betrokken partij kunnen zijn in de beslisprocessen. Men 
kan een project indienen om zelf of in groep uit te voeren, of een project dat het district kan uitvoeren. Het 
project moet plaatsvinden in het district Antwerpen. 
 

Personele en 
financiële inbreng  

Het district Antwerpen laat haar bewoners rechtstreeks meebeslissen over 10% van de districtsbegroting voor 
zo'n 1,1 miljoen euro. Heel de burgerbegroting valt onder coördinatie van de dienst ‘participatie’. Dit hele project 

http://www.route2school.be/
http://www.gva.be/cnt/dmf20160915_02471183/district-brengt-fietsroutes-schoolomgeving-in-kaart
http://www.gva.be/cnt/dmf20160915_02471183/district-brengt-fietsroutes-schoolomgeving-in-kaart
http://www.antwerpenize.be/
http://fietsenzonderleeftijd.be/
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draait momenteel ongeveer op 1,5 VTE en 30.000 euro per jaar (zonder loonkost). Dit gaat over zowel de 
organisatie van het participatietraject als de opvolging van de uitvoering van de projecten. 
 

Wijze van 
financiering 

De "burgerbegroting" is goed voor 10 procent van het totale districtsbudget.  

Evaluatie en 
opvolging  

 In 2014 kregen de inwoners van het district Antwerpen voor het eerst de kans een deel van het budget zelf 
te verdelen. Op verschillende locaties werden vergaderingen gehouden met telkens tientallen geëngageerde 
omwonenden die er in consensus tot een lijst met thema's kwamen die zij belangrijk vonden. Later werd 
tijdens een "districtsforum" 1 miljoen euro over die thema's verdeeld, waarna het districtsbestuur dat 
omzette in concrete projecten die momenteel gerealiseerd worden.  

 In 2015 ging het district een stap verder door ook de concrete projecten door de deelnemende inwoners te 
laten beslissen en  verwezenlijken. Nadat inwoners de belangrijkste thema’s hadden gekozen en het geld 
hierover hadden verdeeld, konden zij ook projecten indienen om deze bedragen te besteden. Dit kunnen 
projecten zijn die ze zelf uitvoeren of die worden uitgevoerd door het district. Ook beslissen burgers 
helemaal autonoom welke van de ingediende projecten worden uitgevoerd. Er werden 120 projecten 
ingediend. Met de beschikbare 1,1 miljoen euro werden 54 projecten uitgevoerd.  

 In 2016 ging het budget naar in totaal 55 concrete projecten. Er kwamen in het totaal meer dan 1.000 
mensen opdagen om de begroting te bespreken. De toegewezen bedragen gingen van 1.250 euro (afvalhulp 
voor bejaarden) tot 48.000 euro (een project rond langer thuis wonen).  

 Vanaf 2015 kan men ook via de website deelnemen, voordien was het enkel op locatie. De resultaten van 
alle gesprekstafels (op locatie) en discussiegroepen (via website) worden samengevoegd. De twaalf meest 
gekozen thema's gaan door naar het districtsforum. Vanaf 2017 kan men ook zelf een startmoment 
organiseren. 
 

Impact  Zie hoger bij “Uitwerking en uitvoering” voor concrete projecten.  
 

Leereffecten Inspraak en participatie vormen een belangrijk hoofdstuk in het bestuursakkoord van het district Antwerpen en 
de burgerbegroting toont dat eens te meer aan. 
 
Door in de eerste ronde te vertrekken van de eigen realiteit worden de deelnemers meegenomen in een proces 
dat vertrekt vanuit de eigen ervaring. Zo klim je op naar een meer strategisch denken. In deze ronde kiezen ze 
thema's die ze belangrijk vinden voor het hele district. Het was niet de bedoeling dat deelnemers konden kiezen 
voor een nieuwe speeltuin bij hen voor de deur. Wel voor meer investeringen in speelterreinen. Zo ervaren zij de 
moeilijkheid van politiek maken. Via directe discussie moeten er prioriteiten worden gesteld. Om deze keuze 
goed te kunnen maken, moet er voldoende informatie beschikbaar zijn. Deelnemers krijgen daarom – in grote 
lijnen – de begroting zoals die eruit ziet zonder het stuk burgerbegroting. Ook krijgen ze van elk thema de 
kostprijs. Elk thema heeft een kaartje waar op de achterkant de prijs van dat thema vermeld staat. Zo leren de 
deelnemers bij 'groen in straten' hoeveel een boom in de straat kost, of leren ze bij het thema 'betere voetpaden' 
dat een voetpad opnieuw aanleggen 120 euro/m kost. 
 
Het resultaat van het districtsforum, en van het traject van de burgerbegroting, is dan de verhoudingsgewijze 
berekening van de verschillende tafels die hadden deelgenomen. Op die manier kregen concrete thema’s geld. 
Deze bedragen zijn op die manier ook ingeschreven in de begroting. 
 
Volgens onderzoek van de Universiteit Antwerpen zijn de deelnemers bovendien uiterst positief over dit initiatief: 
zowel over de inspraak als over de bekomen resultaten. Om dit project te kunnen laten uitgroeien tot een 
volwaardige burgerbegroting moesten de cijfers wel omhoog. Er moesten meer deelnemers zijn, en ze moesten 
diverser zijn: vooral jongeren onder de 25 jaar, laagopgeleiden en (in mindere mate) mensen met een 
migratieachtergrond ontbraken in de eerste cyclus1. Door specifieke inzet op deze doelgroepen, is deze 
achterstand in 2016 weggewerkt. Jongeren, lager opgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond zijn de 
laatste jaren massaal aanwezig. Dit toont zich ook in de resultaten. ‘Jeugdwerk’, ‘huiswerkbegeleiding’ en 
‘interculturele projecten’ staan in 2017 in de top 4 van thema’s die het meeste geld krijgen.   
 

Onopgeloste 
vragen 

Indieners van projecten die het ook halen (geselecteerd worden voor uitvoering), zien soms toch nog af van het 
project in kwestie. Het engagement vraagt in de ogen van de betrokkenen soms (te) veel administratie en 
vergaderen, tijd die zij liever investeren in acties en doe-projecten.  
 

 

                                                           
1 Bastiaensen, H. (2015). Een burgerbegroting in stappen. Antwerpenaren beslissen autonoom over de besteding van het budget. TerZake 
Magazine (maart), blz. 03-06. Brussel: De Wakkere Burger. 


