
Bovenste Beste Buurt 
 
Voor buurtinitiatieven en wijkactiviteiten die de kwaliteit van het samenleven bevorderen 
 
Projectoproep 
 
Wil u, samen met andere buurtbewoners, het initiatief nemen om het samenleven in uw 
buurt aangenamer te maken? 
Bent u lid van een buurtcomité dat zoveel mogelijk buurtbewoners wil mobiliseren? 
Maakt u deel uit van een vereniging en wenst u een participatieve dynamiek op gang te 
brengen met personen die nog niet in de buurt betrokken zijn? 
De Stichting Harlekijn kan uw project financieel ondersteunen! 
 
Een nieuw accent voor de oproep ‘Bovenste Beste Buurt’ 
 
De voorbije jaren heeft de Stichting Harlekijn vooral partnerschappen tussen 
buurtbewoners, gemeenten en de privé-sector ondersteund, die ernaar streven hun 
buurt aangenamer te maken. 
Bij de lancering van de oproep ‘Bovenste Beste Buurt’ legt de Stichting de nadruk op de 
participatie van bewoners die nog niet in hun buurt betrokken zijn. 
 
De Stichting Harlekijn wil projecten ondersteunen die de kwaliteit van het samenleven 
bevorderen, met als specifiek aandachtspunt de buurtbewoners die niet of minder 
deelnemen aan de lokale dynamiek op wijk-, buurt of dorpsniveau. 
 
Type projecten 
 
De Stichting wil vooral projecten ondersteunen die de buurtbewoners voor een eerste 
keer aanspreken. 
 
Het kan bijvoorbeeld gaan om: 
initiatieven gedragen door een informele groep buurtbewoners die zich voor de eerste 
keer samen voor hun buurt inzetten; 
activiteiten georganiseerd door bestaande buurtcomités om ‘nieuwe’ buurtbewoners te 
betrekken bij hun acties ten voordele van de buurt; hun project kan zich richten tot de 
hele buurt of eerder tot een specifieke groep: jongeren, ouderen, bewoners van een 
bepaalde straat of woonblok, vrouwen, allochtonen.. 
ontwikkeling van projecten die zich richten op specifieke en/of moeilijk bereikbare 
buurtbewoners en vooral op buurtniveau gericht zijn. 
 
De projecten kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het samenleven in een 
wijk of buurt: 
solidariteit tussen buurtbewoners (onderling hulpbetoon, uitwisseling van diensten...); 
uitwisselingen tussen bewoners (buurtkrant, video, website, vensteraffiches...); 
uitwisselingen tussen personen van verschillende herkomst (interculturele dialogen...); 
uitwisselingen tussen verschillende generaties; 
(her)aanleg van publieke ruimtes (speelterreinen, groene ruimtes, ontmoetingsruimtes, 
wegen.. 
 
De voorgestelde projecten: 
 
moeten zich afspelen in een buurt (het kan gaan om één of meer straten, een dorp, een 
verkaveling, een sociale wijk of zelfs een appartementsgebouw; het project kan ook 
verschillende buurten of wijken met elkaar in contact brengen); 
moeten nog van start gaan of hun realisatie is voorzien op een realistische en korte 
termijn (het kan dus niet gaan om projecten die al afgelopen zijn). 
houden een concrete realisatie in of de voorbereiding van het project met de 



verschillende partners. 
 
Wie kan een project indienen? 
 
Projecten kunnen worden ingediend door: 
buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele (buurtcomité) of informele groep 
(feitelijke verenigingen, burengroep, vriendenkring, jongerenbeweging, ...); 
organisaties, verenigingen of publieke/privé-instanties actief in sociale ontwikkeling: 
buurthuizen, jeugdcentra, cultuurcentra, sociaal-culturele verenigingen, scholen, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, OCMW, lokale besturen,... Hierbij is de actieve 
betrokkenheid van een ‘nieuwe’ groep bewoners verplicht. 
 
 
Steun van de Stichting Harlekijn 
 
De Stichting Harlekijn geeft een financiële steun aan elk geselecteerd project. Het 
bedrag van de financiële steun wordt bepaald door de jury en kan — afhankelijk van het 
projectvoorstel - 8.000 tot 20.000 € bedragen. De jury kan beslissen om een kleiner 
bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener 
wordt gevraagd. 
De toegekende steun dekt alle kosten verbonden aan het project, en kan dus niet 
gebruikt worden voor de algemene werking van een vereniging of publieke instelling. 
De Stichting voorziet voor de geselecteerde projecten in de Vlaamse Gemeenschap die 
voor 1 april 20xx worden ingediend een totaalbedrag van 780.000 €. 
Na de selectie worden de goedgekeurde projecten uitgenodigd op een 
informatiebijeenkomst. Vervolgens kunnen projecten die moeilijkheden ondervinden of 
vragende partij zijn voor een begeleiding, in contact worden gebracht met een 
begeleider. 
 
 
Selectiecriteria 
 
De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury samengesteld door de Stichting, die 
rekening houdt met volgende criteria: 
 

• het project beantwoordt aan de behoeften van de buurtbewoners en verbetert de 
kwaliteit van het samenleven van de bewoners en/of gebruikers in de buurt of 
wijk; het project betrekt bewoners die tot nu toe de weg naar plaatselijke 
buurtinitiatieven of wijkactiviteiten nog niet hebben gevonden. Het moet gaan om 
een actieve participatie. Het volstaat niet dat deze bewoners slechts meegenieten 
van een project of eenmalig deelnemen aan een activiteit. De jury zal voorrang 
geven aan projecten waar de klemtoon ligt op niet éénmalige acties en waarbij de 
‘nieuwe’ buurtbewoners een actieve rol spelen; het kandidaatsdossier geeft 
duidelijke informatie over deze ‘nieuwe’ bewoners (aantal, plaats, leeftijd, 
specifieke groepen...); 

• de acties die worden ondernomen om de doelgroep te bereiken getuigen van 
kwaliteit en hebben een wervend karakter; 

• de indieners geven aan hoe ze dit project in de toekomst zullen verder zetten of 
• verzelfstandigen; 
• het project is haalbaar. 

 
Praktische informatie 
Voor de oproep ‘Bovenste Beste Buurt’ zijn er tot 20xx vier indiendata: 
31 juli 20xx 1 april 20xx 15 augustus 20xx 15 april 20xx 
Als u een project wil in dienen voor de eerste van deze vier oproepen, dan moet uw 
kandidaatsdossier ons voor 1 april 20xx bereiken. Indien deze deadline niet haalbaar is, 
kan u een dossier indienen voor de volgende datum. 



Het kandidaatsdossier kan worden gedownload van de website van de Stichting of 
aangevraagd worden via het Contactcentrum van de Stichting Harlekijn: 
 
De beslissingen van de jury worden schriftelijk meegedeeld voor 15 juni 20XX (voor de 
dossiers die tegen 1 april 20XX werden ingediend). De geselecteerde projecten moeten 
ten laatste op 31 december 20XX gerealiseerd zijn. 


