
Aanvraag toelage 2020

Aanvraag toelage 2020 ter verbetering van de 
levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte 

voor allen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A. Algemene inlichtingen

WETTELIJK KADER:

Aangezien dit om facultatieve subsidies gaat, geeft het indienen van een aanvraag niet automatisch 
recht op financiële steun. Het project zal eerst onderzocht worden en er zal nagegaan worden in 
welke mate het pertinent is om de gewestelijke doelstellingen te behalen; de beslissing hangt ook 
van het beschikbare budget af.  

DE VERENIGING:

Naam: Heroes for Zero
Adres: Auguste Sniedersstraat 36, 1030 Schaarbeek
Tel: 0470 58 30 10
E-mail: heroesforzero.brussels@gmail.com
Website: https://heroesforzero.be/
Rekeningnummer (IBAN): BE61523081173517
Ondernemingsnummer : 0741.551.043

RECHTSVORM:

vzw
Andere te bepalen:
Onderworpen aan de btw → btw-nummer:
Niet onderworpen aan de btw

CONTACTPERSONEN:

▪ Persoon bevoegd om de vereniging te verbinden en degene aan wie mails en brieven 
geadresseerd zullen worden:
Naam - voornaam: Vandaele Wiet
Functie : bestuurder ad interim
Adres: Auguste Sniedersstraat 36, 1030 Schaarbeek
Tel: 0470 58 30 10
E-mail: wiet.vandaele@gmail.com

▪ Persoon verantwoordelijk voor het project:

Naam - voornaam: Claeys Bouuaert Manuel
Adres: Henri Bergéstraat 31, 1030 Schaarbeek
Tel: 0485 74 88 11
E-mail: manuel.claeys.b@gmail.com

mailto:heroesforzero.brussels@gmail.com
https://heroesforzero.be/


Aanvraag toelage 2020

B. Beschrijving van het project  (samenvatting – de volledige tekst als bijlage bijvoegen)

1. Naam van het project: Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid - het Andere Atelier

2. Datum/periode van het project: van 13/05/2020 tem 30/07/2020. Deze periode kan wijzigen, 
afhankelijk van de maatregelen n.a.v. de epidemie COVID-19. 

3. Concrete en beknopte beschrijving van het project: 
De Brusselse regering wil een nieuw Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid opstellen voor 2021-2030, 
om tegen 2030 vision zero te behalen. Ze wil een maximum aan stakeholders betrekken bij de opmaak 
ervan. Hiertoe organiseert Brussel Mobiliteit een participatief planproces dat start met een reeks van 
ateliers, begeleid door Tridee. In dat planproces krijgt naast de institutionele stakeholders en 
middenveld ook de burger een stem. Tegelijk erkent de Brusselse overheid ook dat het opstellen van 
zo’n Actieplan zich moet voeden en verrijken met het breder maatschappelijk debat. Zo krijgt het 
actieplan voeten op de grond. Het stoelt zich op de dagelijkse beleving van de stad door haar bewoners 
en gebruikers. En tegelijk worden de stad en haar burgers uitdragers van het plan, en de ambities ervan.  
Om dit te bewerkstelligen organiseren burgerorganisaties Heroes for Zero, Filter Café Filtré en BRAL een 
ander atelier, dat het debat uit de 'formele' context van het planproces haalt. Het ‘Andere Atelier’ wil 
enerzijds burgers, collectieven en organisaties betrekken die niet per se naar dergelijke vergaderingen 
komen en wil anderzijds de kracht van de verbeelding inzetten om op een positieve manier te 
overtuigen . ‘Het andere atelier’ brengt de kwestie van verkeersveiligheid terug naar waar het het meest 
tastbaar is: de straat. Het ‘Andere Atelier’ moet de energie creëren om het administratieve proces te 
voeden en te inspireren. ‘Het Andere Atelier’ kijkt over de landsgrenzen om te zien wat er daar gebeurt.  
‘Het andere atelier’ gaat co-creatief aan de slag met de theorie, de inspirerende voorbeelden, met de 
bevindingen in de straat en maakt deze concreet voor Brussel. 
Het andere atelier bestaat uit drie momenten die de administratieve ateliers van Brussel Mobiliteit 
aanvullen:

1. Benchmark: om een nieuw actieplan voor verkeersveiligheid te ontwerpen dat voldoet aan de 
verwachtingen van de Brusselaars, moet het tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Hierbij kan het 
helpen de huidige situatie in Brussel te zetten naast na te volgen voorbeelden. We stellen 
daarom voor om de situatie op het vlak van verkeersveiligheid in 2020 in Brussel te positioneren 
ten opzichte van drie andere Europese steden die vision zero nastreven of reeds bereikt hebben. 
We willen dit doen door bevlogen en inspirerende sprekers uit andere Europese steden uit te 
nodigen.  Afhankelijk van de beschikbaarheid selecteren we uit een lijst van steden zoals Oslo, 
Parijs, Utrecht,Nancy, ... In lijn met de drie workshops uit het proces van de Staten-Generaal 
nodigen we telkens een expert uit één van deze steden uit om zo Brussel te benchmarken. Aan 
de hand van de story lines en de tijdpaden van deze buitenlandse voorbeelden kunnen we kijken 
waar we nu staan in Brussel, waar we willen staan met verschillende tijdshorizonten voor ogen, 
en welke maatregelen daarbij kunnen helpen.
Als output voorzien we uiteraard een verslag van lezing en uitwisseling. Dat materiaal kan 
rechtstreeks opgenomen worden in het bronmateriaal voor de workshops uit het officiële 
proces. Daarnaast voorzien we ook meer punctueel materiaal (korte quotes, audio- en 
videofragmenten, foto’s, leidraden,...) die als input dienen voor het Horizon atelier. En tot slot 
ambiëren we ook een doorsijpeling naar het publieke debat (via onze eigen virtuele kanalen 
,maar ook door experts aan te dragen voor interview in media).
 Voor dit onderdeel van het programma neemt BRAL het voortouw.

2. "Boots on the ground": om het perspectief van de burger binnen te brengen in het planproces, 
is het cruciaal om de vergaderzaal te verlaten en "het terrein" te betreden. De 
burgercollectieven zoals 1060/0, 1090/0, 1140/0, lokale afdelingen van Heroes for Zero, zullen 
wandeltochten organiseren. Tijdens deze rondleidingen organiseren we een uitwisseling tussen 
de deelnemers van de administratieve ateliers (overheden, middenveld, …) en burgers. Enerzijds 
confronteren we de institutionele stakeholders met de mensen aan de ontvangende zijde van 
het beleid: de burger. Anderzijds brengen we burgers en burgerorganisaties in contact met die 
institutionele stakeholders. We illustreren de problemen in infrastructuur, handhaving, etc. 
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zoals die op het terrein worden ervaren. We streven ernaar om een willekeurige 
dwarsdoorsnede aan bod te laten komen van Brusselse inwoners en bezoekers. Daarom 
betrekken we niet alleen leden van Heroes for Zero maar ook passanten en omstaanders. We 
gebruiken hiertoe de techniek van “forumtheater”: acteurs die getraind zijn om buitenstaanders 
bij een gesprek te betrekken. 
Als product voorzien we per wandeling een kaart van de route waarop deelnemers problemen 
en oplossingen aanduiden. Daarnaast verzamelen we korte interviews en quotes van de 
deelnemers die als input gelden voor het 3e onderdeel “Horizon” (zie verder). Dit deel van het 
programma wordt geleid door Heroes for Zero in samenwerking met vzw Labo. 

3. Horizon: het actieplan voor verkeersveiligheid heeft 2030 als planhorizon. Enkele oorzaken van 
het gebrek aan verkeersveiligheid in Brussel zijn echter systemisch en structureel. Om 
systemische verandering te genereren, moeten we een langetermijnperspectief hanteren, zoals 
2040. In dit horizon-atelier stellen we ons de stad voor die verkeersveiligheid levert vanuit een 
perspectief “Beyond Zero”, maar ook veerkracht tegen klimaatverandering, sociale samenhang, 
enz. Dit is geen vrijblijvende droomoefening, maar schetst een langetermijnperspectief waaruit 
we via backcasting prioriteiten kunnen afleiden voor 2035, 2030 en 2025. De inzichten die 
verworven werden tijdens ‘administratieve ateliers’ (3), de ‘benchmark’ en de ‘Boots on the 
ground-wandelingen’ worden meegenomen in de participatieve workshop. De verschillende 
stakeholders worden rond de tafel gebracht en grafische hulpmiddelen worden ingezet om de 
ideeën die eruit voortkomen te bestendigen. Het zijn beelden die de kracht hebben om te 
overtuigen van wat mogelijk wordt als bepaalde maatregelen worden genomen. De resultaten 
van Horizon worden verwerkt tot een visuele rapportering en concepttekst. de output van 
Horizon. We streven naar een eindproduct dat zich leent tot verwerking in het Actieplan 
Verkeersveiligheid. De leiding voor dit deel van het programma wordt verzorgd door Filter Café 
Filtré Atelier in samenwerking met Architecture Workroom Brussels.

Met uitzondering van Boots on the Ground gaan de verschillende evenementen van het Andere Atelier 
door op één locatie, centraal gelegen in het gewest, op “neutraal terrein” (geen gebouw van een 
overheid of middenveldorganisatie): het voormalige Actiris-gebouw aan de Beurs. Het is momenteel 
tijdelijk in gebruik voor sociaal-culturele activiteiten en biedt een vrijplaats om los te komen van het 
inistitutioneel discours. 

Doelstellingen van het project, in samenhang met “Good Move” en “Verkeersveiligheid
Actieplan 2011-2020”. Op welke manier wordt de levenskwaliteit, de mobiliteit of de openbare ruimte 
voor allen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbeterd? Heeft het project een permanent karakter, 
of hoe wordt de continuïteit van doelstellingen verzekerd na het project?

Good Move vertrekt vanuit een “city vision” opgebouwd uit acht doelen voorop, waaronder SAFE: 
Zorgen voor een veilige en als veilig ervaren mobiliteit. Deze doelstelling streeft naar vision zero: 
geen doden of zwaargewonden onder de zachte weggebruikers meer in 2030. Om die acht 
doelstellingen te behalen schuift Good Move actieprogramma’s naar voor, waaronder: GOOD 
NEIGHBOURHOOD. Dit actieprogramma stelt o.a. de ambitie om… “de burgerparticipatie en 
burgerinitiatieven (te versterken) om zich de openbare ruimte opnieuw toe te eigenen en veiliger 
te maken”1 (p. 113). Daarnaast bevat Good Move ook het actieprogramma GOOD PARTNER: dit 
bundelt de acties rond governance. Om de doelstellingen uit Good Move te behalen zijn 
partnerschappen nodig, o.a. met verenigingen. Dit actieprogramma vereist... “een participatieve 
en verantwoordelijke benadering bij de bepaling en uitvoering van acties.” (p. 93) Voorliggend 
projectvoorstel geeft invulling aan die participatieve benadering naar (verenigingen van) burgers 
toe bij de concretisering van vision zero. Het betrekken van burgers heeft een multiplicatoreffect. 
Betrokken burgers betrekken nieuwe burgers, die op hun beurt opnieuw burgers betrekken. 

Het Verkeersveiligheid Actieplan 2011-2020 is afgerond. De opmaak van het nieuwe actieplan 
2021-2030 moet uitgaan van een grondige evaluatie van het voorgaande actieplan, en moet acties 

1 REGERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, Good Move - ontwerpplan, 
https://goodmove.brussels/nl/gewestelijk-mobiliteitsplan/#plan-telechargement, p. 113.
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formuleren om tegen het einde van de planhorizon vision zero te bereiken. Het onderdeel  “Boots 
on the ground” uit voorliggend projectvoorstel draagt bij aan de evaluatie, terwijl de onderdelen 
“Benchmark” en “Horizon” ervoor zorgt dat de geformuleerde acties voldoende ambitie hebben. 

4. Beschrijving van de doelgroepen: 
De primaire doelgroep van het andere atelier zijn de burgers, de “niet-georganiseerde” bewoners 
en bezoekers van het Brussels gewest, of ze nu met de bakfiets rijden of met de 4x4. Met dit 
projectvoorstel willen we verder gaan dan de "usual suspects" die de bekende, 
geïnstitutionaliseerde belangengroepen vertegenwoordigen. We werken op basis van een open 
uitnodiging, en zorgen ervoor dat mensen van alle kleuren, gemeenschappen en socio-
economische achtergrond kunnen meedoen. Eén van de doelen van ons projectvoorstel is om de 
leden van overheden, administraties en belangengroepen te confronteren met de blik van de 
burger. 

5. Participatief karakter van het project: welke methode wordt gebruikt om burgers te betrekken bij 
het project? 
Heroes for Zero, Filter Café Filtré Atelier en BRAL zijn organisaties voor en door burgers. Elk van 
deze organisaties kan een groot aantal burgers (leden en sympathisanten) mobiliseren om deel te 
nemen aan het Andere Atelier. Om te garanderen dat een willekeurige dwarsdoorsnede van 
Brusselse inwoners en bezoekers aan het woord komt betrekken we niet alleen leden en 
sympathisanten maar ook omstaanders. We doen dit onder andere door gebruik te maken van 
technieken zoals forumtheater, interviews met buurtbewoners, etc. Forumtheater is een methode 
om tijdens “boots on the ground” omstaanders mee te betrekken in het gesprek, het debat. Via 
theatrale animatietechnieken zoals “onzichtbaar theater” worden meningen, bijdragen, verhalen 
naar boven gehaald, over de huidige situatie op het gebied van verkeersveiligheid, en over de 
verbeelding waar we naar toe willen. Daarnaast rekenen we ook op andere kanalen om een zo 
breed mogelijk spectrum aan burgers te bereiken, zoals de communicatie door Brussel Mobiliteit. 
Voor de wandelingen zullen we ook plaatsgebonden kanalen inschakelen, zoals de maisons de 
quartier. 

6. Gelijke kansentest (zie bijlage): hoe wordt rekening gehouden met de knelpunten en/of 
bijzonderheden van volgende criteria:

« gender » ?
In geen van de betrokken organisaties Heroes for Zero, Filter Café Filtré of BRAL heeft één gender 
een aandeel van meer dan twee derde, noch in het ledenbestand noch in de bestuursorganen. De 
gebruikte participatietechnieken (zie hoger) worden ingezet om ook onder de omstanders een 
representatieve dwarsdoorsnede te bereiken, niet enkel naar gender maar ook naar taal, migratie-
achtergrond en socio-economische status. 
De doelstellingen die voorop worden gesteld bij de verschillende vzw’s beogen de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad te verbeteren voor iedereen. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. 

« handicap » ?
Volgens haar statuten wil Heroes for Zero … “Deze transitie (naar nul doden en zwaargewonden) 
op een sociaal rechtvaardige manier na te streven, waarbij voldoende rekening wordt gehouden 
met de diversiteit van de inwoners en bezoekers. Dit doen we o.a. door speciale aandacht te 
besteden aan de meest kwetsbaren: kinderen, ouderen, en mensen met beperkte mobiliteit;” Bij 
de organisatie van de wandelingen wordt dit één van de criteria om het traject uit te stippelen.
Het streven naar de integrale toegankelijkheid van de publieke ruimte is onlosmakelijk verbonden 
met de doelstellingen van de verschillende vzw’s.  

« diversiteit » ?
De drie organisaties hebben tot doelstelling om het grote publiek te sensibiliseren en te 
overtuigen. De overtuigden hoeven niet overtuigd te worden. De kennis, de energie, het 
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engagement, de creativiteit, de verbeeldingskracht,... van de leden worden in de schaal gegooid 
om via acties in de publieke ruimte, via workshops, via sociale media,... zoveel mogelijk mensen te 
overtuigen.  

7. Voorlopige planning van het project:
● januari 2020: deelname Heroes for Zero aan Staten Generaal van de verkeersveiligheid
● februari-maart 2020: vorming van een coalitie tussen HfZ, FCFa en BRAL om een zinnige 

bijdrage te leveren aan de opmaak van het actieplan verkeersveiligheid en meer algemeen aan 
het verkeersveiligheidsbeleid. 

● april 2020: indiening subsidieaanvraag
● april 2020: aanstellen onderaannemers (Architecture Workroom Brussels, theatergezelschap, 

…); uitstippelen wandelingen; communicatie; 
● 6 mei 2020 - 8 mei 2020: Boots on the Ground
● april 2020 - 27 juni 2020: Inhoudelijk voorbereiding Horizon atelier
● 11 mei 2020 (richtdatum): Inspirerende benchmark 
● 12 mei 2020: 1e atelier Verkeersveiligheid Brussel Mobiliteit
● 2 juni 2020 (richtdatum): Inspirerende benchmark 
● 3 juni 2020: 2e atelier Verkeersveiligheid Brussel Mobiliteit
● 16 juni 2020 (richtdatum): Inspirerende benchmark 
● 17 juni 2020: 3e atelier Verkeersveiligheid Brussel Mobiliteit
● 27 juni 2020 (voorstel): Horizon workshop.
● 27 juni - 20 juli: Nawerking en grafische neerslag van het Horizon atelier. 
Elk van deze momenten zijn richtdata. De precieze timing is afhankelijk van de maatregelen n.a.v. 
de epidemie COVID-19. 

8. Andere bevraagde partners/sponsors/subsidiërende overheden voor hetzelfde project, en voor 
welke bedragen:
Heroes for Zero (H4Z) coördineert het Andere Atelier, en zal hiertoe een tijdelijke 
projectcoördinator inschakelen. H4Z heeft voor de organisatie een coalitie gevormd met Filter Café 
Filtré en BRAL. BRAL bekostigt de eigen werkingsmiddelen en de huisvesting van de 
projectcoördinator. De overige kosten van betrokken organisaties worden integraal gedekt via 
voorliggende subsidie-aanvraag. 
Een groot deel van de werking gebeurt op vrijwillige basis; Heroes for Zero noch Filter Café hebben 
momenteel personeel in dienst. 

9. Creativiteit en communicatie. Op welke manier wordt over het project gecommuniceerd?
Er zal een waaier van communicatiekanalen worden ingezet om de hoger vermelde doelgroep te 
bereiken. Heroes for Zero, Filter Café Filtré en BRAL zullen elk hun eigen (sociale media) kanalen 
inzetten maar zullen met eenzelfde grafische stijl werken. Daarnaast zal Brussel Mobiliteit het 
Andere Atelier ook aankondigen naar aanleiding van haar eigen drie ateliers. 

10.Bedrag van de toelage die bij het Gewest aangevraagd wordt:
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Voorlopige begroting voor het project:

Posten van de uitgaven Totaal
(BTW inbegr.)

Ten laste te nemen 
door het Gewest 

Ten laste 
genomen 

door 
anderen

Gefinancierd met 
eigen middelen

Functioneringskosten
(alle kosten die verband 
houden met het goede 
verloop van het 
evenement)
Personeelskosten
(loon, verzekeringen i.v.m. 
het personeel, 
maaltijdcheque, PWA-
cheques)

project- 
coördinator H4Z2

7000

7000 0 0

Materiaalkosten
(rechtstreeks verband met 
het evenement: stand, 
huur, hout, ...)

materiaal voor 
promotie: 
folders, posters, 
… & materiaal 
voor 
eindresultaat

2000

2000 0 0

Administratieve kosten
(onderhoudsproduct, 
fotokopieën, klein 
materiaal (mappen, 
balpennen, papier, ...), 
inktpatroon, telefoon-, fax-, 
internetkosten, postkosten, 
onderhoudskosten 
(fotokopieertoestel, 
faxtoestel,...), 
documentatie, boeken, 
verzekeringen)

Kosten voor 
onderaanneming, derden, 
honoraria
(tolk, student, verzekering, 
vrijwilliger, animator):

1. Benchmark: 
vergoeding 
sprekers

1500
1. Horizon: Filter 
Café & 
Architecture 
Workroom 
Brussels (zie 
offerte in bijlage)

15150
2. Boots on the 
Ground: vzw Labo 
(zie offerte in 
bijlage)

3880

20530 0 0

Voertuig- en 
verplaatsingskosten
(autoverzekering, 
openbaar vervoer, 
privévervoer, brandstof, 
huren van een wagen)

reiskosten 
sprekers 

benchmark
600

600 0 0

Verblijfskosten
(hotel, verblijfscentra)

verblijfskosten 
voor sprekers 

benchmark
600

600 0 0

Promotie- en 
publicatiekosten

ondersteuning 
door graficus 

10500 0 0

2 Personeelskost voor 0,4 VTE gedurende vier maanden aan 10j anciënniteit.
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(stand, uitvoeringskosten, 
drukkosten, public 
relations, gadgets)

voor ontwikkeling 
grafische 

producten (zie 
offerte grafisch 

bureau ‘De 
Indianen’ in 

bijlage)
10500

Huurkosten en huurlasten
(huur, water, gas en 
elektriciteit, onderhoud van 
het gebouw, 
brandverzekering)

huur Actiris-
gebouw (4 halve 

dagen)
2000

2000 0 0

Kosten voor voeding
(traiteur, sandwiches, 
dranken, aankopen 
supermarkt): lunch & 
drank voor deelnemers 
Horizon-workshop
drank voor deelnemers 
lezingen benchmark & 
BotG

2000 2000 0 0

TOTAAL 45230 45230 0 0

NB: als de subsidie toegekend wordt, is de aanvaarding van betalingsbewijzen voor de verschillende 
uitgavenposten gelinkt aan de verdeling van het voorlopige budget en diens posten. Het is dus zeer 
belangrijk om deze tabel met de grootste precisie in te vullen.  

C. Bij te voegen bijlagen

1. Statuten van de vereniging

2. Uitgebreid dossier van het project waarvoor in 2020 een toelage aangevraagd wordt

3. Rekeningen 2018, begroting 2019 en ontwerp van begroting 2020 van de vereniging (niet vereist 
voor de verenigingen waarin het Gewest lid is van het beheersorgaan). 
Niet van toepassing wegens recente oprichting. 

Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld per e-mail te verzenden naar het volgende 
adres:

● Brussel Mobiliteit, Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid : mscorier@gob.brussels


