
 

PARTICIPATIEF BUDGET UKKEL 

 

De gemeente Ukkel wenst het haar inwoners en verenigingen mogelijk te maken om actief 

en rechtstreeks betrokken te zijn bij het leven in hun wijk en in de gemeente. Om deze 

doelstelling te bereiken is het participatief budget een van de hefbomen die door de 

gemeente ingevoerd werden.  

 

Het participatief budget van Ukkel is een voorziening die het mogelijk maakt: 

 Mee te werken aan de verbetering van de leefomgeving van de inwoners;  

 De afstand tussen de inwoners en hun lokale instellingen te verkleinen;  

 De participatieve democratie te versterken; 

 De sociale samenhang te versterken; 

 De transitie en de duurzame ontwikkeling van de gemeente te bevorderen. 

 

REGLEMENT 

Artikel 1 - Toepassingsveld 

Het onderhavige reglement beoogt de invoering van een participatief budget, meer bepaald de 

bestemming van een deel van de buitengewone begroting, voor investeringsprojecten die voorgesteld 

en geselecteerd worden door de Ukkelse burgers.  

Het budget is bestemd voor een realisatie door de gemeente.   

Elke projectdrager kan slechts twee projecten voorstellen per editie van het participatief budget. 

 

Artikel 2 - Voorwaarden om ontvankelijk te zijn en in aanmerking te komen 

Om ontvankelijk te zijn, moet het project: 

- Ingediend worden door een groepering van minstens drie Ukkelaars van minstens 14 jaar oud 

die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Ukkel, een vzw of een sociale-

economiebedrijf met maatschappelijke zetel in Ukkel; 

- Ingediend worden binnen de toegestane termijn;  



- Voorgesteld worden via het platform uccle.monopinion.belgium.be of met behulp van het 

formulier in de bijlage bij het reglement, volledig ingevuld en opgestuurd per e-mail of met de 

post.  

 

Om in aanmerking te komen, moet het project: 

- Betrekking hebben op het gemeentelijk belang en behoren tot het bevoegdheidsveld van de 

gemeente Ukkel: Openbare Reinheid, Groene Ruimten, Mobiliteit, Huisvesting-Stedenbouw, 

Sport, Cultuur, Jeugd, Gezondheid, Handicap, Milieu, Gemeente-eigendommen en 

Grondregie, Burgerinspraak, Wegen, Dierenrechten en -welzijn, Openbare Manifestaties, 

Europese Aangelegenheden, Handel en Economie, Opvoeding, Kleine Kinderen, Senioren, 

Gelijke Kansen/Gendergelijkheid, Sociale Actie, Informatica, Preventie, Internationale 

Solidariteit;  

- Verenigbaar zijn met de algemene beleidsverklaring en bijdragen aan de dynamiek van 

duurzame ontwikkeling van de gemeente Ukkel;  

- Gelegen zijn op het gemeentelijk grondgebied van Ukkel; 

- Van algemeen belang zijn en collectieve bedoelingen hebben; 

- Tot stand komen in het beschikbare gemeentelijk erfgoed of in lokalen waarvan de 

gemeente het beheer verzekert zonder er eigenaar van te zijn of in openbare ruimtes 

beheerd door sociale verhuurders of openbare operatoren die openstaan voor alle inwoners 

(de ingediende projecten moeten het voorwerp uitmaken van specifieke overeenkomsten).; 

- Een investeringsuitgave vertegenwoordigen voor een project bestemd voor de Ukkelse 

bevolking; 

- Realiseerbaar zijn binnen 24 maanden na de selectie van het project; 

- Een uitgave van minder dan € 50.000 vereisen. 

 

Artikel 3 - Uitsluitingsvoorwaarden 

De projecten worden uitgesloten indien ze:  

- Buurtconflicten kunnen veroorzaken; 

- Een duidelijk illegale of discriminerende aard vertonen; 

- Het de projectontwerper mogelijk maken er persoonlijk voordeel van te trekken; 

- Betrekking hebben op een project dat al uitgevoerd wordt of indien de beoogde locatie al het 

voorwerp uitmaakt van een door de gemeente of het Geweest geprogrammeerd/gepland 

project.  



 

Artikel 4 - Indiening van het kandidatuurdossier 

Voorafgaand aan de opening van de indiening en tijdens de projectoproep zullen er in de gemeente 

informatievergaderingen over het participatief budget georganiseerd worden, face-to-face of digitaal. 

Er kunnen ook workshops voor co-constructie tussen burgers voorgesteld worden voor en na de datum 

van de lancering van de projectoproep.  

Vanaf de opening van de indieningsperiode van de projecten tot de laatste dag van deze afgebakende 

periode moet een project ingediend worden ofwel via het hiervoor voorziene online platform 

https://uccle.monopinion.belgium.be/, ofwel per e-mail via het formulier in de bijlage bij het 

reglement naar burgerinspraak@ukkel.brussels, ofwel met de post naar de dienst Burgerinspraak 

(Gatti de Gamondstraat 254). Formulieren die na het verstrijken van de indieningsperiode ingediend 

worden, zijn niet ontvankelijk en worden automatisch uitgesloten.  

 

Artikel 5 - Selectieprocedure van de projecten 

Stap 1: Na het verstrijken van de indieningstermijn van de projecten analyseert het gemeentebestuur 

of de ingediende kandidatuurdossiers ontvankelijk zijn en in aanmerking komen op basis van het 

onderhavige reglement. In geval van niet-ontvankelijkheid van het dossier zal er een kennisgeving naar 

de aanvrager gestuurd worden.  

Stap 2: De diensten onderzoeken de haalbaarheid op technisch en juridisch vlak en de kostprijs van de 

voorgestelde ontvankelijke projecten. In deze stap kunnen de diensten contact opnemen met de 

projectontwerper voor meer informatie. 

Stap 3: De lijst van de door de diensten onderzochte projecten met hun commentaar (technische, 

juridische en financiële haalbaarheid) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college voordat de 

burgers erop kunnen stemmen. 

Stap 4: Alle projecten worden door de projectontwerpers voorgesteld tijdens een "Projectforum", dat 

plaatsvindt in een gemeentelijke zaal en/of digitaal. De niet-ontvankelijke en onhaalbare projecten 

worden ook voorgesteld, met informatie van het bestuur waarom ze niet in aanmerking genomen 

werden.  

Stap 5: Na het "Projectforum" staat de raadpleging gedurende een maand open voor de voltallige 

Ukkelse bevolking. De gemeente verbindt zich ertoe te communiceren over de raadpleging en over de 

voorgestelde projecten aan de hand van de informatie van de projectontwerpers. De stemming staat 

open voor alle Ukkelaars van minstens 14 jaar oud. Elke stemmer kan twee projecten per raadpleging 

selecteren.  

Stemmen gebeurt bij voorkeur online via het platform uccle.monopinion.belgium.be/. Stemmen kan 

echter ook op papier met behulp van een specifiek formulier, dat per e-mail doorgestuurd kan worden 

https://uccle.monopinion.belgium.be/
mailto:participationcitoyenne@uccle.brussels
https://uccle.monopinion.belgium.be/


of gedeponeerd kan worden in de stembussen. De stemmers worden herkend via hun 

rijksregisternummer.  

Deze raadpleging maakt het mogelijk een lijst op te stellen die de projecten rangschikt volgens het 

aantal stemmen (in dalende volgorde). De projecten met de meeste stemmen worden geselecteerd 

binnen de grenzen van de beschikbare middelen voor het participatief budget in de jaarlijkse 

buitengewone begroting.  

Zodra de raadpleging afgelopen is, wordt de selectie van de projecten ter informatie aan de 

gemeenteraad en ter goedkeuring aan het schepencollege voorgelegd. Het verloop van de 

procedure, de ondersteunde projecten en de vordering van de projecten worden gedeeld via het 

participatief platform en de gemeentelijke communicatiekanalen. 

 

Artikel 6 - Informatie 

Alle informatie over het participatief budget, het reglement en het formulier van het project is 

beschikbaar op de website van de gemeente en via burgerinspraak@ukkel.brussels, tel: 02/348.67.87. 

 

Artikel 7 - Inwerkingtreding 

Het onderhavige reglement treedt in werking op 29 april 2021. Het trekt het reglement goedgekeurd 

op 23 april 2020 in en vervangt het. 
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