
OPEN OPROEP  
Bouw mee aan het stadsproject van Brussels2030
Kandidaatformulier 

Brussels2030 vzw  
Oudergemlaan 63, 1040 Etterbeek 
contact@brussels2030.be  
https://brussels2030.be/nl  

Architecture Workroom Brussels vzw 
Pachecolaan 34, 1000 Brussel  
adevenyns@architectureworkroom.eu  
https://www.architectureworkroom.eu/nl/ 

Onderzoekscentrum LoUIsE (ULB)
Eugène Flageyplein 19, 1050 Brussel 
marine.decleve@ulb.be
https://www.louiselab.be 

Waar dient dit formulier voor?  
Via dit formulier ga je in op de oproep van Brussels2030 en stel je je organisatie kandidaat 
als stadsmaker. Als je nog niet wil kandideren, maar graag laat weten dat je interesse hebt 
en meer informatie zou willen krijgen, vul dan het online interesseformulier in.   

Hoe vul je dit formulier in? 
Je kan het formulier rechtsreeks invullen in de pdf. Je kan het formulier ook afdrukken, 
met de hand invullen en ingescand bezorgen via mail. Vergeet het formulier aan het einde 
niet te ondertekenen. Je kan een extra bijlage toevoegen aan de kandidaatstelling.  

Hoe dien je dit formulier in?  
Bezorg het ingevulde formulier als één pdf via mail aan Maya Galle, Brussels2030 vzw via 
contact@brussels2030.be, uiterlijk op 14 maart. Vermeld in het onderwerp van de mail
'Brussels2030 – oproep aan stadsmakers – kandidaatstelling - <naam indiendende 
organisatie >. Eventuele bijlages voeg je samen met de pdf toe als bijlage in de mail.  

mailto:contact@brussels2030.be
https://brussels2030.be/nl
mailto:adevenyns@architectureworkroom.eu
https://www.architectureworkroom.eu/nl/
mailto:marine.d@atelier-cartographique.be
https://www.louiselab.be/
https://www.cognitoforms.com/AliceDevenyns/InteresseformulierOPENOPROEPBouwMeeAanHetStadsprojectVanBrussels2030
mailto:contact@brussels2030.be


Kennismaking 
1. Vul de gegevens van je organisatie in.
naam organisatie 
maatschappelijke 
zetel / registratieadres 

straat en 
nummer: 
postnummer: 
gemeente: 

naam contactpersoon 
telefoonnumme r 
e-mailadres
website 
soc iale media 

2. Beschrijving van je organisatie.
Korte omschri jving van de 
missie van je organisatie 
(max. 1000 tekens)  

Wat is het juridisch statuut 
van je organisatie? 

 Vzw  
 Coöperatie   
Feitelijke vereniging   
Stichting   
Vennootschap  
Zelfstandige persoon  
Natuurlijke persoon   
andere, verklaar:  

Ontvangt je organisatie 
subsidies? 

projectsubsidies  
werkingssubsidie s  
geen subsidies 

Indien ja, van welke instantie 
ontvang je subs idies? 

Sinds wanneer bestaat je 
organisatie?  



1. Vanuit welke
hoedanigheid stel je je
kandidaat?

Ik stel me kandidaat als individuele organisatie en 
ben nog op zoek naar een (lokale) coalitie. 
Ga naar vraag 2.  

Ik maak al deel uit van (lokale) coalitie over sectoren 
heen, bestaande uit verschillende organisaties. 
Ga naar vraag 3 en 4.  

 Ik nam in het kader van deze oproep al contact op 
met andere organisaties om een nieuwe samenwerking 
op te zetten, we dienen samen in.   
Ga naar vraag 3 en 4. 

2. Met welke organisatie (s)
zouden jullie graag een
(lokale) coalitie vormen?
(max 500 tekens)

(noem een specifiek organisatie of omschrijf het type 
organisatie waar je naar op zoek bent, zodat wij jullie 
makkelijker kunnen matchen) 

Vb. We zouden graag samenwerken met een 
burgerinitiatief dat op zoek is naar een vaste locatie, 
de wijk goed kent en werkt rond het thema energie. 

Ga nadien naar vraag 5.

3. Met welke organisaties
vormen jullie al een (lokale)
coalitie of samenwerking?

organisatie 1 naam 
maatschappelijke 
zetel / 
registratieadres 
naam 
contactpersoon 
telefoonnummer 
e-mailadres
website 
sociale media 

OPTIONEEL: organisatie 2 naam 

(Lokale) coalitie



maatschappelijke 
zetel / 
registratieadres 
naam 
contactpersoon 
telefoonnummer 
e-mailadres
website 
sociale media 

OPTIONEEL: organisatie 3 naam 
maatschappelijke 
zetel / 
registratieadres 
naam 
contactpersoon 
telefoonnummer 
e-mailadres
website 
sociale media 

4. Zijn jullie nog op zoek
naar andere organisaties om
jullie samenwerking mee aan
te vullen? (max 500 tekens)

(noem een specifiek organisatie of omschrijf het type 
organisatie waar je naar op zoek bent, zodat wij jullie 
makkelijker kunnen matchen) 

Vb. We zouden graag samenwerken met een 
burgerinitiatief dat op zoek is naar een vaste locatie, 
de wijk goed kent en werkt rond het thema energie.



1. Vanuit welke plek willen jullie
aan een toekomstplek bouwen?

Vanuit één/meerdere specifieke plek(ken)/locatie(s) 
Ga naar vraag 2.   

   Vanuit een bepaald ruimer gebied (vb. straat)
Ga naar vraag 3.   

 We hebben momenteel nog geen plek in gedachten 
Ga naar de volgende sectie.  

2. Beschrijf kort hoe de plek in
elkaar zit en/of hoe de
verschillende plekken zich ten
opzichte van elkaar verhouden.
(max. 500 tekens)

Ga nadien naar vraag 4. 

3. Beschrijf kort hoe het
ruimer gebied eruit ziet (max.
500 tekens)

Ga nadien naar vraag 4. 

4. Waar bevinden de site(s) of
het gebied zich?

5. Op welke schaal zie je een
toekomstplek, vertrekkende
vanuit je site(s) of gebied? Wat
wordt je invloedsgebied, je
"vruchtbare grond" voor
experiment?

Straat  
Ilôt 
Groep van straten    
Wijk 
As  
Gemeente 
Andere  

Lokale coalitie met ruimtelijke inbedding in de Brusselse leefomgeving 

Vb. meerdere partners bevinden zich op de site, de site is 
een gebouw van 1000m2, enz.

Vb. een straat, enkele straten, publieke ruimte, enz. 



Transitiethema’s

1. Rond welke thema’s werkt
je organisatie of je coalitie
vandaag?

Vernieuwende vormen van ruimtegebruik
 Betrekken van nieuwe lokale publieken 
 Sociale duurzaamheid 
 Kwalitatief en betaalbaar wonen 
 Zorg en gezondheid 
 Migratie en aankomstinfrastructuur 
 Identiteit 
 Onderwijs 
 Werkgelegenheid 
 Stedelijke economie 
 Lokale productie 
 Wateropgave 
 Bodemzorg 
 Hittestress 
 Lokale voedselproductie 
 Energietransitie 

 Andere: 

2. Rond welke nieuwe
transitieopgaves zou je

Vernieuwende vormen van ruimtegebruik
 Betrekken van nieuwe lokale publieken 

Mobiliteit

6. Beschrijf dit gebied van
invloed, je "vruchtbare bodem"
voor experiment (max. 500
tekens)



 Sociale duurzaamheid 
 Kwalitatief en betaalbaar wonen 
 Zorg en gezondheid 
 Migratie en aankomstinfrastructuur 
 Identiteit 
 Onderwijs 
 Werkgelegenheid 
 Stedelijke economie 
 Lokale productie 
 Wateropgave 
 Bodemzorg 
 Hittestress 
 Lokale voedselproductie 
 Energietransitie 

 Andere: 

Motivatie 

Mobiliteit

organisatie of coalitie graag 
willen werken bij het 
(ver)bouwen van een 
toekomstplek?

Motiveer waarom je organisatie 
zich kandidaat wil stellen als 
stadsmaker om een 
toekomstplek te creëren. (max. 
1000 tekens) 



Welke vragen stel je je bij het 
verbou wen van een 
toekoms tplek in je omg eving? 
Welke zaken wens je verder te 
onderzoeken? (max. 1000 
tekens) 

OPTIONEEL 

Bijlage 
Als jull ie graag een bi jlage mee 
sturen, mot iveer hier dan kort 
waarom die van belang is. (max. 
500 tekens) 

Ondertekenin g 

Naam Handtekening 

Functie 

Datum 

Plaats 

OPTIONEEL 

Toekomstplekken actieonderzoek 

Gebruik van gegevens

Je stemt ermee in dat de opgegeven contactgegevens worden bewaard om je op de hoogte te 
houden van toekomstige evenementen in verband met het traject Territorium van het Brussels2030. 

Je stemt ermee in dat de opgegeven contactgegevens worden gedeeld met andere organisaties die 
op deze oproep hebben gereageerd en met de partners van het Brussels2030-team.

Je stemt ermee in dat de in dit formulier verzamelde gegevens door het Brussels2030-team en 
partners voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. 
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