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SAMENVATTING VOOR DE BURGERS 2019 
 

Inleiding: het belang van de Europese Unie 
Het Europese cohesiebeleid (EFRO, ESF...) vormt het voornaamste investerings- en 

solidariteitsinstrument in de Europese Unie.  Dit beleid beoogt het verkleinen van de regionale 

verschillen, het aanmoedigen van innovatie,  groei en het ondersteunen van de maatschappelijke 

integratie. Het cohesiebeleid is in de eerste plaats bedoeld voor de bevolking en om hun 

levenskwaliteit - te verbeteren 

Het operationeel programma 2014-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 
Het Operationele EFRO-Programma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat de uitdaging aan om 

van het Gewest een groene en duurzame stad te maken. 

58 projecten, vanaf mei 2015 geselecteerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, vier 

prioriteiten, 193 miljoen euro.    

1. versterken van de innovatie en het onderzoek,   

2. versterken van het ondernemerschap en de ontwikkeling van kmo,  

3. ontwikkelen van een kringloopeconomie en het rationeel gebruik van natuurlijke 

rijkdommen,  

4. bestrijden van de maatschappelijke polarisering. 

5 sectoren   

1. gezondheidszorg en dienstverlening aan personen,  

2. duurzame bouw en hernieuwbare energie, 

3.  duurzame voeding, 

4.  grondstoffen en afvalstoffen, 

5.  media, de creatieve sectoren en toerisme. 
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Wat gebeurde er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

 

Sinds februari 2019: EFRO-AFFICHES IN DE BRUSSELSE METRO  

De #EU AND ME-campagne van de Europese Commissie die in de stations Kunst-Wet en Schuman 

liep, werd georganiseerd in nauwe samenwerking met het EFRO. Ze wilde onder de aandacht 

brengen wat Europa voor zijn Brusselse burgers doet, en voornamelijk voor de jonge Brusselaars. 

Onder andere de volgende thema's werden in de kijker gezet: het ontwikkelen van competenties 

(ART2WORK), het aanmoedigen van het sociale en coöperatieve ondernemerschap (COOPCITY), de 

strijd tegen klimaatopwarming (zwembad van de VUB, Cycloparking) en het aanmoedigen van 

digitale innovatie (ICITY.brussels).   

https://europa.eu/euandme 

https://www.vub.be/2020/swimming-pool 

https://coopcity.be/ 

https://cycloparking.brussels/nl/ 

https://www.art2work.be/nl/ 

https://icity.brussels 

Een fotowedstrijd in samenwerking met EUROPE DIRECT BRUSSELS 

Europe Direct Brussels en de Directie EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de 

handen in elkaar geslagen en een grote fotowedstrijd georganiseerd.  We vroegen 

amateurfotografen om een kiekje te gaan nemen achter de deuren van door EFRO gesteunde 

projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op basis van een vooraf opgestelde lijst met 

projecten.  De winnaars wonnen een etentje op de tram experience , en van de foto's van de 

geselecteerde deelnemers van de wedstrijd werden postkaarten gemaakt. 

https://visit.brussels/nl/sites/europedirect/ 

  Hier zie je twee voorbeelden: 

Wist je dat… De Brussels Cruise Terminal de 
nieuwe passagiersterminal is van de Haven van 
Brussel? Hij heeft een kaai van 240 meter lang 
en 12 meter breed. Aan deze kaai kunnen 
plezierboten aanmeren. Dit mooie project 
wordt ondersteund door EFRO. 
https://port.brussels/en/shipping/leisure-and-
boating/brussels-cruise-terminal 
 
 

RECYK: het eerste expertisecentrum voor het 
opwaarderen van grondstoffen/afval in 
Brussel! Een project van Net Brussel. 
https://www.arp-gan.be/ 
 

 
 
 
 

https://europa.eu/euandme
https://www.vub.be/2020/swimming-pool
https://coopcity.be/
https://cycloparking.brussels/
https://www.art2work.be/
https://icity.brussels/
https://visit.brussels/fr/sites/europedirect
https://port.brussels/en/shipping/leisure-and-boating/brussels-cruise-terminal
https://port.brussels/en/shipping/leisure-and-boating/brussels-cruise-terminal
https://www.arp-gan.be/
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De heropening van Byrrh. Een nieuw centrum voor duurzame voeding: BE-HERE 

Wist je dat… Het voormalige Byrrh-gebouw zijn deuren heropende in mei 2019 onder de nieuwe naam 

Be-Here? EFRO steunt dit project, dat heel wat nieuwe jobs oplevert. Be-Here biedt onderdak aan 

ondernemingen die zich richten op duurzame voeding en de kringloop- dan wel sociale economie. Het 

betreft een project van de programmering van 2007-2013, met een EFRO-bijdrage van meer dan vijf 

miljoen euro (50% van de EU en 50% van het Gewest) op een totaal bedrag van 20 miljoen euro.  

http://be-here.be/nl/ 

 

GEGIDSTE FIETSTOCHTEN 

Sinds het voorjaar 2019 organiseert EFRO een ontdekking per fiets van het kanaalgebied voor de inwoners 

van Brussel.   De bedoeling is om samen met een gids de door EFRO gefinancierde projecten te ontdekken. 

Dat gaat om zowel stedenbouwkundige, sociale, ecologische en economische projecten die bijdragen aan 

de economische opleving en de sociale samenhang rond het kanaal. Deze fietstochten zijn gratis. 

EUROPESE VERKIEZINGEN 

In 2019 bood EFRO ook brede steun aan de campagne Wat Europa voor mij doet die werd ontwikkeld 

door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement, waarin voorbeelden werden gegeven van de 

positieve impact van de EU op het leven van mensen, om een grote deelname aan de EU-verkiezingen 

van mei 2019 te stimuleren. 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181109IPR18623/europese-verkiezingen-

2019-wat-europa-voor-mij-doet 

https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/elections-européennes-2019/ce-que-l’europe-fait-

pour-moi 

 

Deelname aan het IRIS-feest 2019, met meer dan 26.000 bezoekers ondanks het 

wisselvallige weer. 

 
Het IRIS-feest is het feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het vindt plaats in het 
Warandepark. Het vormt de gelegenheid voor de Brusselse instellingen en organisaties om zich aan 
de Brusselaar voor te stellen. EFRO organiseerde er een burgerdialoog om te tonen wat Europa voor 
zijn burgers doet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Het was een leerrijke ervaring met veel 
ontmoetingen en gesprekken. Het was een kans om de Brusselaars te informeren over de realisaties 

die reeds in het Gewest werden gefinancierd en ook om hen te vragen welke projecten in het Gewest ze graag 
zouden financieren met Europese fondsen. Daartoe riepen we de hulp in van twee jonge Brusselaars, namelijk 
één tekenaar en één influencer. 
 

 #EU in my Region !   EFRO heeft sterk bijgedragen aan deze campagne van de DG REGIO, 

waarbij in mei en juni 2019 meer dan 28 activiteiten voor het Brusselse publiek werden 

georganiseerd! www.europeinmyregion.brussels 

http://be-here.be/
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/elections-européennes-2019/ce-que-l'europe-fait-pour-moi
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/elections-européennes-2019/ce-que-l'europe-fait-pour-moi
http://www.europeinmyregion.brussels/
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Een kleurrijke campagne in mei en juni die alle Brusselaars uitnodigde om de ingrepen van EFRO op 

hun grondgebied te ontdekken. Een programma dat voor ieder wat wils bood, zoals workshops, 

feesten, bezoeken, tochten, sportactiviteiten, studiedagen... Een omvangrijke campagne die tegelijk in 

alle Europese regio's liep en die symbool stond voor de Europese solidariteit.  

FESTIVAL U SEE – EUROPEAN CREATIVE FESTIVAL IN DE KAZERNES VAN ELSENE 

Op 20, 21 en 22 september vond in de site van de voormalige rijkswachtkazernes van Elsene het U-

SEE-European Creative Festival plaats, dat werd georganiseerd in samenwerking met de 

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.  Bij de opening van het festival was er een 

persconferentie met alle autoriteiten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verantwoordelijk zijn 

voor de structuurfondsen (in casu ESF en EFRO). Dat vormde de gelegenheid om nog eens in 

herinnering te brengen wat Europa doet voor zijn burgers en uitleg te verschaffen over het EFRO-

project Usquare, dat de voormalige rijkswachtkazernes wil omvormen tot een open, gediversifieerde, 

internationale en duurzame site. Het project, dat wordt gedragen door de ULB, de VUB en de MSI, 

ontving 11,8 miljoen euro van Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   Deze investering wordt 

gebruikt voor de renovatie van meerdere gebouwen met een totale oppervlakte van 10.000 m².   Hun 

jaarlijks verbruik zal met 3.000 ton CO² per jaar worden verminderd. Inderdaad, de EFRO-

programmering helpt het Gewest bij het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk.   

https://usquare.brussels/ 

Na het U SEE-European Creative Festival heeft EFRO een persbericht gepubliceerd met de eerste cijfers 

van zijn tussentijdse evaluatie. 

Brussels CANAL RUN 2019 meer dan 600 deelnemers!  

EFRO is partner van de BRUSSELS CANAL RUN sinds 2018. Deze loopwedstrijd langs het kanaal wil 

Europa dichter bij de burger brengen, door de stedelijke heropleving in deze zone onder de aandacht 

te brengen. 

 

Gewoontegetrouw neemt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel actief deel aan de 

#EURegionsWeek. Voor de editie 2019 doken we samen met journalisten onder in de 

stadslandbouw.  

De boodschap?  In verband met het thema van 2019, namelijk A greener Europe:  #EnergyTransition, 

#ClimateChangeAdaptation, #CircularEconomy, #RiskManagement, #EuropeanSolidarityFund », 

wilden we de gunstige en evidente impact van het project Boeren Bruxsel Paysans op de algemene 

veerkracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn bijdrage aan het stedelijke kringloopmodel 

aantonen. Een bezoek op het terrein bij de groentetelers en deelnemers aan het project.  Boeren 

Bruxsel Paysans is een speerpuntproject in het kader van de transitie naar een duurzame 

stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project draait rond de toegang tot gronden, 

https://usquare.brussels/
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het opzetten van testruimtes, de begeleiding van projectdragers, de promotie van de korte keten en 

duurzame voeding, de sensibilisering en de communicatie naar het grote publiek.   Boeren Bruxsel 

Paysans krijgt 5,8 miljoen steun van EFRO (50% komt van de EU en 50% van het Gewest). 

https://www.boerenbruxselpaysans.be/?lang=nl 

De Regiostar awards, die worden uitgereikt in het kader van de #EURegionsWeek, bekronen goede 

praktijken inzake regionale ontwikkeling en vestigen de aandacht op aantrekkelijke, originele en 

innovatieve projecten, zodat andere regio's er inspiratie kunnen uithalen.  Voor de editie 2019 werd 

het Brusselse project Living Labs Brussels Retrofits geselecteerd, een innovatief project in de 

bouwsector dat de energetische renovatie van Brusselse woningen stimuleert.   Living Labs Brussels 

Retrofits ontvangt van EFRO 3,6 miljoen euro (50% komt van de EU en 50% van het Gewest). 

https://www.livinglabs-brusselsretrofit.be/nl/ 

 

INFORM MEETING 

De Directie EFRO neemt deel aan de twee jaarlijkse vergaderingen van het INFORM Meeting-netwerk 
van de DG REGIO.  Dit netwerk verenigt alle communicatieverantwoordelijken van de verschillende 
beheersautoriteiten om samen vooruitgang te boeken met de interpretatie van de wetgeving inzake 
informatie en communicatie.  In mei 2019 vond de meeting in Palermo plaats en in november in Gent. 
 
 

Opvolging van de projectoproep van juni 2018. 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om een deel van de restbudgetten uit de 
Programmering 2014-2020 toe te wijzen aan projecten die bijdragen tot de verhoging van de energie-
efficiëntie van openbare gebouwen, en streeft hiermee twee doelstellingen na: enerzijds een 
vermindering van het jaarlijkse primaire energieverbruik in openbare gebouwen, en anderzijds een 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.  Op 21 juni 2018 werd een projectoproep 
uitgeschreven die op 9 november 2018 afgesloten werd.  Het totale toegekende subsidiebedrag wordt 
op 4,8 miljoen euro geraamd.  In maart 2019 werden twaalf projecten geselecteerd ter ondersteuning 
van de energietransitie van overheidsinfrastructuur en van de openbare huisvesting. 
www.efro.brussels 
www.efro.brussels 
 
 

https://www.boerenbruxselpaysans.be/
https://www.livinglabs-brusselsretrofit.be/
http://www.feder.brussels/
http://www.efro.brussels/

