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BURGERSAMENVATTING 2018 
 

Inleiding: het belang van de Europese Unie 
Het Europese cohesiebeleid (EFRO, ESF, enz.) is het belangrijkste instrument voor investeringen en 

solidariteit in de EU.  Haar actie is erop gericht de regionale verschillen te verkleinen, innovatie aan te 

moedigen, groei te genereren en de sociale integratie te ondersteunen. Het cohesiebeleid gaat in de 

eerste plaats over mensen, en over het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners. 

Operationeel programma 2014-2020 in het Brussels Gewest. 
Het operationele programma van het EFRO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de uitdaging 

aangaan om van Brussel een groene en duurzame stad te maken! 

46 projecten geselecteerd door de Brusselse regering in mei 2015, 4 prioriteiten, 193 miljoen euro.   

1. versterking van innovatie en onderzoek,   

2. het stimuleren van ondernemerschap en de ontwikkeling van het MKB,  

3. de ontwikkeling van een circulaire economie en een rationeel gebruik van de middelen te 

ondersteunen  

4. de strijd tegen de sociale dualisering.  

 

5 sectoren   

1. Gezondheid en persoonlijke diensten,  

2. Duurzaam bouwen en hernieuwbare energieën, 

3. Duurzaam voedsel, 

4. Middelen en afval, 

5. Media, creatieve sectoren en toerisme. 

 

Het EFRO: Voor een groene en duurzame stad, innovatieve projecten ten dienste van de burger!   
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Het EFRO draagt bij aan de concrete verbetering van de gezondheidszorg in Brussel! 

ONCO-TRA.bru: Opleiding op het gebied van oncologie voor het comfort van patiënten thuis. ONCO-

TRA.bru opleidingen zijn gericht op gezondheidswerkers, werkzoekenden en natuurlijk patiënten.  

Citylabs :Lokale laboratoria, buiten de ziekenhuizen, om de toegang tot nieuwe tests voor de patiënt 

te vergemakkelijken en zijn comfort te verbeteren (preventie, screening en opvolging van chronische 

ziekten).  

Médecins du Monde: Elke patiënt op dezelfde plaats volledig opvolgen: dat is de doelstelling van de 

twee nieuwe "geïntegreerde gezondheidscentra" die in Molenbeek en Kuregem zullen worden 

opgericht, een belangrijke schakel in het licht van de precaire situatie van bepaalde bevolkingsgroepen. 

Divers Elderly Care: om de zorg voor ouderen met verschillende culturele achtergronden te verbeteren 

en de betrokkenen in de sector de juiste kennis en behandelingsmethoden aan te reiken, is dit het doel 

van het toegepaste onderzoek van het project Divers Elderly Care! 

Alife: het ontwikkelen van een "inclusieve" gezondheidssector die banden schept tussen 

ondernemers, gezondheidswerkers, deskundigen en patiënten. 

 

Het EFRO ondersteunt de eco-bouwsector! 

Brusselse gebouwen als bron van nieuwe materialen: het Brusselse gebouwenbestand beschouwen 

als bron van (bouw)materialen voor de toekomst en een beslissingsinstrument in het leven roepen dat 

het mogelijk maakt om voor elke bouwplaats de beste recyclagemogelijkheden te identificeren.  

 

BruGeoTherMap - het vergemakkelijken van de toegankelijkheid en het gebruik van ondiepe 

geothermische energie in de Brusselse regio en het in kaart brengen van het geothermisch potentieel 

van gesloten (verticale sondes) en open systemen in CBR).  

Living Labs Brussels Retrofit: de renovatie van Brusselse woningen promoten en innovatieve 

oplossingen ontwikkelen die op grote schaal kunnen worden gebruikt door ze te testen op echte 

renovatieprojecten door verschillende consortia van bouwactoren.   

Het EFRO stimuleert de stadslandbouw, duurzame voeding, kortsluiting! 

Boeren Bruxsel Paysans een vlaggenschipproject voor de transitie naar een duurzame stadslandbouw 

in Brussel, waarbij nieuwe productie-, verwerkings- en distributie-initiatieven worden ontwikkeld en 

de Brusselse consument wordt betrokken! 

LAGUM: de ontwikkeling van een moestuin op het dak van een toekomstige Colruyt-winkel in Elsene, 

die het mogelijk zal maken om onderzoeksacties uit te voeren in de duurzame voedingssector. Het 

doel is om een educatieve en experimentele ruimte voor tuinbouwproductie te creëren die de burgers 

een plek van ontdekking en inspiratie voor de stadslandbouw biedt! 
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Het EFRO steunt ons in onze wens om onze ecologische voetafdruk te verkleinen!  

CYCLOPARKING: Biedt veilige fietsenstallingen in Brussel om het fietsen voor iedereen in Brussel te 

promoten en zachte mobiliteit + fietsparkeerlogo aan te moedigen 

VUB-zwembad: De renovatie (en innovatie) van het VUB-zwembad is erin geslaagd om het meest 

energie-efficiënte zwembad van Brussel te worden! Isolatie, ventilatie, warmteterugwinning, 

warmtekrachtkoppeling: alles is bedacht om de energiekosten en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te 

houden.  

Het EFRO en de creatieve, media- en toeristische sector 

Bourse-Beurs: heropenen van de BOURSE-BEURS voor de burgers en creëren van een nieuw cultureel, 

toeristisch en commercieel centrum door ook de toegang tot de archeologische site van Bruxella 1238 

te verbeteren.  

 MEDIA-PARK :  oprichting van het mediahuis Frame (voor de Reyerslaan) om de media-, audiovisuele 

en communicatiesector te versterken door in één gebouw een creatief ecosysteem voor Brussel samen 

te brengen en de uitrusting te bundelen. 

Het EFRO gaat ook over ontmoetingen, plaatsen en activiteiten die aan de Brusselaars worden 

aangeboden om de deuren van de EFRO-projecten te openen en een Europa te ontdekken dat dicht 

bij de burgers staat! 

#EU in mijn regio! Meer dan 25 activiteiten zijn beschikbaar voor het Brusselse publiek! 

Een kleurrijke campagne tijdens de maand mei die alle Brusselaars uitnodigt om te ontdekken hoe het 

EFRO in hun regio werkt! Een kalender gericht op alle doelgroepen: workshops, feesten, bezoeken, 

wandelingen, sport, studiedagen, enz. Een grote campagne, die tegelijkertijd in alle Europese regio's 

wordt gevoerd en die symbool staat voor de Europese solidariteit! 

 

Brussel CANAL RUN 2018 meer dan 900 deelnemers! 

De EFRO-partner van de BRUSSELSE KANAALLOOP 2018: een loopwedstrijd langs het kanaal en een 

burgerdialoog die wordt georganiseerd om de deelnemers en de inwoners van de wijk te laten 

ontdekken dat Europa niet zo ver van de burgers af staat.  De route kruiste het hart van COOP!   En we 

hebben ook een bezoek gehad van Captain Europe!  

LOCAL DEBATE juni 2018 

Bij COOP kwamen meer dan 100 deelnemers naar Brussel om het cohesiebeleid te bespreken, te 

presenteren en in vraag te stellen.  Projectontwikkelaars, actoren in het veld en politieke leiders 

kwamen van gedachten wisselen.   

 


