Geachte mijnheer de Minister-president Vervoort,
Geachte mijnheer de Staatssecretaris Smet,
Geachte leden van de Brusselse Regering,
Wij sturen u bij deze een oproep die gedeeld wordt door heel wat Brusselse organisaties die zich
inzetten voor stedenbouw en architectuur in onze stad. Wij vragen dat de procedures voor het
indienen van projectvoorstellen met meer aandacht voor onze noden worden opgevolgd. Dit jaar is er
een half jaar vertraging op de projectoproep procedure, wat een grote impact heeft op de inplanning
van projecten in onze respectievelijke structuren.
Eind vorig jaar lanceerde Urban.brussels een oproep voor projecten in het kader van ‘sensibilisering
voor en bevordering van hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed of
stadsvernieuwing’. Er werd toen ook aangekondigd dat er een advies van de jury zou volgen in maart
2022, en dat de Brusselse regering in april 2022 een beslissing zou nemen over de ingediende
projecten.
Ondertussen heeft Urban.brussels pas eind augustus haar advies over projectvoorstellen
gecommuniceerd aan de betrokken organisaties. Dat wil dus ook zeggen dat er nog steeds geen
beslissing is genomen door de Brusselse regering, en dat de organisaties die een project hebben
ingediend in januari 2022 nog steeds wachten op een officieel besluit. Zo weten wij dus pas aan de
start van het najaar of onze projecten worden aanvaard, en met welke budgetten. Ondertussen zijn
we maanden voorbereidingstijd verloren… Voor onze talrijke vrijwilligers en medewerkers geeft dat
veel onzekerheid. Het maakt het ons onnodig moeilijk om de projecten en onze publiekswerking dit
najaar te doen slagen. Ook de organisaties die een negatief advies hebben gekregen van de
administratie, verliezen dus maanden tijd om naar alternatieve financiering op zoek te gaan.
Alternatieven die onmisbaar zijn om onze structuren en projecten boven water te houden.
Laten we niet vergeten dat deze onstabiele situatie voortvloeit uit het niet-toepassen van de
ordonnantie uit 4 september 2008 door de kabinetten en administraties bevoegd voor stedenbouw.
Deze ordonnantie laat toe om structurele steun te geven (via erkenning) aan verenigingen die zich
inzetten voor de verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat. Wij vragen dat de regering de
redenen voor het niet-toepassen van deze ordonnantie verklaart, evalueert en bespreekt. Deze
wedloop voor kortstondige, eenmalige steun die "innovatief" moet zijn, is niet altijd een garantie voor
kwaliteit, helaas.
Daarnaast wensen we een transparanter kader voor de procedure van de projectoproep met meer
duidelijkheid over de samenstelling van de jury die de selectie maakt. De bekendmaking van de
“winnaars” en de toegekende bedragen moeten dan weer sneller na het besluit van de regering
gebeuren. We vragen dat de geweigerde kandidaten een gedetailleerde brief ontvangen met
motivering van de beslissing op basis van de selectiecriteria.
Wij vragen dan ook dat de Brusselse regering een grondige evaluatie van deze procedure maakt, en
dat ze dit doet in samenspraak met de talrijke organisaties die zich inzetten voor de stedenbouw,
architectuur, cultureel erfgoed en stadsvernieuwing in de stad.
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