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Vzw "Modelwijk".- Subsidie Klimaat 2022 : 450,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gelet op het algemene beleidsprogramma 2018-2024 waarin de Stad Brussel haar verantwoordelijkheden en haar rol als drijvende
kracht achter de transitie ten volle wil opnemen;

Overwegende dat de Stad Brussel ten volle betrokken wil zijn bij de mondiale uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling
door de participatie en de mobilisatie van de burgers ten gunste van een andere manier van leven en ontwikkeling aan te moedigen

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen naar aanleiding van de goedkeuring van Agenda 21 voornemens is
lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen door subsidies toe te kennen aan particulieren, feitelijke
verenigingen, vzw's, verenigingen zonder winstoogmerk, onderwijsinstellingen en KMO's die betrokken zijn bij de uitvoering van
acties die een impact kunnen hebben op het milieu.
uitvoering van acties die een positief en blijvend effect kunnen hebben op het gedrag van een doelgroep en op zijn leefomgeving;

Gezien het feit dat de vzw "Modelwijk" sinds 2015 een collectief moestuinproject coördineert, waarrond andere projecten zijn geënt:
een boomgaard, een compostplaats, een collectieve bijenkorf op het dak van een sociaal woongebouw, nestkastjes, een
gemeenschapsruimte die zowel wordt gebruikt voor huiswerkschool als voor de verwerking van de toekomstige producten van de
bijenkorf en de groentetuin;

Overwegende dat de vzw "Modelwijk" in het kader van dit project een opendeurdag wenst te organiseren om het aantal deelnemers
aan het project te verhogen;

In het kader van deze open dag plant de vzw "Modelwijk" een reeks activiteiten: een rondleiding, een workshop tuinieren voor
kinderen, een workshop kweken/plukken, kennismaken met de bloemen van de tuinen, ze klaarmaken voor culinaire recepten en
remedies voor ons dagelijks leven;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST :

Artikel 1 : Een subsidie van 450 EUR op het artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2022 wordt toegekend aan de vzw
"Modelwijk" (0462480855) voor de organisatie van de open dag van hun gezamenlijke pottenbakkerij, onder voorbehoud van
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

Artikel 2 : De in artikel 1 genoemde uitgave wordt gefinancierd uit de thesaurie.

Artikel 3 : Het College is verantwoordelijk voor de uitvoeringsmodaliteiten.
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