
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 april 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/1 Erratum. Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. 
Aanwending krediet. Goedkeuring.

In het budget 2018 werd onder Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 
2018140443) - 'Subsidies voor leefmilieuprojecten' een krediet van 626.814 EUR 
uitgetrokken.

De verdeling van dit krediet dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
provincieraad. Na goedkeuring door uw raad zullen de afzonderlijke projecten aan 
de deputatie worden voorgelegd voor wat betreft de toekenning en betaling van de 
subsidie.

Met dit verslag wordt een derde reeks projecten voor een bedrag van 20.000 EUR 
voor het werkjaar 2018 ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor dit project zal een voorschot van 50% in 2018 uitbetaald worden en een saldo 
(resterende 50%) in 2019.

1. Project ‘Een klimaatbestendige buurttuin in Merksem’
20.000 EUR aan Beweging.net Merksem
De vereniging Beweging.Merksem wil samen met buurtbewoners en andere 
verenigingen de grauwe versteende koer van het Gildenhuis in Merksem omvormen 
tot een klimaatbestendige, semipublieke buurttuin, voor de huidige en toekomstig 
gebruikers. De buurttuin wordt een ‘coolspot’, een plek waar omwonenden 
verkoeling kunnen vinden op hittedagen (aanplant boom en biowand). Regenwater 
wordt opgevangen in een regenton voor hergebruik. De aanleg van een 
infiltratiekrat, -goot en een verdiept plantsoen ('spons') zorgen ervoor dat alle 
regenwater dat op het dak, het terras en de tuin  valt, ter plaatse in de bodem kan 
infiltreren. Dit ontlast de rioleringen en zorgt voor de nodige aanvullingen van het 
grondwaterpeil. Andere aspecten van klimaatadaptatie die aan bod komen zijn 
lokale voedselproductie (moestuin) en het bevorderen van de sociale cohesie 
(zitbanken, speelelementen en petanque-baan). Het plantsoen wordt beplant met 
een grote variatie aan inheemse planten (aandacht voor biodiversiteit).
De buurttuin realiseert een samenwerking tussen burgers, verenigingen en 
overheden om te leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Jonge 
tuin –en landschapsarchitecten leren hoe zij aspecten van klimaatbestendigheid 
(infiltratie, waterberging, verkoeling, hergebruik van regenwater...) in ontwerpen 
kunnen verwerken. Het project zal bezoekers inspireren om zelf in en rondom hun 
woning, buurt of project om te gaan met klimaatadaptatie. Het project geeft 
uitvoering aan provinciaal beleid mbt biodiversiteit en klimaatadaptatie.



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2018, ingeschreven 
als machtigingskrediet - ‘Subsidie voor leefmilieuprojecten’.

Budgetsleutel 0390/64900000 (Raming 2018140443) - 'Subsidies voor 
leefmilieuprojecten'.


