
Groene Plan 't Rad – Anderlecht
DEEL 4

 4. NUTTIGE REFERENTIES

Dit laatste deel biedt  een waaier aan actoren en tevens instrumenten die de actoren zouden kunnen helpen of 
begeleiden bij de ontwikkeling van projecten voor de wijk. Deze referenties richten zich tot de verschillende 
actieniveaus, van de overheid tot de inwoners, over de verenigingen en de gebruikers uit de wijk. 
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Het Groene Plan van 't Rad bestaat uit 4 delen :
- Algemene vaststellingen en aanbevelingen
- De steegjes  
- Groene ruimte per groene ruimte
- Nuttige referenties

Bezoek met de bewoners van 'tRad aan de tuinwijk Forest-Vert op 26 november 2011 in Vorst. 

“Cité Forest-Vert” is de naam die de bewoners van deze tuinwijk hebben gegeven aan het project “Duurzame wijken” dat zij dankzij  
de steun van Leefmilieu Brussel op poten hebben kunnen zetten.

Op de foto: een boomgaard op een gemeenschappelijk perceel aan de binnenkant van een huizenblok (gelijkaardige configuratie  
zoals de “vierkante” steegjes in 't Rad). Het idee van een boomgaard werd ingegeven door de geschiedenis van de wijk: aanvankelijk  
stonden er fruitbomen op de percelen en in bepaalde openbare ruimtes van de tuinwijk. Dit project ging gepaard met de adoptie van  
een fruitboom, waarbij de bewoners aangemaand werden om een fruitboom in hun privé-tuin te planten.



 4.1. BEGELEIDENDE INSTRUMENTEN BIJ BURGERPROJECTEN

Er bestaan verschillende instrumenten om burgerprojecten te ondersteunen en dat kan gebeuren onder de vorm 
van begeleiding of van een subsidie. Het betreft hoofdzakelijk gemeentelijke of gewestelijke instrumenten, doch 
andere instituties of privé-stichtingen zijn ook in staat een, hoofdzakelijk, financiële steun toe te kennen. 
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste instrumenten, evenals de datums waarop de kandidaturen 
moeten ingediend worden en de coördinaten voor meer informatie. Deze lijst is niet limitatief. Het is aan te raden 
oplettend te blijven voor aankondigingen betreffende projectoproepen in gemeentelijke kranten, via de 
communicatienetwerken van de burgerverenigingen (Inter Environnement Bruxelles, BRAL, ...), op de sites van 
de stichtingen, enz. Meer in het bijzonder, houdt de site van het Participatiehuis Anderlecht, een lijst bij van de 
instrumenten die bij Gemeente en Gewest beschikbaar zijn (http://www.deelname-anderlecht.be – tab 
"projectoproepen"). 

 a) Duurzame wijken

Leefmilieu Brussel (BIM) heeft, voor de vierde maal, een “Duurzame Wijken” projectoproep op touw gezet. 
Zoals bij iedere uitgave, zullen vijf wijken van het Brussels Gewest genieten van een professionele begeleiding en 
een subsidie van 15.000 € om projecten van algemeen belang te verwezenlijken. Deze projecten worden bedacht 
en op touw gezet door de bewoners, in samenwerking met de verschillende spelers (wijkvereniging, handelaars, 
scholen, gemeente, enz.). Zij zetten zich gezamenlijk in, op schaal van de wijk, rond diverse uitdagingen op het 
vlak van duurzaamheid, energiebesparingen, afvalvermindering, rationaliseren van het verbruik, opwaarderen van 
het natuurpatrimonium, enz. Enkele voorbeelden van projecten uit de vorige jaren: een wijkboomgaard, een 
kennisbeurs, een aankoopcollectief (voor biogroenten, isolatiemateriaal, enz.), veloboxen. 
Inlevering  kandidaatsdossier:  voor  7  mai  2012 bij  Leefmilieu  Brussel  –  BIM  (directie  Duurzame 
Ontwikkeling / departement Duurzame wijken, Gulledelle 100 – 1200 Brussel en pbl@ibgebim.be)

Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be (startpagina – particulier – praktische zaken – mijn wijk – duurzame 
wijken – projectoproem 2012-2014) 

Contact : 0800/85.286

 b) Wijkcompost de quartier

“Om het wijkcomposteren aan te moedigen lanceert Leefmilieu Brussel voor de vierde maal een projectoproep  
waarbij een beurs (max. 1000€) kan toegekend worden voor het creëren van nieuwe sites voor wijkcomposteren.  
Alle projecten kunnen uiteraard nuttige tips krijgen van de composteermeesters en van de vzw Worms die instaat  
voor de ondersteuning van de wijkcomposteersites.6”

Informatiesessie : zaterdag 9 juni om 10u in het Vredeshuis, Van Elewijckstraat 35 – 1050 Elsene. Inschrijving  
voor deze sessie via Worms vzw  (02/611.37.53 – info@wormsasbl.org)

Inlevering kandidaatsdossier: vòòr 29 juni om 16u bij Leefmilieu Brussel – BIM (departement consumptie en 
ecogedrag, Anja Van Campenhout, Gulledelle 100 – 1200 Brussel of aca@ibgebim.be)

Meer info : http://www.bruxellesenvironnement.be (nieuws – projectoproep – wijkcompostering)

 c) Gemeenschappelijke moestuinen

Met deze projectoproep wil Leefmilieu Brussel het opstarten van gemeenschappelijke moestuinen in het Brussels 
Gewest aanmoedigen. De geselecteerde kandidaturen genieten – onder andere – van een begeleiding door de vzw 
“Le début des haricots” en van een financiële hulp, die tot 2.000 € kan oplopen, voor de aankoop van materiaal. 
De projectoproep "gemeenschappelijke moestuinen" wordt op touw gezet door de Dienst Groene Netwerk / 
Moestuinen van de afdeling Groene Ruimtes bij Leefmilieu Brussel. Voor 2012, eindigde het indienen van de 
kandidaturen in de maand februari. Beslist in de toekomst in het oog te houden! 
Meer info : http://www.bruxellesenvironnement.be 

Contact : potager-moestuin@ibgebim.be

 d) Groene wijken

Het project "Groene wijken" staat in werkelijkheid voor twee aparte oproepen, de ene op gemeentelijk niveau en 
de andere op gewestelijk niveau. 

 Op gemeentelijk niveau, wordt het project "Groene wijken" op initiatief van het schepenkantoor voor 

6 http://www.ibgebim.be/Templates/news.aspx?id=33672&langtype=2067   consulté la dernière fois le 13 avril 2012
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Groene Ruimtes op touw gezet. De bedoeling is privé-initiatieven te ondersteunen, die zich als doel 
stellen de wijken te verfraaien. Dit kan, bijvoorbeeld, door de gevels met bloemen te versieren of door 
een braakliggende lap grond in te richten. De inschrijvingen voor de projectoproep van 2011 werden vóór 
het einde van het jaar 2011 geregistreerd en de formulieren, met de kandidaturen, werden tegen 31 januari 
2012 ingediend. Voor de oproepen van de komende jaren moet men dus aandachtig blijven wat betreft de 
datums voor het indienen hiervan.
Contact : Dienst Levenskader – Groene Ruimtes, Joseph Wybranlaan 45 – 1070 Anderlecht, 02 526 21 
48 of espacesverts@anderlecht.irisnet.be

 Op gewestelijk niveau, is het Inter-Environnement Bruxelles dat, met de steun van de Minister van 
Leefmilieu van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en van de gewestelijke administratie van Leefmilieu 
Brussel (BIM), de projectoproep "Groene wijken" opstart. "Het initiatief, dat het startpunt wil zijn van  
wijkdynamiek en milieubewustzijn, ondersteunt wijkcomités of iedere andere bewonersgroeperingen die  
gevels, balkons of kleine verwaarloosde lappen grond in een groen kleedje wensen te steken". Buiten het  
aspect, permanente vorming inzake leefmilieu, kan het project ook een aanleiding worden voor  
onderlinge hulpactiviteiten, voor culturele- of feestactiviteiten van de bewoners onderling: maaltijden  
onder buren, plantenbeurzen, wijkfeesten tijdens de plantactiviteiten... 7" 
Inlevering  kandidaatsdossier :  midden-oktober  2012 (de  exacte  datums  zullen  in  de  maand  juli 
gecommuniceerd worden op het moment van de lancering van de oproep)

Meer info : www.quartiersverts.be

Contact : quartiersverts@ieb.be  –  Sophie Deboucq 02/893.09.16 

 e) "8m² voor iedereen!"

Voor een tweede jaar op rij komt Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) met de projectoproep "8m² voor 
iedereen!" voor de pinnen. Dit loopt in het kader van de Week van vervoering, uitgave 2012, die in de maand 
september plaats grijpt. Het doel is projecten te verwezenlijken met het oog op een ander gebruik van de 
parkeerplaatsen in de binnenstad. De oproep vertrekt van het principe dat de publieke ruimte iedereen toebehoort 
en niet alleen de wageneigenaars (die trouwens slechts 60% van de Brusselse families vertegenwoordigen). Voor 
de tijd van één dag, stelt de oproep voor een creatieve kaping uit te voeren op de 8m² die toegekend worden aan 
het parkeren van een voertuig. Enkele voorbeelden van kapingen: een fietsenparking, een verplaatsbare moestuin, 
een petanquebaan, een terrasje, een speelpleintje, enz. 
Informatiesessie : woensdag 16 juni om 19u op de MicroMarché, Steenkoolkaai 9 – 1000 Brussel.

Inlevering  kandidatuurdossier :  ten  laatste 1  juni  2012  per  post,  email  of  fax  naar  BRAL vzw –  Jeroen 
Verhoeven (Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel – fax 02/217.06.11 – jeroen@bralvzw.be)

Meer info : www.bralvzw.be 

Contact : Jeroen Verhoeven (jeroen@bralvzw.be – 02/217.56.33)

 f) Duurzame wijkenveloppen

Sedert 2008 start de participatiecel van de gemeente Anderlecht, dank zij een subsidie van het Grootstedenbeleid, 
een projectoproep "Envelop voor Duurzame wijk" op, met de bedoeling de wijken op te vrolijken en de banden 
tussen de bewoners te versterken. Het project moet een collectieve dynamiek inhouden, die de inspraak bevordert 
en oproept tot het mobiliseren van een zo groot mogelijk aantal burgers, tijdens het uitwerken van het project, de 
ontwikkeling ervan, de uitvoering en, wanneer nodig, het onderhoud. Een envelop van 2.500 € werd toegekend 
aan nog te verwezenlijken projecten en dit jaar wordt deze envelop gebracht op 3.500 €. Enkele voorbeelden uit 
de vorige jaren: een straat in een groen kleedje steken, doelpalen voor een voetbalterrein aankopen, inrichten van 
een naai-atelier, van een didactisch vijvertje, van een ontmoetingsruimte, enz. 
Indienen van de kandidaturen: een voorprojectdossier moet ten laatste op 29 juni 2012 ingediend worden. De 
participatiecel neemt de voorprojecten in ontvangst, gaat de criteria voor ontvankelijkheid na. Zij zet dan een 
vergadering op touw, met iedere projectdrager, om ontwikkelingpistes inzake betrokkenheid van de burgers 
langsheen de etappes van het project, te onderwerpen aan de mensen die de voorprojecten hebben ingediend. Het 
voorproject zal, op zijn minst, de naam van de projectdrager, van de verschillende tussenkomende partijen en van 
de begunstigden van het project vermelden, evenals een samenvattende beschrijving van het project en de te 
volgen methodologie bij de uitvoering ervan. 
Het uiteindelijke kandidatuurdossier moet tegen 14 september 2012 ingediend worden. 
Meer info : www.participation-anderlecht.be 

7 http://www.ieb.be/Quartiers-Verts-la-saison-2011  , een laatste maal op 13 april 2012 geraadpleegd. 

Groene Plan 't Rad  – Collectif ipé  – mei 2012 53/58

http://www.participation-anderlecht.be/
mailto:jeroen@bralvzw.be
http://www.bralvzw.be/
mailto:jeroen@bralvzw.be
mailto:quartiersverts@ieb.be
http://www.quartiersverts.be/
file:///tmp/%09http://www.ieb.be/Quartiers-Verts-la-saison-2011
mailto:espacesverts@anderlecht.irisnet.be


Contact : Participatiehuis participation@anderlecht.irisnet.be – 02/555.22.70 

 g) Fonds Delhaize Group

De Delhaize Group en de Koning Boudewijn Stichting starten ieder jaar, in België en Luxemburg, een 
projectoproep in partnerschap op, met de bedoeling de sociale samenhang tussen de bewoners van een zelfde wijk 
of dorp te bevorderen en hun levenskwaliteit te verbeteren.”De relatie stimuleren tussen mensen van verschillende 
generaties, van uiteenlopende culturen en socio-economische milieus, de integratie van de personen 
aanmoedigen, de gelijkheid tussen man en vrouw promoten, de alfabetisering aanmoedigen, de strijd tegen de 
vereenzaming opnemen, enz. 8", dit zijn uitdagingen die men met het voorgestelde project wil bereiken. 
Inlevering kandidaatsdossier : tot 14 mei 2012 via het online kandidaatsdossier http://dossier.kbs-
frb.be/content.aspx?id=254966&appId=245&callId=226542&LangType=2060

Meer info : www.kbs-frb.be (proj@kbs-frb.be – 070/233.065)

 h) 'Local Exchange and Trading System

LETS (Local Exchange and Trading System, Système d'Echange Local SEL in het frans) is een netwerk waarvan 
de doelstelling de uitwisseling is van knowhow bij de leden onderling. De diensten worden door de leden 
voorgesteld en hun eigenschap is dat zij niet betalend zijn, in de strikte zin van het woord. De ruileenheid is de 
"BLE" (Bon Local d’Échange), een soort locale denkbeeldige munt waarvan de rol is die onrechtstreekse 
uitwisselingen mogelijk te maken. Dit wil zeggen dat het mogelijk is BLE te “verdienen" door, bij voorbeeld, een 
informaticacursus te geven. Deze BLE wordt dan gebruikt om iemand anders te"betalen", die een avondje 
babysitten presteert. Deze persoon zal dan weer, van zijn kant, deze BLE kunnen ruilen tegen een fietsherstelling 
door een derde lid van lid van het netwerk, enz. 
Meer info : http://www.brusel.be/ of Jacqueline 0499/350.062

 i) Wijkfeesten

U wil een evenement, zoals een barbecue, een braderie, een dansavond, enz., organiseren en u hebt dat nog nooit 
gedaan, dan is het soms moeilijk de weg tussen de verschillende gemeentelijke diensten te vinden: groene ruimtes, 
veiligheid, economie, enz. Soms weet je niet meer waar terecht! De dienst Feesten en Plechtigheden stelt zich 
daarom als doel de voornaamste gesprekspartner te worden voor burgers die een evenement op de openbare weg 
of in een gemeentelijke zaal op touw wensen te zetten. 
Omwille van het onvermijdelijke bestuurlijke termijn, is het aangeraden de dienst zo snel mogelijk te contacteren 
en dit maximaal 2 maand voor het evenement. 
Voor een vzw of een feitelijke vereniging is het ook absoluut noodzakelijk een goede verzekeringpolis af te sluiten 
voor burgerlijke aansprakelijkheid bij ongeval. Dit wordt, onder andere, sterk aangeraden in het geval van een 
feitelijke vereniging om, bij ongeval, de verantwoordelijkheid van de leden te beperken. 
Info en contact : Dienst Feesten en Plechtigheden, Place de la Vaillance 27 – 1070 Anderlecht, 02 529 70 32.

 j) Netheidsactie

Het Participatiehuis heeft aan een campagne deelgenomen genaamd "RéaPROPRiez-vous votre quartier" 
(woordspeling op een netheidsactie om zich een buurt weer toe te eigenen). Een van de doelstellingen was het op 
touw zetten, samen met de wijkcomités, van verschillende acties rond het thema Netheid. Wenst u een 
netheidsactie met uw buren op te zetten, dan zal het voor de dienst Bewustmaking voor Netheid, een genoegen 
zijn, samen met u, een campagne op touw te zetten! 
Info en contact : Dienst Sensibilisatie voor de Netheid, Bergense steenweg 627 – 1070 Anderlecht, 02/558 53 20.

8 http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=226542&LangType=2060   een laatste maal op 13 april 2012 geraadpleegd. 
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 4.2. REFERTESPELERS

Hieronder vindt u een niet limitatieve lijst van refertespelers inzake groene ruimtes. Deze stelt geen hiërarchie op 
tussen institutionele spelers, associaties of particulieren en rangschikt de verschillende spelers gewoon alfabetisch. 

 a) Anderlechtse Haard

De Anderlechtse Haard is eigenaar en beheerder van de sociale woningen in Anderlecht. In ‘t Rad was hij 
aanvankelijk eigenaar van de ganse tuinwijk, nu van nog slechts een deel van de woningen (ongeveer 300). Zijn 
afdeling Openbare Werken is verantwoordelijk voor het beheer van dit patrimonium, zware renovatieprojecten en 
nieuwbouw. Een andere ploeg, de regie Werkzaamheden, staat in voor het onderhoud van de gebouwen en van de 
gemeenschappelijke ruimtes. De afdeling Human Resources stelt de huurders sociale acties voor. 

Meer info : www.anderlechtsehaard.be

Contact : Bergense Steenweg 595 – 1070 Anderlecht  –  02/556.77.30

http://www.anderlechtsehaard.be/uw_vragen.asp verwijzt door naar de directe correspondenten van 't Rad.

 b) Comité Cité Forest-Vert 

Het gaat hier om een bewonerscomité, opgezet rond een "Duurzame wijk"-project (zie 4.1.a), die de gelegenheid 
verschafte om verschillende acties te voeren met het oog op de herwaardering van de wijk en van de groene 
ruimtes, de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu en de versterking van de sociale banden. 

In november 2011 hebben de deelnemers aan de stadsateliers van ’t Rad, de Cité Forest-Vert bezocht, ook een  
tuinwijk  en  zij  hebben  er  vertegenwoordigers  van  het  bewonerscomité  ontmoet.  Deze  ontmoeting  was  de 
gelegenheid voor een rijke uitwisseling van ideeën en nuttige referenties voor acties op het vlak van de sociale 
verbondenheid en de herwaardering van het bebouwde- en natuurpatrimonium van de wijk. 

Meer info : http://www.citeforestvert.be/

Contact : info@citeforestvert.be

 c) Dienst Groene ruimtes van de gemeente Anderlecht 

De dienst Groene Ruimtes van de gemeente staat in voor het onderhoud van het groene patrimonium in 
Anderlecht: openbare parken en tuinen, bomenrijen en bloemperken, tuinen van scholen en crèches. In bepaalde 
gevallen staat deze dienst ook in voor het onderhoud van ruimtes of groene componenten die niet aan de gemeente 
toebehoren, doch belangrijk zijn voor de kwaliteit van de plaatselijke levensomstandigheden. Dit is, in ‘t Rad, het 
geval voor het Lustplein en de bomen die in lijn staan met de hagen tussen de voortuintjes en de stoep.

Meer info : http://www.anderlecht.be/groene-ruimten

Contact : Joseph Wybranlaan 45 – 1070 Anderlecht – 02/526.21.48 en 02/526.21.49 – 
groeneruimten@anderelcht.irisnet.be

 d) Dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit van de gemeente Anderlecht 

De dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit maakt integraal deel uit van de administratie voor stedenbouw van de 
gemeente. Deze dienst beheert de ontwikkelingsplannen en de verschillende reglementen. Hij behandelt 
stedenbouwkundige vraagstukken, de mobiliteit, de openbare en groene ruimtes en de bezetting van het openbare 
domein. In ‘t Rad, houdt hij zich bezig met de stedenbouwkundige vergunningen voor de voorziene 
renovatiewerken in de publieke ruimtes van de wijk en voor het thans in studiefase verkerend renovatieproject 
voor het Duivenmelkerspark. 

Meer info : http://www.anderlecht.be/stedenbouw/stadsontwikkeling

Contact : Van Lintstraat 6 – 1070 Anderlecht – 02/558.08.60 ou 02/558.08.61 – 
stadsontwikkeling  @anderlecht.irisnet.be  

 e) Dienst Openbare Werken van de gemeente Anderlecht 

De dienst Openbare Werken is belast met alle werven inzake onderhoud en renovatie van de publieke ruimtes van 
de gemeente (stratennet, riolen, verlichting, bewegwijzering, stadsmeubilair en uitrustingen, ...). 

Meer info : http://www.anderlecht.be/openbare-werken

Contact : Joseph Wybranlaan 45 – 1070 Anderlecht 
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Technische dienst : 02/526.21.21 – 02/526.21.24
Administratieve dienst : 02/526.21.15 – 02/526.21.18
Openbare verlichting : 02/526.21.17

openbarewerken@anderlecht.irisnet.be

 f) Dienst jeugd en vrijetijdsopvang van de gemeente Anderlecht 

Deze dienst bevordert en begeleidt de buitenschoolse opvang van kinderen en jongeren in Anderlecht. Op hun 
website is het mogelijk brochures te downloaden met de lijst van de activiteiten die door de gemeente, maar ook 
door Anderlechtse verenigingen, aan de bevolking van 2,5 tot 12 jaar, voorgesteld worden. 

Meer info : http://www.anderlecht.be/kinderen-en-jeugd

Contact : Van Lintstraat 6 – 1070 Anderlecht – 02/520.80.79 et 02/558.08.87

 g) Foyers Collectifs de Moortebeek

"Les Foyers collectifs" is de coöperatieve maatschappij die eigenaar en beheerder is van de Moortebeekse 
tuinwijk. De Beheerraad is samengesteld uit bewoners van de wijk. Deze tuinwijk heeft verschillende punten 
gemeen met ‘t Rad, onder andere op het niveau van haar ruimtelijke organisatie (tuintjes, hagen, ...) en van het 
profiel van de inwonende bevolking. De tuinwijk van Moortebeek krijgt erkenning voor het goede onderhoud van 
ruimtes en openbare uitrustingen maar ook van de huizen en groene ruimtes voor privé-gebruik. In november 
2011 werd een ontmoeting georganiseerd tussen de vertegenwoordigers van de twee wijken. 

Meer info : http://les-foyers-collectifs.e-monsite.com/

Contact : 02/521.55.40 – foyco.fmostincks@sisp.irisnet.be

 h) Infrabel en TUC RAIL 

Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur; TUC RAIL is verantwoordelijk voor de grote 
projecten die de spoorweg moeten moderniseren. 

In ‘t Rad fungeren deze twee spelers als gesprekspartner voor wat betreft de werf voor het ontdubbelen van de 
sporen en de bouw van het nieuwe GEN station. Gevolg gevend aan het programmatiewerk in het kader van de 
stadsateliers en op initiatief van het schepenkantoor voor Openbare werken, heeft de gemeente aan Infrabel/TUC 
RAIL gevraagd samen te werken aan een volledige heraanleg van de Hoorickx- Gerustheids- en Plebejerstraten en 
dit in plaats van ze gewoonweg te herstellen, zoals aanvankelijk voorzien. Zij zijn tevens belast met de 
wederopbouw en het (her)beplanten van de bermen langs de spoorweg. 

Meer info : http://www.infrabel.be et http://www.tucrail.be

Contact : Dienst info omwonenden 0800 55 000 / Via de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Anderlecht 
(zie hierboven) 

 i) Le début des haricots vzw 

"Le début des haricots" is een vzw die aan het milieu sleutelt door het ontwikkelen van projecten inzake 
stadsagricultuur. Deze vereniging ligt aan de basis van verschillende initiatieven die leidden tot het opstarten van 
gemeenschappelijke moestuinen in Brussel en zij is in staat, hierbij, technische expertise en andere hulpmiddelen 
te leveren. 

Meer info : http://www.haricots.org/ 

Contact : 02/644.07.77

 j) Leefmilieu Brussel – BIM 

Leefmilieu Brussel of BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) is de administratie voor leefmilieu en energie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is, onder andere bevoegd, op gewestelijk niveau, voor alles wat 
betreft de groene ruimtes, milieupolitie en bodems, energie, kwaliteit van leefmilieu en natuurbeheer, afval en 
duurzame wijken. Het richt zich evengoed tot vakmensen als tot particulieren. Het ontwikkelt een hele reeks 
projectoproepen die burgerprojecten bevorderen (zie hoger, hoofdstuk 4.1) 

Meer info : www.ibgebim.be

Contact : 02/775.75.75
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 k) Maison des enfants de la Roue 

De "Maison des enfants de la Roue" is een project van de vzw « Vie associative francophone d’Anderlecht ». 

Haar dienstenaanbod omvat studiebegeleiding, pedagogische, creatieve en sportieve ateliers zowel tijdens het 
schooljaar als in de vakantieperiodes, permanenties en deelname aan feesten en andere evenementen die 
belangrijk zijn voor het sociale leven in de wijk. Het doelpubliek zijn de kinderen van de lagere school en hun 
ouders, doch bepaalde activiteiten staan ook voor andere leeftijdsgroepen open. 

Meer info : http://www.mdelaroue.collectifs.net

Contact : Plebejersstraat 14 – 1070 Anderlecht – 02/520.35.90

 l) Natagora 

Natagora is een vzw die actief is in gans België en aan leefmilieu en biodiversiteit werkt. Zij beheert projecten 
voor informatie, bewustmaking, vorming en netwerken van personen en associaties die op dit vlak actief willen 
zijn. Een belangrijke richtlijn bij haar werk is de ontwikkeling van een netwerk van natuurterreinen – sites waar 
"de natuur voorrang heeft". Op deze manier kan Natagora, bijvoorbeeld, de "technische expertise" leveren voor 
een project van aanleg van een stuk natuurlijk braakland of voor de herwaardering van de biodiversiteit in privé-
tuinen. 

Meer info : www.natagora.be

Contact : 02/893.09.91 – info@natagora.be

 m) Natuurpunt

Natuurpunt is een vereniging dat actief werkt rond biodiversiteit en natuurbehoud in Vlaanderen.

Meer info : http://www.natuurpunt.be

Contact : info@natuurpunt.be

 n) Participatiehuis Anderlecht 

Het Participatiehuis Anderlecht houdt zich bezig met informatiewerk bij de bewoners en vergemakkelijkt, onder 
andere, de toegang tot subsidies en andere hulpmiddelen voor het opstarten van projecten in een wijk. Het 
Participatiehuis kan plaatselijke initiatieven ondersteunen via logistieke steun (ter beschikking stellen van lokalen 
en uitrustingen, hulp bij het organiseren van vergaderingen en van evenementen, ...) en/of methodologische steun 
(begeleiding bij het opzetten en opvolgen van projecten via rechtstreekse bijstand of de tussenkomst van 
professionele ploegen van buiten de wijk). 

Het Participatiehuis heeft de Stadsateliers en de ontwikkeling van het Groene Plan voor ’t Rad, sedert de 
beginfase, gesteund en begeleid. 

Meer info : http://participation-anderlecht.be 
Contact : Wayezstraat 94 – 1070 Anderlecht – 02/555.22.70 – participation@anderlecht.irisnet.be

 o) Sésame 

Sésame is een AMO (Aide en milieu ouvert)-dienst die door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd wordt. De 
vereniging ontwikkelt socioculturele animatie- en opvoedkundig werk bij de kinderen en de jongeren van ‘t Rad . 
Hun dienstaanbod omvat, onder andere, de opvang van jongeren en hun familie, sociale begeleiding, opstarten en 
animatie van "vrije tijd"-ateliers en begeleiding van jongeren die een gemeenschappelijk project wensen te 
verwezenlijken. 

Meer info : http://www.guidesocial.be/amosesame/

http://www.jeminforme.be/droits_citoyennete/amo.html   
Contact : Sympathiestraat 13 – 1070  Anderlecht – 02/520.23.81 – sesam@swing.be

 p) Uzine wijkantenne, ‘t Rad, Anderlecht 

De preventieantenne heeft zich in 2005 in de wijk van ‘t Rad gevestigd en richt zich tot een brede waaier van de 
bevolking, maar toch hoofdzakelijk tot de tieners uit de wijk. Uzine biedt: 

− permanente sociale diensten in de wijk; 
− begeleiding van tieners (ontmoetingen en activiteiten georganiseerd door de straathoekwerkers); 
− gemeenschapswerk in de wijk, deelname aan inwonerprojecten, organisatie van wijkevenementen, ... 
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Meer info : http://www.anderlecht.be/securite-prevention/prevention/antenne-de-prevention-uzine-a-la-roue

Contact :

Tot voor kort op nr. 8 van het Minister Wautersplein gevestigd, doch voor het ogenblik op zoek naar een nieuwe 
antenneplaats (de nieuwe vestiging is nog niet bekend). 
Tel : 02/520.64.37

Email : uzine@anderlecht.irisnet.be 

 q) Worms asbl/vzw 

Het betreft hier een vzw waarvan de doelstelling is de mensen te sensibiliseren voor het beheer van organisch 
afval. Leefmilieu Brussel geeft Worms de opdracht gemeenschappelijke compostprojecten te begeleiden. Zij 
levert de technische oriëntatie en vergemakkelijkt de toegang tot de nodige materialen en uitrustingen voor de 
installatie van compostpunten. Op hun website kunt u ook voorlichtingsbrochures downloaden in verband met het 
composteren. 
Meer info : www.wormsasbl.org

Contact : 02/611.37.53 – info@wormsasbl.org
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