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Ontwikkelingsplan

Grondbestemming
GBP = Gewestelijk 
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Verordening
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Algemene strategie

GEMOP = Gemeentelijk 
Ontwikkelingsplan 

Reglementaire aspecten

GSR = Gemeentelijk 
Stedelijk Reglement

Grondbestemming

BBP = Bijzonder 
Bestemmingsplan

NIVEAU COMMUNAL

1 . WAT IS EEN GEMOP ? 
                                                  ...Hiërarchie van de stedenbouwkundige documenten  

         



TWEE VOORNAAMSTE FASEN  

1 . Hoe het verwezenlijken ? 

FASE 1

DIAGNOSE

= Bestaande situatie + 
Inzetten

FASE 2

VOORSTELLEN

= Doelstellingen + 
Acties

GELIJKTIJDIG => Verwezenlijking van het MER, op geïntegreerde wijze 

   GEMOP  => document van referentie en argumentatie voor de  beslisser
                   => document van beheer voor het Bestuur 

      => document aan de dienst van de bevolking



Oktober 2009

Begin van de studie

Einde 2009  / begin 2010 

Brainstorming « diagnose »  per 
thema met de verkozenen en de 
diensten

 1er Juni / 8 Juni / 15 juni 2010

Informatievergaderingen voor het 
publiek over de diagnose

Mei / Juni 2011

Voorlegging van het ontwerp van 
het GEMOP en haar MER bij het 
College

September 2011

Het Collegestelt een 
openbaar onderzoek in

Nov / Dec  2011 

Definitieve 
goedkeuring door de 
Gemente Raad

Juni 2010 
Brainstormings 
projecten

met de gemeentelijke 
diensten

 31 maart / 5 et 7 april 2011

Publieke 
iInformatievergaderingen over 
het Ontwerp van het GEMOP

December 2010

Brainstorming « projecten » 
per thema met de verkozenen 
en de diensten 



1- Anderlecht bebouwd en landschappelijk 

2- Anderlecht bewoning  en beleving

3- Anderlecht ondernemend

 

4- Anderlecht hoofdstedelijk en schitterend 

5- Anderlecht milieuvriendelijk en duurzaam 

1 . Hoe het verwezenlijken ?
Een werk volgens  5 transversale thema's om een meerpunt te geven naast de territoriale 
werkelijkheid

⇒ het fysieke grondgebied van de gemeente, 
kenmerken van de gebouwen en de 
capaciteitsontwikkeling, landschappen en 
merktekens. 

⇒ alles wat betreft de huidige en de 
toekomstige inwoners, de uitrustingen, de 
diensten, de woningen, het sociaal;

⇒ benadering van het economisch gedeelte, 
de verbonden infrastructuren, maar ook de  
vorming en de werkgelegenheid.

⇒ de relaties met het BHG, de 
Gemeenschappen, de andere gemeenten, 
imago- en schitteringsvragen.

⇒ Onderzoeken en voorstellen die de 
gemeente zullen begeleiden tot betere 
milieupraktijken.
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HET GEMOP-ONTWERP



2. Structuur van het ontwerp van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan

4 project-zones waar alle thema's geïllustreerd worden

1/ NEERPEDE

2/ Het CENTRUM

3/ KUREGHEM-BIESTEBROEK

4/ KANAAL INDUSTRIE

Dan de algemene maatregelen…

=> Projectplaatsen die schitteren op het      
            geheel van de Gemeente



Troeven

⇒Unieke ruimte binnen het BHG

⇒Potentiële toegankelijkheid tot het openbaar vervoer

⇒Verscheidenheid van de functies (vrije tijd / 
landbouw…)

 Zwakheden

⇒Site te weinig gekend door de inwoners

⇒ Site gevoelig aan de vervuiling en de stedelijke druk

⇒ Tot op heden geen algemene strategie

INZETTEN

⇒ Bebouwd en landschappelijk – meerwaarde geven aan deze unieke ruimte in het BHG 

⇒ Bewoning en beleving -  De stroming organiseren van de bezoekers en hun activiteiten                
                                               (pedagogische steun)

⇒ Ondernemend – Zich inschrijven in korte circuits van alimentatie-productie en de                          
                                 landbouwactiviteit openen tot de multidisciplinariteit 

⇒ Hoofdstedelijk en schitterend – Zich inschrijven in de mentale kaart van de Anderlechtenaren     
                                                    en de Brusselaars tot de titel van unieke groene- en landelijke site  

⇒ Milieuvriendelijk en duurzaam – Bevoorrechte plaats voor het oprichten van een groene- en         
                                                            blauwe netwerk (biodiversiteit, bescherming, zuivering van         
                                                            vervuild water, overstromingen)

Projectgebieden             1/ NEERPEDE



1.1/ Handvest van een Gewestelijk Natuurpark : « Eco-Park »

1.2/ Een specifieke reglementering : herziening van het BBP 
1.3/ Oprichten van het Groene en Blauwe Huis
Doel van de sociale cohesie : de toegang tot een landelijke ruimte en de 
natuur vergemakkelijken, het oprichten van lage kost-activiteiten, bestemd om 
de emancipatie van de meest kansarme bevolkingsgroepen van de gemeente 
te bevorderen
Doel van het behouden : anders beschermen en ontwikkelen van het 
landelijk gebied van de Neerpede vallei, de grootste landbouwgebied van het 
Brussels Gewest.
1.4/  De duurzaamheid en het onderhoud van de landbouwgebieden en van 
de landbouw activiteiten

 Projectgebieden          1/ NEERPEDE



1.5/ Toegankelijkheid met het openbaar vervoer, de zachte  vervoerswijzen  
alsook de voetgangers begunstigen (zone zonder transitvervoer)

⇒ de tramway 81 binnenbrengen

⇒ Een aanleg voorzien voor de 
poorten van Neerpede

⇒ Een zone met beperkte toegang 
met wagens begrenzen (het 
transitvervoer stoppen)

⇒ Gebruik maken van een netwerk 
van zachte vervoerswijzen

 Projectgebieden          1/ NEERPEDE



1.6/ Herwaarderen van het groene (ecologisch netwerk) en blauwe 
netwerk (zuivering van vervuild water en het beheer van de 
overstromingen) en het behouden van de  biodiversiteit

1.7/ Betere landschapintegratie van het recreatiegebied en de installatie 
van nieuwe lichte sportieve uitrustingen geïntegreerd aan de site

1.8/ Promoveren van de activiteiten in buiten lucht

De Zenne in open lucht

 Projectgebieden           1/ NEERPEDE

www.ville-gardanne.fr Cross du Collège le Noyer Marchand http://xxi.ac-reims.fr



 Troeven

⇒ Opmerkelijk bebouwd erfgoed

⇒ Belangrijke Touristische Activiteit

⇒ Belangrijkste handelscentrum

⇒ Goede toegankelijkheid via het openbaar 
vervoer

 Zwakheden

⇒ Zwakke leesbaarheid buiten het gemeentelijk 
grondgebied

⇒ Het verzwakken van de handelszaken in de 
Wayezstraat

⇒ Gebrek aan ruimte en verenigende structuren

⇒ Zachte mobiliteit beperking

INZETTEN

⇒ Bebouwd en landschappelijk – Meerwaarde geven aan het centrum en de openbare ruimten        
                                                           harmoniseren met de stedelijke functies

⇒ Bewoning en beleving – Het imago en de centrale functie versterken 

⇒ Ondernemend – deze economische centraliteit aan andere koppelen

⇒ Hoofdstedelijk en schitterend - Het verstrekken van de uitbreidingsvoorwaarden van de               
                                             aantrekkingskracht van dit "Centrum" meer bepaald op cultureel niveau 

⇒ Milieuvriendelijk en duurzaam – Verbetering van de zachte vervoerwijzen en het gebruik van het 
                                                            openbaar vervoer

Projectgebieden         2/ Het  CENTRUM 



2.1/ Versterking van de commerciële roeping van het Centrum en van 
de band met de andere centraliteiten

2.2/ Kwaliteitsheraanleg van de openbare ruimten :  een gedeelte van 
het Centrum in  voetgangerszone instellen + verbetering van de 
doorstroming tussen tram / bus en het metrostation Sint Guido

 Projectgebieden  2/  Het CENTRUM



2.3/  Opvolging van de uitbreiding van het stadion en haar  integratie

2.4/ Studentenwoningen  verwelkomen

2.5/  Vitaliseren van de  lokale gemeenschap en de sociale cohesie : 
bioscoop ?, Huis der talen? , Gekke huis ?

2.6/ Actie ten gunste van het tourisme : instellen toeristische 
accomodatie  zoals Bed and Breakfast , jeugdherberg

Maison Folie de Wazemmes (Fr)

 Projectgebieden      2/  Het CENTRUM



Troeven

⇒Perspectief geschonken door het Kanaal

⇒ Schakelgebied tussen Kureghem en het centrum 
van de Gemeente 

⇒ Een belangrijk grondpotentiëel en een bereidheid 
tot herstructureren (BBP)

⇒ Multimodale pool + potentieel onthaal voor een 
toekomstig GEN station

 Zwakheden

⇒Chaotische organisatie  en onzekerheid van de 
ruimte voor de zwakke weggebruiker

⇒ Geen toegang tot de kaden

⇒ Gebrek aan commerciële activiteiten en 
onflatteuze stedelijke sfeer

⇒ Bestemming aan het GBP

⇒ Speculatieprobleem in verband met het project 
De Oevers

INZETTEN

⇒ Bebouwd en landschappelijk – Herconfiguratie en ontwikkeling van een stedelijke schakel 

⇒ Bewoning en beleving – Alle stedelijke functies schenken aan deze belangrijkste centraliteit /      
                                               notie van gemengde functie.

⇒ Ondernemend – Verband configureren  tussen de centraliteit en de lineaire handelaars 

⇒ Hoofdstedelijk en schitterend – Belangrijke plaats in de expressie van een stedelijke marketing  
                  en demonstratie van een gemeentelijke ambitie. Plek om linken te leggen met ABATAN

⇒ Milieuvriendelijk en duurzaam – Voorbeeldigheid en innovatie in de heropleving van deze sector

 Projectgebieden  3/KUREGHEM BIESTEBROEK 



3.1/ Heraanleg van de Kureghem Brug , van de omgeving en integratie van 
het GEN station

3.2/  Vernieuwing van de openbare ruimte en van de meest slechtliggende 
hoofdwegenissen  

3.3/ Het onthaal toelaten voor een grote uitrusting

Exemple Gare de Zaventem

Zones de projts 3/ CUREGHEM BIESTEBROECK Projectgebieden              3/ KUREGHEM BIESTEBROEK



3.4/   aanleggen van de  toegang van de dokken met zachte 
vervoerswijzen met behoud van zekere economische functies 

aménagement du quai du port Tolbiac à Paris (13ème)

Projectgebieden                 3/ KUREGHEM BIESTEBROEK
 



3.5/ Voorzien van woning volgens een principe van sociale 
mixiteit

3.6/ Integreren van het project Abatan en linken creëeren 
met deze

3.7/ Duurzaamheid en/of onthaal voorzien van artisanale en 
artistieke activiteiten

Exemple de projet de logement sur le site de Lyon Confluence

Projectgebieden                3/ KUREGHEM BIESTEBROEK
 

Ferblanterie à Lilles



Troeven
⇒ Voornaamste potentieel van 
werkgelegenheid
⇒ Potentieel van dichtheid van gebouwen en 
de ontwikkeling van de Industrielaan welke al 
een kwaliteitsaanleg heeft.
⇒ Landschappelijk perspectief geschonken 
door het kanaal

Zwakheden

⇒ Voornamelijk toegang met de wagen en configuratie 
van de ruimtes voor deze.

⇒ Sommige ondernemingen genieten niet van het welzijn 
van het kanaal (scheepsvaart transport)

⇒ Unieke bestemming aan het GBP (mixiteit inbegrepen)

Uitdagingen

⇒ Bebouwd en landschappelijk – Verdichting van de zone en beter ontwikkelen

⇒ Bewoning en beleving  – Mogelijkheid van een functionele mixiteit

⇒ Ondernemend – Intensivering van de activiteiten en in perspectief stellen van  innovatie-materie

⇒ Hoofdstedelijk en schitterend – Genieten van deze bekendheid en van het drangeffect van de      
                                                            vele actuele en toekomstige projecten

⇒ Milieuvriendelijk en duurzaam – Inschrijving in de objectieven van de duurzame ontwikkeling      
                                                              voor alle nieuwe constructies of projecten

Projectgebieden                              4/ KANAAL  INDUSTRIE



⇒ Aanpassen van de reglementering in verband met de ruimtelijke 
ordening : ZGSV (Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening) 

⇒ Aanleggen van de dokken voor sportuitrustingen, wandelingen, vrije tijd 

⇒ Uitbreiden van structuren van de diensten aan de ondernemingen 
(werkgelegenheid) 

⇒ Uitbreiden van een « cluster » voor ondernemingen met hoge 
milieukwaliteit  

⇒ Opstellen van een processus van industriële ecologie voor 
ondernemingen en de bodemsanering bevorderen

⇒ Versterken van het kanaal als vector van goederentransport 

⇒ Aanleggen van de ingang van de Stad / Gewest

Projectgebieden                             4/ KANAAL INDUSTRIE

Exemple d’installation sportive à Bordeaux



ALGEMENE MAATREGELEN

1- Anderlecht bebouwd en landschappelijk 

⇒ Handvest van openbare ruimtes om een bredere plaats te laten voor groene ruimtes 

⇒ Ambitieuze aanleg van plaatsen en relais ruimten (multimodale polen)

⇒ Introduceren van de Kunst in de openbare ruimte als alternatief of als aanvulling op het groene net 

⇒ Behouden en open staan voor de bescherming van de tuinwijken (toepassing ZGSV)

⇒ Verzorgen van de kern van de huisblokken : opening of voor publieke uitrustingen

⇒ Bestreidingsbeleid tegen de verlaten terreinen

⇒ Promoveren en aanzetten tot hedendaagse architecturale vormen, geïntegreerd en duurzaam

⇒ Het Gemeentelijk Reglement van Stedenbouw  stimuleren en aanpassen aan het GEMOP



2- Anderlecht Bewoning en beleving 

⇒ Verbeteren van de leesbaarheid van de multimodale polen en hun toegang via zachte vervoerswijzen

⇒ Pedibus en schoolvervoerplan

⇒ Het in eigen site brengen van de voornaamste openbare transportlijnen

⇒ Deelneming van de prive aan de creatie van uitrustingen tijdens het bouwen van een geheel van 
woningen

⇒ Creatie van een Grondregie

⇒ Versterken van de bestreiding tegen de onveilige gebouwen, onbewoonbaar of verlaten (verdiepingen 
van handelshuizen) en tegen de huisjesmelkers

⇒ Bevorderen van publieke / prive samenwerking in de woningbouw

⇒ Aanmoedigen tot de oprichting  van huisvesting voor bejaarden of personen met beperkte mobiliteit, en 
tot de oprichting van intergeneratie-huisvesting

⇒ Een aanbod voorstellen van erkende huisvestingsmaatschappijen (middelmatige of sociale)

⇒ Voortzetten van het beleid van openbare veiligheid en de preventie op een geïntegreerde wijze

⇒ Voortzetten van de synergie tussen de gemeente en de associatieve wereld (sociale cohesie)

⇒ Creatie van nieuwe vrijetijds-infrastructuren : feestzalen, vergaderzalen

⇒ Herstel van het voorstel van schoolgebouwen en van kinderopvang

 ALGEMENE MAATREGELEN



3- Anderlecht ondernemend 

⇒ Versterking van de lineaire handelaren : Ninoofsesteenweg, Bergensesteenweg, Wayezstraat, Ropsy 
Chaudronstraat

⇒ Uitbreiden en versterken van maatregelen voor handels- en artisanale voorzieningen 

⇒ Geven van inplantingsvoorwaarden aan de grote bedrijven

⇒ Vaststellen van een strategische lijn tussen al de hulpmiddelen voor de terugkeer van de 
werkgelegenheid (coördinatie)

⇒ Creatie van een vormingscentrum (thematisch verband met de medische roeping en de gezondheid van 
Erasme?)

⇒ Ontwikkelen van dienstverlenende bedrijven voor de ondernemingen 

⇒ Versterken van  ter plaatse activiteitenketens : gezondheid / medisch / voedsel / industrieel / 

ALGEMENE MAATREGELEN



4- Anderlecht hoofdstedelijk en schitterend 

⇒ Opstellen van een stedenbouwkundig marketingsbeleid

⇒ Zich inschrijven in de uitstraling van het Zuidstation

⇒ Bevorderen van de verwezenlijking van het GEN station en haar integratie voorzien

⇒ De aanwezigheid bevestigen van de universitaire campus (Erasme, COOVI) en zijn roeping versterken 
« Onderzoek en ontwikkeling »

⇒ Versterken van het groene tourisme, het onthaal en de inlichting van het publiek 

⇒ Bevorderen en het mogelijk maken van een transport in eigen site (tussen de Prins van Luik en de  
Paepsemlaan)

⇒ Bevorderen tot de oprichting van de tramway tussen het Weststation en de Westland

⇒ Communicatie rond de « groene » tram 81 vanaf Montgomery tot aan de poort van het platteland :vector 
van de territoriale kennis

ALGEMENE MAATREGELEN



5- Anderlecht milieuvriendelijk en duurzaam 

⇒ Versterken van de kennis van het groene en blauwe netwerk en het onderhouden

⇒ De communicatie verbeteren bij het publiek over de maatregelen van de energiebesparingen 

⇒ Vervolgen van de acties van het Reinigingsplan en de inwoners daaromtrent bewuster maken 

⇒ Verminderen van het wagengebruik

⇒ Verminderen van de lawaaihinder

⇒ Onderscheiden beheer van de groene ruimten om de biodiversiteit te bevorderen

⇒ De acties van Agenda 21 voortzetten

ALGEMENE MAATREGELEN



Verbetering van de intermodale 
knooppunten

Ambitieuze aanleg van de relais-plaatsen 
en -ruimten

Hoofdwegen dragers van het handvest 
van de openbare ruimten

Openbare groene ruimte

Private groene zone

Bouwland

Water

Groene en blauwe inslag te valoriseren samengesteld uit :

Intercommunale verbindingsprincipe door 
een e�ciënt openbaar vervoer

Versterken of revitaliseren van de lineaire 
handelaren

LEGENDE

€

Bebouwd en landschappelijk

Bewoning en beleving

Ondernemend

Hoofdstedelijk en schitterend

Milieuvriendelijk en duurzaam

Gare du Midi
Zuidstation

Gare de l’Ouest
Weststation

 Cureghem
Kuregem

Saint-Guidon
Sint-Guido

CERIA
COOVI

€

NEERPEDE
=> Protection / Bescherming
=> Connaissance / Kennis

€

 Le CENTRE / Het CENTRUM 

Residentiële 
aantrekkelijkheid

=> Attractivité
métropolitaine 

=> Revitalisation / Revitalisering
/

€

CANAL INDUSTRIE
KANAAL INDUSTRIE

=> Innovation / Innovatie
=> Emploi / Werkgelegenheid

€

 CUREGHEM BIESTEBROECK
KUREGEM BIESTEBROEK

=> Opportunité / Gelegenheid
=> Mixité / Gemengde



VRAGEN & ANTWOORDEN
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