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1. Voorwoord

1) HET CONCEPT VAN DE LOKALE AGENDA 21 

Een lokale Agenda 21 is een actieprogramma dat de principes van duurzame ontwikkeling 
op lokaal niveau bevordert.  

Het concept van de « Agenda 21 » zag het daglicht in 1992 op de Wereldmilieutop van Rio. De 
Agenda 21 is een actieplan voor de 21ste eeuw dat de sectoren beschrijft waarop de duurzame 
ontwikkeling moet worden toegepast. 173 staatshoofden keurden het goed. De lokale Agenda 21 
vloeide hieruit  voort  als toepassing op het niveau van lokale bestuurseenheden.  Het biedt een 
werkkader en referenten voor steden en gemeenten bij  de uitvoering van de principes van de 
duurzame ontwikkeling.

Concreet  betekent  dit  dat  een  aantal  verplichte  stadia  moeten  worden  doorlopen :  een 
voorafgaande diagnose, overleg met de diverse actoren en, de opstelling van een goed afgestemd 
actieprogramma waarbij alle partijen betrokken worden. 

2) DE DUURZAME ONTWIKKELING 

Als duurzame ontwikkeling wordt gedefinieerd, grijpt men vaak terug naar het Brundlandt  verslag 
dat  opgesteld  werd  door  de  Wereldcommissie  van  de  Verenigde  Naties  voor  Leefmilieu  en 
Ontwikkeling :  

« De duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de 
behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van de 

toekomstige generaties in het gevaar te brengen ».

De duurzame  ontwikkeling  wil  dan  ook 
rekening houden met  maatschappelijke, 
economische en ecologische criteria om 
evenwichtige oplossingen voor te stellen 
voor  een  betere  levenskwaliteit  van  de 
burgers.  
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3) DE VERBINTENISSEN VAN AALBORG

De «Verbintenissen van Aalborg» vormen een internationale referentie voor de lokale overheden. 
Ze omschrijven heel nauwkeurig de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de toepassing 
van de stedelijke duurzaamheidsprincipes zoals deze in het Handvest van Aalborg beschreven 
staan. 

Uiteindelijk werden tien verbintenissen gedefinieerd die de talrijke aspecten van het beheer van 
een lokaal bestuur aanbelangen: 

• Governance: toepassing  van  de  participatieve  democratie,  de  transversaliteit,  de 
transparantie…

• Het lokaal bestuur op weg naar duurzaamheid : de principes van duurzame ontwikkeling 
op coherente wijze integreren.

• De  gemeenschappelijke  natuurlijke  hulpbronnen:  bescherming  en  behoud  van  de 
natuurlijke rijkdommen.

• Een verantwoorde consumptie en levensstijl : voorzichtig en doeltreffend gebruik van de 
bronnen en aanmoediging van een duurzame consumptie en productie.

• De planning en  het  ontwerp: Integratie  van alle  aspecten die  samenhangen  met  het 
leefmilieu, de maatschappij, de economie, de gezondheid en de cultuur bij het ontwerpen 
van de stedelijke aanleg waarbij niemand over het hoofd gezien wordt.

• Een betere mobiliteit en  minder verkeer:  de  duurzame mobiliteit  en meer bepaald de 
zachte mobiliteit aanmoedigen.

• Lokale  acties  voor  de  gezondheid:  de  gezondheid  en  het  welzijn  van  de  burgers 
bevorderen.

• Bruisende en  duurzame  lokale  economie: stimuleren  van  de  lokale  economie  die 
toegang tot de werkgelegenheid biedt zonder het leefmilieu schade te berokkenen.

• Sociale gelijkheid en rechtvaardigheid : ijveren voor een open en sociale maatschappij.
• Van lokaal naar globaal: onze globale verantwoordelijkheid opnemen voor het bereiken 

van een ideaal van vrede, rechtvaardigheid, billijkheid, gezondheid, klimaatbescherming… 

De volledige tekst van de verbintenissen kan op volgende internetsite worden 
geraadpleegd : http://www.aalborgplus10.dk/

4) DE VERBINTENISSEN VAN DE GEMEENTE ANDERLECHT

Een verbintenis die een tijdje geleden werd aangegaan

In 2005 richtte de gemeente Anderlecht binnen het bestuur de cel « Duurzame ontwikkeling » op. 
Deze cel zou van bij het begin de sensibilisatieacties voor de duurzame ontwikkeling op mekaar 
afstemmen, zowel binnen het gemeentebestuur als voor het gezamenlijke beleid van de gemeente. 
Op 29 september 2005 onderschreef de gemeenteraad het «Aalborg Handvest », het Handvest 
der Europese steden voor de duurzaamheid.
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Concrete acties in meerdere domeinen 

Deze verbintenis  werd al  snel zichtbaar dankzij  meerdere concrete acties :  de gemeente kocht 
wagens  op  LPG  en  dienstfietsen  aan,  de  gemeentelijke  carwash  draaide  op  regenwater,  er 
volgden sensibilisatieacties voor energiebesparingen voor diverse doelgroepen, via ronde tafels 
met talrijke lokale actoren ijverde men voor het behoud van de half-landelijke zone van Neerpede 
en,  wat  als  echt  voorbeeld  op  gewestelijk  vlak  gold  was  het  opdienen  van   de  gezonde  en 
duurzame voeding in de gemeentelijke kantines.

Een sterkere dienst Duurzame Ontwikkeling 

In januari  2009 koos de gemeentelijke structuur voor een modernere aanpak en, richtte in dat 
kader de dienst Duurzame Ontwikkeling op. Hieronder vallen de Cel Milieuraadgeving en de Cel 
Duurzame Ontwikkeling die beide onder de bevoegdheid van de Burgemeester staan.

In  december  2009  diende  de  gemeente  Anderlecht  een  kandidatuursdossier  in  bij  Leefmilieu 
Brussel voor het verkrijgen van een subsidie voor de uitvoering van een lokale Agenda 21. De 
uitvoering van dit actieprogramma viel onder het algemeen beleidsprogramma 2006-2012.

Ingevolge deze kandidatuur ontving onze gemeente een subsidie « Agenda iris 21 » van 50.000 € 
per jaar voor 2010. Deze werd vervolgens in 2011 en in 2012 vernieuwd. Dankzij deze financiële 
steun kon er een coördinator  voor de « Agenda 21 » aangeworven worden om het team van de 
dienst  Duurzame Ontwikkeling een handje toe te steken. Deze subsidie maakte het bovendien 
mogelijk  om een beroep te doen op externe expertise voor het participatief  proces en voor de 
animatie van de burgervergaderingen. 

Op  19  oktober  2010  werd  de  officiële  ondertekening  van  de  «Verbintenissen  van  Aalborg» 
goedgekeurd door het college. hiermee bevestigde de gemeente dat ze zich de verbintenissen op 
het vlak van de duurzame ontwikkeling toe-eigent. En zo werd Anderlecht één van de 8 Belgische 
lokale besturen die zich officieel tot deze engagementen verbonden heeft. 
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5) HET UITVOERINGSPROCES VAN DE AGENDA 21

De uitvoering van een Agenda 21 verloopt via een aantal verplichte stappen: een voorafgaande 
diagnose, de raadpleging van de verschillende actoren en de opstelling van een programma met 
gezamenlijke acties waarbij alle partijen betrokken worden.

Lancering in de herfst van 2010

Het uitvoeringsproces van de Agenda 21 werd eerst aan de gemeentelijke raadgevers voorgesteld. 
Op 22 september 2010 ging het  dan officieel  van start  en,  tijdens het  ontbijt  « Naar  het  werk 
zonder de auto » hield de burgemeester in aanwezigheid van de schepenen en de leden van het 
gemeentebestuur een officiële toespraak ter gelegenheid van de lancering.

Op 21 oktober 2010 werd dit uitvoeringsproces in het kader van de Europese Week van de Lokale 
Democratie vervolgens aan de burgers en de lokale actoren in het Participatiehuis voorgesteld. 
Tijdens  deze  eerste  vergadering  kwamen  alle  aspecten  van  een  lokale  Agenda  21  aan  bod. 
Tegelijkertijd werden de burgers uitgenodigd op de 4 eerste burgerworkshops die van november 
2011 tot februari 2012 liepen. 

Een proces waaraan talrijke actoren deelnemen 
Het college van b  urgemeester en schepenen     :   de  dynamiek van de Agenda 21 kon van bij het 
begin op de steun van het voltallige college rekenen. Tijdens de zomer 2010, dus vóór de officiële 
lancering  van  de  actie,  ontving  de  Dienst  Duurzame  Ontwikkeling  elke  schepen  afzonderlijk. 
Tijdens de uitvoering werd het actieprogramma dankzij de presentaties en de gemeenschappelijke 
discussies steeds verder aangevuld.

De dienst D  uurzame Ontwikkeling:   via de coördinator van de Agenda 21 zorgde de dienst DO 
ervoor  dat  de  dynamiek  van  de  Agenda  21  bleef evolueren:  programmering  van  het  proces, 
animatie van de vergaderingen, opstellen van documenten, interne en externe communicatie, enz. 

Het    pilootcomité   :  dat  bestaat  uit  meerdere  directeurs  van  het  gemeentebestuur  en  de  twee 
politieke kabinetschefs, definieerde de grote richtlijnen van de Agenda 21 en valideerde de officiële 
documenten die aan de basis liggen van het actieplan. Pas daarna werden deze ter goedkeuring 
aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. 

De gemeentediensten: tal van diensten hielpen bij de uitvoering van de Agenda 21: ze maakten 
een stand van zaken op, namen deel aan de vergaderingen met de burgers, werkten acties uit en 
planden nieuwe projecten. Andere diensten waren dan weer heel actief betrokken bij de lancering 
van de dynamiek van de Agenda 21 en namen deel aan een coördinatie-cel die heel doeltreffend 
bleek om de lokale Agenda 21 geslaagd van start te laten gaan.
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Het Participatiehuis: deze gemeentedienst was constant betrokken bij tot de programmering en de 
uitwerking van het participatief proces dat erop gericht was de burgers en de lokale actoren te 
laten deelnemen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het bureau Tr@me, specialist op het 
vlak van het concept en de uitwerking van de participatieve processen. Trame kon al op enige 
ervaring bogen omdat het al een aantal andere Brusselse gemeenten had begeleid bij hun lokale 
Agenda 21 .

De burgers : de opkomst van de bewoners van Anderlecht bij de burgerworkshops was groot. Hun 
constructieve opmerkingen en hun aanmoedigingen vormden een ware verrijking voor de gedeelde 
diagnose en het actieplan. 

De lokale   actoren:   tal van lokale verenigingen en openbare structuren hebben ook bijgedragen tot 
de uitbouw van de Agenda 21, meer bepaald door hun participatie aan de burgerworkshops.

Het begeleidingscomité: werd opgericht door het Brussels Instituut voor Milieu (BIM) in het kader 
van de gewestelijke subsidie Agenda Iris. Dit  comité wierp een externe en kritische blik op het 
opbouwproces  van de Agenda  21 van de gemeente en gaf  raad en aanmoedigingen  om het 
proces een duurzaam vervolg te geven.

De grote stappen  

De uitvoering van de Agenda 21 is in drie grote etappes verlopen die kort  samengevat in het 
onderstaand schema voorgesteld zijn : 

• de uitvoering en de goedkeuring van de gedeelde diagnose ;
• de definitie van de grote doelstellingen van de duurzaamheid (hier « verbeteringsassen » 

genoemd);
• het actieplan voor de periode 2012-2014.

Deze verschillende stappen worden op de volgende pagina’s voorgesteld en geïllustreerd.
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2. De uitvoering van de gedeelde diagnose

1) DE DOELSTELLING VAN DE DIAGNOSE

Deze eerste etappe beoogt een drievoudige doelstelling :
1. De belangrijkste  territoriale  karakteristieken  en  de  lokale  specificiteit  van  de  gemeente 

Anderlecht in de kijker zetten : op welk vlak onderscheidt de gemeente zich ? Wat zijn haar 
sterke punten en met welke minder sterke kanten moet er rekening worden gehouden ? 

2. De verwezenlijkingen  en de acties  van de gemeente  Anderlecht  alsook  haar  projecten 
inventariseren : wat doen de verschillende gemeentediensten al ? Welke vooruitgang werd 
er recentelijk geboekt op het vlak van de duurzame ontwikkeling ? Welke projecten staan 
op het programma voor de komende maanden en jaren ? 

3. De aandacht vestigen op sommige duurzame initiatieven van burgers en van lokale actoren 
zoals verenigingen of bedrijven.

2) TOELICHTING OVER DE INHOUD 
De diagnose is in 4 grote thema’s met 14 hoofdstukken opgesplitst: 

Thema 1: 
Leefmilieu 1.1 Natuurbescherming 

1.2 Energiebesparing, hernieuwbare energie 

1.3 Afvalbeheer, risico’s en vervuiling  

Thema 2: 
Mobiliteit en Grondgebied 

2.1 Ruimtelijke aanleg en sociaal gemengd karakter én mix van 
functies 

2.2 Openbaar en collectief vervoer 

2.3 Privévervoer met de wagen en fietsmobiliteit 

2.4  Aanleg  van  de  openbare  ruimte  en  mobiliteit  van  de 
voetgangers/PBM 

Thema 3: 
Sociale cohesie en Solidariteit  

3.1 Leerproces en individuele en collectieve ontplooiing 

3.2 Zorgverstrekking en begeleiding op elke leeftijd 

3.3 Toegang tot huisvesting en maatschappelijke hulp 

3.4 Sociale cohesie, nabijheid en open geest

Thema 4: 
Lokale en duurzame economie 4.1 Economische innovatie en dynamiek

4.2 Werk & sociale en solidaire economie 

4.3 Ethische consumptie, toerisme en financiën 
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Elk hoofdstuk werd op 5 punten geanalyseerd. Hun titel en inhoud volgen hieronder : 

A. Context : Kenmerken van het grondgebied en van de lokale 
maatschappelijke  dynamiek  +  enkele  cijfers  ter 
illustratie van deze beschrijving  

B. Belangrijkste realisaties van de 
gemeente : 

Lopende  acties  of  realisaties  van  de  gemeente 
Anderlecht  +  concrete  betrokkenheid  van  de 
burgers en van de lokale actoren 

C. Belangrijkste projecten van de 
gemeente :  

Acties die de gemeente op korte en middellange 
termijn gepland of voor ogen heeft 

D. Kansen & Bedreigingen : Voorspelbare  of  gewenste  evolutie  die  tot  een 
positieve of negatieve uitwerking op lokaal niveau 
kan leiden

E. Belangrijkste marges van vooruitgang : Identificatie  van  de  marge  van  vooruitgang  op 
korte of middellange termijn  

De diagnose werd opgesteld door de dienst Duurzame Ontwikkeling in nauwe samenwerking met 
de gemeentediensten die bij de diverse besproken thema’s betrokken zijn.  

3) DE DIAGNOSE DELEN MET DE BURGERS EN DE LOKALE ACTOREN 

Deze diagnose werd tijdens de 4 burgerworkshops voorgesteld en besproken. Zowel de inwoners 
als de lokale actoren waren uitgenodigd : 

• dinsdag 23 november 2010: burgerworkshop « Leefmilieu »;
• dinsdag 14 december 2010: burgerworkshop « Mobiliteit & Grondgebied »;
• dinsdag 18 januari 2011: burgerworkshop « Het sociale luik»;
• donderdag 10 februari 2011: burgerworkshop « Economie ».

De uitnodiging voor deze workshops werd via de gemeentelijke kanalen zoals de gemeentekrant 
en de gemeentelijke  website  naar een breed publiek gestuurd.  Voor de uitnodigingen via mail 
gebruikte men ook de mailingslijsten van de diverse gemeentediensten.
Daarenboven  werden  affiches  uitgehangen  op  de  gemeentelijke  infoborden  en  in  de  meeste 
openbare gebouwen toegankelijk voor het publiek. Tot slot, werd er een folder uitgebracht - op 
gerecycleerd papier en met plantaardige verf - die in alle brievenbussen van de gemeente werd 
verdeeld (zie onderstaande afbeelding). 
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Tijdens de startvergadering stelde een deelnemer voor dat de diensten Duurzame Ontwikkeling en 
het  Participatiehuis  ook in het  Westland Shopping Center aanwezig zouden zijn.  Wat dan ook 
gebeurde: op zaterdag 13 november spraken beide diensten, geflankeerd door twee komieken de 
bezoekers  van  het  Center  aan  om  hun  visie  op  de  duurzame  ontwikkeling  te  leren  kennen. 
Tegelijkertijd nodigden ze hen uit op de komende burgerworkshops. 
 

 
Deze workshops gingen ‘s avonds in het Participatiehuis door. Deze locatie is centraal gelegen en 
gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. De workshops werden geprogrammeerd door 
het team van het Participatiehuis in samenwerking met de coördinator van de Agenda 21 en de 
deskundigen van het bureau Tr@me, dat ook de opmaak van de voorgestelde documenten en de 
animatie van de gesprekken verzorgde.
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De workshops evolueerden naargelang het proces vorderde omdat de opmerkingen die aan het 
eind van elke sessie werden gemaakt in de organisatie moesten worden verwerkt. Zo werd, onder 
andere, de spreektijd voor de interventies van de deelnemers verlengd. 

De belangrijkste doelstellingen van deze workshops waren de volgende :
1. de burgers  laten kennismaken met de diagnose die binnen het kader van de Agenda 21 

opgesteld werd en, hen verzoeken om hierop commentaar te leveren of wijzigingen aan te 
brengen ; 

2. de mogelijkheid bieden om verbeteringspunten (ook uitdagingen genoemd) te identificeren. 
Het gaat om concrete punten die de gemeente Anderlecht aanzienlijk kan verbeteren op 
het vlak van de duurzaamheid.

De diagnose werd  voorgesteld via een tentoonstelling met afbeeldingen en,  de inhoud van de 
hoofdstukken  werd  zoals  hierboven  vermeld  hernomen.  Enkel  de  thema’s  van  de  avond  zelf 
kwamen  aan  bod.  De  deelnemers  konden  voor  bijkomende  inlichtingen  over  de  besproken 
domeinen ook steeds bij de aanwezige gemeentelijke personeelsleden terecht.

De discussies over wat aan de diagnose moest worden toegevoegd en over de verbeteringspunten 
werden tafel per tafel gevoerd. Daarna bracht elke tafel verslag uit voor alle aanwezigen.

4) ILLUSTRATIE VAN HET VERLOOP VAN DE WORKSHOPS:

1. Onthaal van de 
deelnemers en voorstel 

om hun « interne 
barometer » op post-it’s 

af te beelden

2. Ontmoeting van de 
deelnemers 

3. Analyse van de 
gevoelens van de 

deelnemers 
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4. Toelichting over de 
aanpak van de Agenda 

21, de rol van de diverse 
betrokken partijen en de 

beoogde planning 

5. Presentatie van de 
diagnose via een 
tentoonstelling 

aangevuld met uitleg 
gegeven door het 

gemeentepersoneel  

6. Debat per tafel over 
de aanvullingen of 
wijzigingen aan de 

diagnose en over de 
verbeteringspunten 

7. Verslag uitbrengen 
aan alle deelnemers 

8. Evaluatie van de 
avond via een 

barometer
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Het  bureau Tr@me stelde de verslagen van elke  workshop  op en verwerkte  hierin  steeds de 
verschillende  opmerkingen  en  de  aangehaalde  verbeteringspunten.  Enkele  weken  na  de 
workshops werden de verslagen steevast op de website van het Participatiehuis geplaatst. 

http://www.anderlecht-participatie.be/

Tijdens de workshop van dinsdag 14 december 2010 over de Mobiliteit en het Grondgebied werd 
er een videoreportage gemaakt. Deze is ook op de website van het Participatiehuis te zien.

Vervolgens  verwerkte de dienst Duurzame Ontwikkeling de wijzigingen en het commentaar die 
tijdens de workshops gemaakt werden in de diagnose. 

Daarna werd de diagnose aan het college voorgelegd, dat er op 22 maart 2011 akte van genomen 
heeft. Dit document is beschikbaar op de gemeentelijke website onder het dossier « Agenda 21 », 
dat onder het menu « Duurzame Ontwikkeling » staat.

http://www.anderlecht.be/
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3. De 18 verbeteringsassen die uit de diagnose  
voortvloeien 

1) SYNTHESE EN BEVESTIGING VAN DE VERBETERINGSPUNTEN

Tijdens de 4 thematische workshops die tussen november 2010 en februari 2011 georganiseerd 
werden,  identificeerden de inwoners  en de lokale  actoren tal  van verbeteringspunten (ook wel 
« uitdagingen»  genoemd).   Het  verloop  van  de  workshops  werd  in  het  voorgaande  punt 
gedetailleerd. 

Eén van de andere opdrachten van  Tr@me, een consultancy bureau gespecialiseerd op het 
vlak van participatie,  en aangeworven om de gemeente te begeleiden in de uitvoering van het 
participatief proces, bestond erin een synthese te maken van de verschillende punten die vatbaar 
zijn voor verbetering. Deze synthese identificeerde de problemen die met elk punt samenhingen, 
stelde  concrete  maatregelen  voor  en,  legde  de  link  met  de  andere  grote  dimensies  van  de 
duurzame ontwikkeling, « Governance » inbegrepen.

Vervolgens onderzocht het pilootcomité of het haalbaar was om de Agenda 21 af te stemmen op 
de  door  de  burgers  voorgestelde  verbeteringspunten.  Slechts  enkele  punten  werden  terzijde 
geschoven,  vooral  omdat  de  gemeente  over  onvoldoende  reglementair  zeggenschap  in  het 
betrokken domein  beschikte  (bv:  plafonnering  van de aankoop-  of  verhuurprijzen op de privé-
markt).

Op  basis  van  deze  analyse  legde  het  pilootcomité  aan  het  college  een  voorstel  voor  18 
verbeteringsassen  voor.  Dit  voorstel  omvatte  de  meeste  verbeteringspunten  die  tijdens  de 
burgerworkshops aan het licht gekomen waren. 

Na  een  eerste  gemeenschappelijke  discussie  op  22  maart  2011,  keurde  het  college  van 
burgemeester en schepenen op dinsdag  29 maart 2011 deze 18 verbeteringsassen goed.

 2) STRUCTUUR VAN DE 18 VERBETERINGSASSEN  

Deze 18 verbeteringsassen zijn in drie grote domeinen onderverdeeld 
• 1ste domein: « Governance »: assen nr. 1 tot 4;
• 2de domein: « Leefmilieu, Grondgebied en Mobiliteit »: assen nr. 5 tot 10;
• 3de domein: « Het sociale luik en Economie »: assen nr. 11 tot 18.

De eerste verbeteringsassen hebben betrekking op « Governance ». Dit  is  allesbehalve toeval! 
Deze  keuze  geeft  duidelijk  aan  dat  de  verbetering  van  het  gemeentebestuur  een  essentieel 
element van elk duurzaam ontwikkelingsbeleid vormt. De eerste as legt overigens de nadruk op de 
voorbeeldrol  van de gemeente, een item dat meerdere keren tijdens de burgerworkshops naar 
voren kwam.  

Alhoewel elke as in één van de drie bovenvermelde domeinen werd ondergebracht, spreekt het 
voor zich dat elk domein ook verbeteringen in de andere domeinen van de duurzame ontwikkeling 
kan bewerkstelligen. 

De verbeteringsassen staan volledig vermeld op de volgende pagina.
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3) VOORSTELLING VAN DE VERBETERINGSASSEN TIJDENS HET BURGERFORUM 

Tijdens  het  burgerforum dat  op  29  maart  2011  in  het  cultureel  centrum « De  Rinck »  op  het 
Dapperheidsplein doorging,  werden de verbeteringsassen aan de burgers en de lokale actoren 
voorgesteld.  Dit  forum  wilde  de  burgers  op  de  hoogte  te  brengen  van  het  vervolg  van  de 
verschillende verbeteringspunten die tijdens de 4 vorige workshops werden aangehaald.

In het eerste deel van dit forum stelde de burgemeester uitgebreid de 18 verbeteringsassen voor.

Het tweede deel van dit forum werd voorbehouden aan het verzamelen van voorstellen van acties 
die  aan  deze  verbeteringsassen  tegemoet  komen.  De  beschrijving  van  deze  etappe  volgt  in 
onderstaand punt. 

Tijdens het forum werden de verbeteringsassen in een papieren versie uitgedeeld, daarna werden 
ze op de website van het Participatiehuis geplaatst alsook op de gemeentelijke website waar ze 
onder de rubriek « Agenda21 » dossier « Duurzame ontwikkeling » te vinden zijn. 
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4. Verzamelen van de actiepistes die de burgers  
voorstellen

 1) HET PRINCIPE VAN HET VERZAMELEN VAN DE VOORSTELLEN KOMENDE VAN 
DE BURGERS

De volgende stap was het  samenbrengen van burgers en lokale actoren om het actieplan te 
verrijken. Zij konden nu voorstellen voor concrete acties doen en zo zouden de verbeteringsassen 
op het terrein vorm krijgen.
De inwoners en de lokale actoren konden  hun voorstellen op de zogenoemde  « actiefiche » 
opschrijven. Er  werd  hen  gevraagd  de  belangrijkste  elementen  te  omschrijven,  zoals  een 
probleem dat moet worden opgelost, de voorgestelde middelen en de daarbij betrokken partners. 
Een voorbeeld van dit document vindt u op de volgende pagina. 
Het verzamelen van de actiefiches  verliep volgens drie processen : 

• Verzamelen van actiefiches tijdens het forum van 29 maart 2011;
• Het aanspreken van doelgroepen;
• Een algemene oproep via de gemeentekrant.

 2) VERZAMELEN VAN ACTIEFICHES OP HET FORUM VAN 29 MAART 2011 
Eens de verbeteringsassen voorgesteld, kon men met het tweede deel van het forum beginnen: 
het verzamelen van de actiefiches die de deelnemers opgesteld hadden. 
De deelnemers konden bij  de diverse tafels  in de zaal  aanschuiven ;  aan elke tafel  werd  één 
specifieke verbeteringsas besproken. Elke as werd tot in het detail beschreven aan de hand van 
een poster met illustraties waarop de verwezenlijkte realisaties en de actiepistes die de gemeente 
al  geïdentificeerd had vermeld stonden.  Ook het  transversale karakter  van de as kwam hierbij 
duidelijk aan bod.
Op elke tafel lagen de actiefiches van de burgers. De deelnemers konden concrete voorstellen 
doen door voor elke as één of meerdere fiches aan te vullen, steeds in functie van hun eigen 
belangencentra.  Voor  bijkomende  inlichtingen  konden  de  deelnemers  zich  tot  het  aanwezige 
gemeentepersoneel richten. 
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Vervolgens werden alle deelnemers op de hoogte gebracht. 

Die avond kwamen een vijftiental  actiefiches met details  tot  stand.  Er werden ook nog andere 
voorstellen en ideeën geopperd maar minder gedetailleerd. 

Het bureau  Tr@me stelde het verslag op met vermelding van de verschillende voorstellen.  Dit 
verslag is te vinden op de website van het Participatiehuis. 

Er  werd  ook  een  videoreportage  gedraaid  en  ook  deze  staat  op  de  website  van  het 
Participatiehuis.

http://www.anderlecht-participatie.be/

 3) HET AANSPREKEN VAN DOELGROEPEN 

Hoewel dit aanvankelijk niet voorzien was, wenste de gemeente  ook een aantal meer ‘schuwe’ 
doelgroepen aan te spreken wat een ietwat andere aanpak vergde. Tijdens de burgerworkshops 
bleek meermaals dat men ongerust was over de afwezigheid of de lage vertegenwoordiging van 
sommige bewonersgroepen. 

Nadat  een  tiental  verschillende  doelgroepen  waren  geïdentificeerd  (jongeren,  senioren, 
handelaars,  personen  met  een  handicap  …)  contacteerde  het  Participatiehuis  verenigingen  of 
structuren die in contact stonden met dit  publiek.  Dankzij  de waardevolle  medeplichtigheid van 
enkele « contactpersonen » konden er ontmoetingen georganiseerd worden op hun respectieve 
locatie en volgens hun vergadermodaliteiten. Zo werden ook diverse andere groepen betrokken bij 
deze etappe. 

Via  deze  contactpersonen  werd  een  beperkt  aantal  personen  benaderd.  Zij  ontvingen  een 
uitnodiging voor de bijeenkomst die het Participatiehuis op 23 mei  2011 op touw zette. Tijdens 
deze  vergadering  lichtte  men  toe  welke  verwachtingen  de  gemeente  koesterde.  Het  bureau 
Tr@me stelde  aan  de deelnemers  diverse animatietools  voor,  die  de deelnemers  binnen  hun 
groepen konden gebruiken  om voorstellen  voor  acties  te  laten bovenkomen.  Deze  voorstellen 
zouden dan achteraf in het formulier voor de actiefiche worden opgenomen.

De contactpersonen zouden die actiefiches daarna aan het Participatiehuis of direct aan de dienst 
Duurzame Ontwikkeling overmaken. 

Via deze aanpak werden een dertigtal  voorstellen voor acties verzameld. Een aantal  van deze 
groepen had al ervaring met deze aanpak zodat al snel één of meerdere actiefiches volgden. 

Sommige doelgroepen konden jammer genoeg niet deelnemen, vooral omdat zij niet beschikbaar 
waren tijdens de voorgestelde periode. 
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 4) EEN ALGEMENE OPROEP VIA DE GEMEENTEKRANT 

In de gemeentekrant van juni 2011 werd een algemene oproep gedaan om voorstellen voor het 
Actieplan Agenda 21 in te dienen. 

Dit artikel kopte in de rubriek « Actualiteit van de maand » en nodigde de Anderlechtenaars en de 
lokale actoren uit om actievoorstellen vóór 21 juni 2011 in te dienen. Men moest gewoon een of 
meerdere actiefiches aanvullen. De formulieren voor de actiefiches waren te verkrijgen aan het 
loket  van het  Participatiehuis  of  op  zijn  website,  waar  men ook de 18 verbeteringsassen  kon 
raadplegen. Het gepubliceerde artikel vindt u hieronder.

Dit artikel in de gemeentekrant heeft echter geen nieuwe actiefiches opgeleverd. 
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5. Bespreking van de actiepistes 

 1) INVENTARIS VAN DE ACTIEPISTES 

Na de goedkeuring  van de verbeteringsassen  en het  verzamelen van de voorgestelde acties, 
volgde in het begin van de herfst 2011 een andere fundamentele etappe: het  opmaken van de 
inventaris van de actiepistes.

Deze inventaris leverde samen met de voorstellen gedaan in het kader van het proces van de 
Agenda 21 voor elke verbeteringsas ongeveer 70 acties op. Sommige acties kwamen voort uit de 
denkpistes die in het voorontwerp van het lopende Gemeentelijk Ontwikkelingsplan staan.

Bij elke beoogde actie stonden volgende gegevens vermeld:  de betrokken gemeentediensten en 
de partners, de lopende of de geprogrammeerde verwezenlijkingen en de nieuwe in te voeren 
dynamiek. Systematisch werd er een actiedrager aangeduid die - in samenwerking met de andere 
partners - verantwoordelijk was voor de concrete uitvoering van de actie.

 2) INTEGRATIE VAN DE BURGERVOORSTELLEN IN DE INVENTARIS VAN DE 
ACTIEPISTES 

De diverse actiefiches opgesteld door de burgers en de lokale actoren hebben de « inventaris van 
de actiepistes » grondig aangevuld. Deze geldt als basisdocument en structuur voor het vervolg 
van het uitvoeringsproces van de Agenda 21.

De meeste burgervoorstellen werden als actiepistes in de inventaris opgenomen: een hele reeks 
maatregelen  komende  van  de  burgers  werden  integraal  in  de  actiepistes  opgenomen  en 
vervolgens vertaald in operationele actiefiches.  

Hier volgen vier voorbeelden :

Voorstellen van de burgers Actiepistes die voortvloeien uit deze voorstellen 
 Het gemeentepersoneel een vorming voor 
rationeel gebruik laten volgen 

 « Minder & Mieux » verbruiken in ons bestuur 
(Actie 1A)
Sensibilisering en interne acties op het vlak van 
ecologisch verbruik via het inter-dienstenteam 
EcoTeam (de 3 eerste onderwerpen die aan bod 
kwamen : papier, energie, afval vermijden en 
sorteren)

 Strengere controle en sancties op het vlak van 
openbare netheid meer bepaald in de omgeving van 
het Zuidstation 
 Sensibilisatie van de bewoners van Kuregem 
voor een betere openbare netheid  

 Operatie  propere wijk  Kanaal-Zuid (Actie 7D)
Sensibilisatie voor netheid via de wijkverenigingen, 
de handelaars en de scholen alsook repressie van 
onburgerlijk gedrag via de operatie « Proper Kanaal-
Zuid »

 Renovatie van de voetgangerswegen op het  
Dapperheidsplein  
 Beveiliging van de overgang op de St.  
Guidostraat tussen het metrostation en het  
Dapperheidsplein  

 Het Dapperheidsplein krijgt een nieuwe ‘look’ 
(Actie 9B) Uitwerking van een globaal 
voorbeeldproject ter herinrichting van het 
Dapperheidsplein in samenwerking met de 
verschillende betrokken partijen 

 Meer bekendheid geven aan de verschillende 
middelen voor sociaal-professionele inschakeling 

 Samen voor Werk (Actie 15A)
Uitgeven en verspreiden van een informatiebrochure 
over de verschillende diensten die de diverse lokale 
actoren aanbieden op het vlak van vorming en 
sociaal-professionele  inschakeling 
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In  sommige  gevallen  werden  de  burgervoorstellen  niet  volgens  de  voorgestelde  modaliteiten 
geïntegreerd.  Dan  werden  er  echter  maatregelen,  die  dezelfde  doelstelling  nastreven  in  de 
actiepistes opgenomen. 

Een  aantal  voorstellen,  tot  slot,  werden  niet  in  het  actieplan  opgenomen,  vooral  omdat  de 
gemeente niet over de wettelijke hefbomen beschikt om deze acties te kunnen uitvoeren. 

 3) GOEDKEURING VAN DE INVENTARIS VAN DE ACTIEPISTES 
Deze inventaris die aanvankelijk  door de Dienst Duurzame Ontwikkeling werd uitgewerkt,  heeft 
diverse goedkeuringsstadia doorlopen zodat zijn inhoud verfijnd en aangevuld werd. 
De eerste etappe liet toe het document met de verschillende betrokken diensten te valideren. Via 
de daartoe georganiseerde ontmoetingen kon men de voorstellen aan de realiteit van het terrein 
aanpassen en nieuwe projecten integreren. 

Vervolgens werd het document aan het pilootcomité voorgelegd, dat het na enkele interessante 
besprekingen en mits enkele amendementen valideerde. 

Daarna werd de inventaris van de actiepistes in aanwezigheid van het  directiecomité,  aan het 
college van burgemeester en schepenen voorgesteld. Na deze prestentatie werd het document 
uiteindelijk op 11 oktober 2011 officieel door het college goedgekeurd.

 4) BESPREKING VAN DE ACTIEPISTES 
Er werden twee burgerworkshops georganiseerd om de inwoners en lokale actoren op de hoogte 
te brengen van de geboekte vooruitgang en, om hun meningen en adviezen over de beoogde 
actiepistes te bundelen.

De  eerste  workshop  ging  door  op  dinsdag  25  oktober  2011  en  behandelde  de  actiepistes 
voortvloeiend  uit  de  verbeteringsassen  « Leefmilieu,  Mobiliteit  en  Grondgebied ».  De  tweede 
workshop  volgde  op  8  november  201.  Hier  kwamen  de  actiepistes  voortvloeiend  uit  de 
verbeteringsassen « Sociale aspecten en Economie » aan bod. 

De  uitnodiging  om  deel  te  nemen  aan  deze  twee  workshops  werd  via  alle  gemeentelijke 
communicatiekanalen  verspreid:  een  artikel  in  de  gemeentekrant  van  oktober  2011  en  een 
aankondiging via de gemeentelijke internetsite. Er werden ook uitnodigingen via mail gestuurd op 
basis van de mailingslijsten van de diverse gemeentediensten (ook naar de deelnemers van vorige 
workshops).
Op de gemeentelijke infoborden en in de meeste openbare gebouwen toegankelijk voor het publiek 
werden affiches uitgehangen. 

Gemeente Anderlecht – Agenda 21 – Actieplan – September 2012 Pagina 22/34



Deze workshops gingen ‘s avonds door in het Participatiehuis. Deze locatie is centraal gelegen en 
gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. De workshops werden opgezet door het team 
van  het  Participatiehuis  in  samenwerking  met  de  coördinator  van  de  Agenda  21  en,  met  de 
deskundigen van het bureau Tr@me, dat ook de opmaak van de voorgestelde documenten en de 
animatie van de gesprekken verzorgde.

Tijdens het eerste deel van de workshop werd de stand van zaken voorgesteld en het resultaat van 
de  verzameling van de actiefiches van de burgers. 

Daarna  volgde  een  tentoonstelling  met  illustraties  over  de  actiepistes  in  verband  met  de 
behandelde onderwerpen. Elke piste werd tot in het detail voorgesteld via een bord met vermelding 
van de doelstelling van de actie, de verantwoordelijke gemeentedienst (« drager»), de interne en 
de externe partner en de beoogde concrete maatregelen. 

Vervolgens vonden er discussies plaats per tafel, waarbij elke groep de diverse actiepistes met 
betrekking tot een verbeteringsas analyseerde. De debatten waren rond 4 vragen gestructureerd :

• Vraag 1 : Zijn de voorgestelde actiepistes geschikt en haalbaar? 
• Vraag 2 : Moet de titel van een aantal actiepistes gewijzigd worden? 
• Vraag 3 : Moeten we via andere concrete maatregelen de actiepistes verwezenlijken? 
• Vraag 4 : Werden er middelen om de verbeteringsassen uit te voeren over het hoofd 

gezien? 

Daarna schreef elke groep het resultaat van de debatten op en stelde dit kort en bondig aan alle 
deelnemers voor.

 4) ILLUSTRATIE VAN HET VERLOOP VAN DE WORKSHOPS:

1. Ontmoeting van de 
deelnemers

2. Stand van zaken 
van het 

uitwerkingsproces 
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3. Kennisname van 
de actiepistes 

4. Besprekingen van 
de actiepistes per 
verbeteringsas op 

basis van de 4 vragen

De tevredenheidsbarometer  tijdens  de  eerste  workshop  gaf  aan  dat  de  deelnemers  liever  de 
documenten met de actiepistes vóór de vergadering zouden ontvangen zodat de discussies aan de 
diverse  tafels  vlotter  verlopen.  Bijgevolg  werden  de  documenten  enkele  dagen  vóór  elke 
vergadering naar de ingeschreven deelnemers gestuurd. 

Het  bureau Tr@me heeft  de diverse opmerkingen en suggesties van de deelnemers van elke 
workshop genotuleerd. Deze verslagen zijn beschikbaar op de website van het Participatiehuis :

http://www.anderlecht-participatie.be/
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6. De operationele actiefiches 

 1) STRUCTUUR VAN DE OPERATIONELE ACTIEFICHE

Eens  de inventaris  van de actiepistes  goedgekeurd  was,  werden  er  gedetailleerde  actiefiches 
opgesteld.   Elke actie werd in  één of  meerdere concrete maatregelen omgezet,  met duidelijke 
vermelding  van de implicaties  van elke  betrokken partij  en de eventueel  bijkomende,  vereiste 
middelen.

De actiefiche vermeldt volgende gegevens : 
Titel:

• Nr.  en omschrijving van de verbeteringsas  waar  de actie  naar verwijst.  Volgens het 
principe  van  transversale  aanpak  kan  elke  actie  vanzelfsprekend  bijdragen  tot  de 
verwezenlijking van andere verbeteringsassen ;

• Omschrijving van de actie waarbij in enkele woorden wordt uiteengezet hoe de actie tot 
de lokale duurzame ontwikkeling bijdraagt ; 

• Doelstelling van de actie.

Context:
• In enkele zinnen de situatie omschrijven waarbinnen de actie plaatsvindt, ongeacht of dit 

onder het gemeentelijk grondgebied valt of eerder deel uitmaakt van de maatschappelijke 
dynamiek. Hier vindt men ook de specifieke acties die de gemeente al heeft uitgevoerd en 
de daarmee gepaard gaande moeilijkheden. Op basis van deze informatie onderzoekt een 
externe partner de gepastheid van de voorgestelde maatregelen.

Actoren:
• Drager: deze is verantwoordelijk voor de organisatie en de concrete uitvoering van de actie 

met de steun van de andere, interne of externe partners. In de mate van het mogelijke, 
voert  de  drager  deze   taak  alleen  uit.  De  verantwoordelijkheid  wenste  men  intern  te 
houden. Dit betekent dat elke actie door één, of in sommige gevallen twee diensten wordt 
gedragen.

• Interne partners: dit zijn de verschillende gemeentelijke of para-gemeentelijke diensten die 
bij  de uitvoering van de actie betrokken zijn.  Hun respectieve interventies worden in de 
uitvoeringsmodaliteiten verduidelijkt.  Het  is geen beperkende lijst.  Indien nodig kan een 
andere gemeentelijke dienst  helpen bij  de uitvoering van de actie.  De volgorde van de 
opsomming is willekeurig.

• Externe partners:  dit  zijn  de andere  partners,  dus  niet  de  gemeentelijke  diensten.  Dit 
kunnen zowel andere, lokale of gewestelijke structuren zijn maar ook de verenigingen. Hier 
vindt  men  ook  sommige  verenigingen  of  groeperingen  die  de  burgervoorstellen 
geformuleerd hebben die direct of indirect met de actie samengaan.  Deze lijst is evenmin 
volledig. De volgorde van opsomming is willekeurig. 

Uitvoeringsmodalit  eiten:  
• Elke actie wordt via één of meerdere genummerde maatregelen omgezet. Voor elke actie 

wordt de volgende informatie in detail beschreven : 
• Wie doet wat?: hier wordt de betrokkenheid van de « drager » en van de partnerdiensten 

systematisch gedetailleerd. De betrokkenheid van de partners wordt ook hernomen maar 
niet systematisch. 
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• Benodigde middelen: het principe « het beste halen uit wat men heeft  » vormde één van 
de belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van het actieplan. Men kwam inderdaad 
tot  de  vaststelling  dat  veel  maatregelen  met  de  bestaande  middelen  kunnen  worden 
uitgevoerd. Indien een specifiek budget beschikbaar is voor een maatregel, dan wordt het 
voorbehouden bedrag alsook het overeenstemmende begrotingsartikel vermeld. 
Voor  sommige  maatregelen  zijn  uiteraard  bijkomende  middelen  vereist,  zowel  qua  
personeel als op financieel vlak. De informatie hieromtrent is bijzonder precies. De drager 
van de actie moet zelf aanvragen om deze middelen ter beschikking te stellen.

• Indicatoren: onder dit punt worden één of meerdere elementen geïdentificeerd die kunnen 
worden gebruikt bij de evaluatiefase van de uitvoering van het actieplan « Agenda 21 ». In 
de mate van het mogelijke gaat de voorkeur naar kwantitatieve indicatoren; zo kunnen de 
resultaten gemakkelijk grafisch voorgesteld worden. Deze indicatoren liggen niet vast en 
kunnen  vervangen worden  door  andere,  meer  pertinente  of  gemakkelijker  te  verkrijgen 
indicatoren.

 2) HET UITVOERINGSPROCES VAN DE OPERATIONELE ACTIEFICHES 

Aanvankelijk baseerde de dienst Duurzame Ontwikkeling zich bij de opstelling van de verschillende 
actiefiches op de inventaris  van de actiepistes  en op de opmerkingen en suggesties gemaakt 
tijdens de burgerworkshops. Sommige actiepistes werden in één enkele actiefiche gevoegd. 

Vervolgens  werden  de  projecten  van  de  actiefiche  met  de  verschillende  betrokken 
gemeentediensten besproken waarbij men systematisch met de actiedrager begon. 

Daarna werd het document aan het pilootcomité voorgelegd dat de documenten na het toevoegen 
van verschillende amendementen valideerde.

Tot  slot,  werden  deze  documenten  door  het   college  van  burgemeester  en  schepenen 
goedgekeurd dat op zijn beurt enkele laatste aanpassingen aanbracht.

De actiefiches werden in vier bundels geklasseerd om de besprekingen in het pilootcomité en in 
het college vlotter te laten verlopen.

Met de eerste bundel van 10 « voorbeeldfiches» wenste men een beperkt aantal prioritaire acties 
te identificeren. Het college wenste dat deze op korte termijn op toonaangevende wijze uitgevoerd 
zouden  worden.  Deze  selectie  omvat  de diverse  uitdagingen  van  de  lokale  duurzaamheid  en 
herneemt de onderwerpen die bij de burgerworkshops vaak aangehaald werden. 

Deze eerste bundel werd op 14 februari 2012 door het college goedgekeurd. In de gemeentekrant 
van april 2012 werd een volledig artikel aan de voorstelling van deze 10 actiefiches gewijd.
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De andere actiefiches werden uitgewerkt, besproken en vervolgens in drie opeenvolgende bundels 
gevalideerd:

• een eerste bundel van 16 actiefiches met betrekking tot de verbeteringsassen nr. 1 tot 4 
draait  voornamelijk  rond de pijler « Governance ». Deze werd op 15 mei 2012 door het 
college goedgekeurd;

• een tweede bundel van 20 actiefiches met betrekking tot de verbeteringsassen nr. 5 tot 10 
draait voornamelijk rond de pijlers « Leefmilieu, Grondgebied & Mobiliteit  ». Deze werd op 
19 juni 2012 door het college goedgekeurd ;

• een derde bundel van 17 actiefiches met betrekking tot de verbeteringsassen nr. 11 tot 18 
draait voornamelijk rond de pijlers « Sociale aspecten & Economie ». Deze werd op 10 juli 
2012 door het college goedgekeurd.

Deze actiefiches werden genummerd in functie van de belangrijkste verbeteringsas waarnaar ze 
verwijzen. Zo begint, bij voorbeeld, de nummering van elke actiefiche die betrekking heeft op as 
één met het nummer « 1 ». Na het nummer volgt een letter, beginnende bij de eerste letter van het 
alfabet en systematisch wordt er met de « voorbeeldfiche» gestart.
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 3) LIJST VAN DE 63 OPERATIONELE ACTIEFICHES

De 10 prioritaire « voorbeeld»-acties staan in het vet.

GOVERNANCE  

• Ecologisch beheer in ons bestuur  (nr.1A)
• Een  ecologisch  bedrijvenhotel  en  conferentiecentrum  in  de  voormalige 

Veeartsenschool  (nr.1B)
• Groene overheidsopdrachten (nr. 1C)
• Maatschappelijk geïntegreerde overheidsopdrachten (nr. 1D)
• Het bestuur op de fiets (nr.1E)
• Vloot van propere voertuigen (nr.1F)
• Lage energie- of passiefbouw (nr.1G)
• Energiebesparingen in de gemeentegebouwen (nr.1H)
• Duurzame evenementen en manifestaties (nr.1I)
• De informatie intern delen (nr.2A)
• Meer transversaliteit op het vlak van gemeentelijke acties (nr.2B)
• Dynamische adviesraden (nr.3A)
• Doeltreffende participatieprocessen (nr.3B)
• Informatie over de wegenwerven (nr.3C)
• Gemeentelijke woningen energiezuiniger maken (nr.4A)
• Duurzame Particip'cafés  (nr.4B)
• De gemeentelijke groene premies meer in de kijker zetten (nr.4C)
• Steun aan burgerprojecten (nr.4D)
• Respect voor parkeerplaatsen voor PBM (nr.4E)

LEEFMILIEU, GRONDGEBIED & MOBILITEIT   

• Meer groen op de begraafplaats (nr.5A)
• Meer natuur op de groene ruimten (nr.5B)
• Exotische planten? Neen, dank u ! (nr.5C)
• Duurzaam beheer van het regenwater in de wijk« Kanaal-Zuid » (nr.5D)
• Samen aan natuur bouwen in Scheut (nr.5E)
• Groen en Blauw Huis (nr.6A)
• Opnieuw/duurzaam telen in Neerpede (nr.6B)
• Een groen netwerk op het Erasmus bedrijventerrein (nr.6C)
• Netheid, een zaak die allen aanbelangt ! (nr.7A)
• Bekers met statiegeld in het stadion (nr.7B)
• Minder plastic wegwerptassen (nr.7C)
• Operatie « Propere Kanaal-Zuidwijk » (nr.7D)
• Operatie «Proper Scheut » p (nr.7E)
• Fietsroutes (nr.8A)
• Meer fietsstallingen (nr.8B)
• Uit gebruik geraakte tramrails verwijderen (nr.8C)
• Mijn fiets, mijn vrijheid (nr.8D)
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• Laten we gaan wandelen in Neerpede (nr.8E)
• Coherente en gezellige openbare ruimten (nr.9A)
• Het Dapperheidsplein krijgt een nieuwe ‘look’ (nr.9B)
• Het « Zuidhavenproject» (nr.10A)
• Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok (nr.10B)
• De groene ruimte « Aurore » nieuw leven inblazen (nr.10C)

SOCIALE ASPECTEN & ECONOMIE  

• Meer ruimte voor de verenigingen (nr.11A)
• Overleg met de verenigingen (nr.11B)
• Vrijetijdsactiviteiten voor iedereen (nr.12A)
• Cultuur delen (nr.12B)
• Op ontdekkingstocht naar immateriële rijkdom (nr.12C)
• Een plaats voor de senioren (nr.12D)
• Het sociaal restaurant « De Grondels » (nr.12E)
• Informatie « woningrenovatie » (nr.13A)
• De directe omgeving van de sociale woningen aantrekkelijker maken (nr.13B)
• Huisvesting boven de handelszaken (nr.13C)
• Meer plaatsen in de gemeentelijke kinderdagverblijven (nr.14A)
• Nieuwe gemeentescholen (nr.14B)
• Samen voor werk (nr.15A)
• « Jongerenparcours » (nr.15B)
• Dicht bij huis werken (nr.15C)
• De tewerkstelling van vrouwen promoten (nr.15D)
• Gemoedelijke en beter geïntegreerde gemeentelijke moestuinen (nr.16A)
• Gezonde en duurzame kantines (nr.16B)
• Bruisende handelskernen (nr.17A)
• Samenwerking met de Atrium-antennes (nr.17B)
• Op ontdekkingstocht naar de rijkdom van Anderlecht (nr.18A)

De 63 actiefiches met details staan op de laaste pagina’s, na de dankbetuigingen.

De « voorbeeld» -actiefiches zijn gemakkelijk te herkennen aan het grijs titelkadertje.
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7. Uitvoering en evaluatie

 1) CYCLUS VAN DE AGENDA 21

Een « Agenda 21 » dynamiek  is een cyclisch proces waarvan het verloop beknopt in volgend 
schema beschreven staat:

 2) DUUR VAN HET ACTIEPLAN 

De uitvoering van het  actieplan  bestrijkt  de  periode  2012  -  2014.  Het  gaat  bijgevolg  om een 
programma op korte en middellange termijn. 

Er werd voor deze termijn gekozen om de uitvoering van de geprogrammeerde acties doeltreffend 
te laten verlopen.  De termijn is niet te lang om te vermijden dat de uit te voeren taken uitgesteld 
zouden worden en, evenmin te kort om de uitvoering mogelijk te maken rekening houdend met de 
verschillende bestaande administratieve en budgettaire procedures. 

Het gaat hier niet om een reglementaire termijn. Deze kan worden verlengd indien men vindt dat 
alle voorwaarden verenigd zijn om een betekenisvolle vooruitgang tijdens de verlenging te boeken.

 3) UITVOERING: WIE DOET WAT?

De drager van de actie: deze neemt de concrete uitvoering van de actie voor zijn rekening met de 
steun van de andere partners; hij moet voor zoveel mogelijk transversaliteit  zorgen.

Elke actiedrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie waarvoor hij werd aangeduid. 
Moeten er budgettaire of menselijke middelen  aangevraagd worden,  dan moet de drager deze 
volgens de bestaande termijnen en procedures aanvragen.  
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De interne en externe partners: deze worden verzocht om samen met de actiedragers en met de 
andere partners de geprogrammeerde acties uit te voeren. Zij moeten eventuele moeilijkheden of 
obstakels aan de actiedrager melden. Zo kunnen gemakkelijker oplossingen worden gevonden en 
vordert het actieplan.
Indien een partner nauwer wenst  mee te werken aan de concrete uitbouw van één of meerdere 
maatregelen die niet in de actiefiche staan, dan moet dit in overleg met de actiedrager gebeuren. 

De Agenda 21-coördinator:  deze informeert regelmatig bij de actiedragers naar de vooruitgang 
van de uitvoering der maatregelen. Indien er moeilijkheden of obstakels optreden dan helpt hij om 
deze op te lossen,  indien nodig in  samenwerking met het directiecomité en/of  het  college.  De 
coördinator zorgt er ook voor dat de geboekte vooruitgang op het vlak van duurzame ontwikkeling 
gevaloriseerd wordt via interne en externe communicatie.  

Het directiecomité: bestaat  uit  de gemeentesecretaris  en de 8 departementshoofden van het 
bestuur. Dit comité moedigt de uitvoering van de acties aan en waakt - met de transversaliteit voor 
ogen - over een goede samenwerking tussen de diverse diensten. 

Het college van burgemeester en schepenen : steunt de uitvoering van de acties, meer bepaald 
door de vereiste bijkomende budgettaire, menselijke en technische middelen ter beschikking te 
stellen. Het vergewist zich ervan dat er rekening wordt gehouden met de verbeteringsassen bij de 
verschillende beslissingen. 

De burgers en de lokale actoren: deze worden verzocht om in de mate van het mogelijke deel te 
nemen aan de uitvoering van de verbeteringsassen en van het actieplan Agenda 21. 

 4) EVALUATIE

Tijdens de uitvoering zijn er twee evaluatieperiodes voorzien : 
• een tussentijdse evaluatie tijdens het najaar 2013;
• een afrondende evaluatie tijdens het najaar 2014.

Deze evaluaties beogen volgende doelstellingen:
• Identificatie en valorisatie van de geboekte vooruitgang op basis van de indicatoren van de 

actiefiches ;  
• Identificatie  van de ondervonden moeilijkheden  en obstakels;  doeltreffende oplossingen 

vinden om deze op te lossen en opnieuw vooruitgang te boeken.

Elke evaluatie zal in drie fases verlopen :  

1. Verzamelen van de indicatoren : de Agenda 21- coördinator en de verschillende dragers 
van de acties winnen inlichtingen in over de geboekte vooruitgang op basis van de diverse 
indicatoren die in de actiefiches opgenomen zijn of, op basis van andere indicatoren indien 
ze van oordeel zijn dat deze relevanter zijn.

2. Burgerforum: tijdens een openbaar forum wordt de geboekte vooruitgang aan de burgers 
en aan de lokale actoren voorgesteld. Het doel is hun opmerkingen en suggesties over de 
uitvoeringsmodaliteiten van de acties te verzamelen.
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3. Evaluatievergaderingen: aan deze vergaderingen nemen de leden van het pilootcomité, 
de belangrijkste actiedragers en de coördinator van de Agenda 21 deel. De analyse van de 
diverse acties zal in minstens drie vergaderingen gebeuren : 

• Een vergadering over de acties met betrekking tot « Governance »;
• Een vergadering  over  de acties  met  betrekking  tot  « Leefmilieu,  Grondgebied  & 

Mobiliteit »;
• Een  vergadering  over  de  acties  met  betrekking  tot  « Sociale  elementen  & 

Economie ».

Tijdens elke  vergadering  zullen  enerzijds  de geboekte  vooruitgang en de ondervonden 
moeilijkheden en obstakels worden voorgesteld.  Anderzijds zullen na gezamenlijk overleg 
de  nodige  acties  ter  bijsturing  worden  geïdentificeerd  en  gevalideerd  op  basis  van  de 
opmerkingen en de suggesties die tijdens het burgerforum werden gemaakt.

De afrondende evaluatiefase vindt  plaats  tijdens  het  najaar  2014.  Ook hier  zal  in  gezamenlijk 
overleg gekozen worden welke modaliteiten van de cyclus Agenda 21 voor een nieuw actieplan in 
aanmerking komen.  
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8. Dankbetuigingen
De diagnose en het actieplan van de lokale Agenda 21 van Anderlecht hadden nooit tot stand kunnen komen 
zonder de waardevolle medewerking van talrijke personen. Wij wensen iedereen op deze wijze te danken, voor 
hun spontane medewerking aan dit initiatief, hun inzet alsook hun constructieve en positieve bijdrage.
Onze  dank  gaat  eerst  naar het  voltallige  college  van  burgemeester  en  schepenen  voor  hun  steun  en  hun 
vertrouwen in de dynamiek agenda 21, en in het bijzonder aan de heer Gaëtan Van Goidsenhoven.
Dank aan Leefmilieu Brussel en aan mevrouw de minister Huytebroeck voor de financiële bijdrage die het mogelijk 
maakte dit complexe werk tot een goed einde te brengen.
Dank naar alle burgers die deelgenomen hebben aan de verschillende burgerworkshops, naar hen die met grote 
regelmaat bleven komen; dank voor hun pertinente opmerkingen en hun aanmoedigingen.
Dank aan de vertegenwoordigers van de lokale verenigingen alsook aan de economische en sociale partners voor 
hun waardevolle bijdrage.
Bijzondere dank aan de voltallige dienst Duurzame Ontwikkeling voor hun dagelijkse steun en assistentie, en in 
het bijzonder aan Marie-Hélène Steurs en Sophie Ronsse alsook aan Serge Vandenbergen, diensthoofd.
Dank ook aan de talrijke verantwoordelijken en medewerkers van de gemeentediensten die zich ingezet hebben 
voor dit initiatief :

• De dienst van het Participatiehuis en van de Gemeentewijzer, en in het bijzonder Hanan Baccouche en 
Aurore Moerman;

• De dienst Informatie, en in het bijzonder Florence Collard en Nathalie Vincent;
• De dienst   Stadsontwikkeling  en Mobiliteit,  en  in  het  bijzonder  Yvette  Zege,  Patrice  Demol  en  Alain 

Gosset;
• De dienst Stadsrenovatie, en in het bijzonder Karim Boulmaiz, Guy Van Beeck, Pierre Sabot en Davy 

Fiankan;
• De dienst Economaat, en in het bijzonder Serge Lanckmans;
• De dienst  Informatica, en in het bijzonder Viviane Hoeken;
• De diensten  Sociale Zaken, en in het bijzonder Marie-Jeanne Mertens en Marc Bernard;
• De dienst Middenstand, en in het bijzonder Eric Romain;
• De dienst Gesubsidieerde Projecten, en in het bijzonder Benoit Stievenart;
• De dienst Openbare Netheid en Transport, en in het bijzonder Ann Staes, Valérie Pomsel, Achille Michiels 

en Hassan Oubenyahya;
• De dienst Samenlevingsopbouw, en in het bijzonder Hannes de Geest;
• De dienst Groene Ruimten, en in het bijzonder Françoise Huwaert en Claude Debaeremaecker;
• De dienst Openbare Werken, en in het bijzonder Pierre Meerts, Jan Lavrijsen en Emmanuel Ntibarufata;
• De dienst  Gemeentesecretariaat, en in het bijzonder Jonathan Brys;
• De dienst Jeugd en Verenigingsleven, en in het bijzonder Sophie Dans;
• Le directeur van het Departement Levenskader Philip Krikilion en zijn voorganger Félix Roobaert;
• Het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling, Roger Elshoecht;
• De leden van het pilootcomité, en in het bijzonder Laurent Gabele et Didier Noltincx

Dank aan de leden van het begeleidingscomité inzake subsidies voor hun methodologische begeleiding en hun 
waardevolle bijdrage, meer in het bijzonder dank aan Pascale Alaime, Philippe Mertens en Sandrino Holvoet.
Vervolgens  ook  onze  dank  aan  het  studiebureau  Trame  en  zijn  medewerkers  voor  hun  begeleiding  bij  het 
participatief proces, en in het bijzonder aan Stiens Michiels en Julien Knoepfler.
Onze dank ook aan de vzw « Corsaires » voor hun video, en in het bijzonder aan Malika.
Op het ogenblik waarop dit document ter officiële goedkeuring wordt voorgelegd, zijn al een aantal acties op het 
terrein tot stand gekomen en, staan er een aantal binnen het bestuur op het punt verwezenlijkt te worden.
Hopende dat dit plan tegemoet komt aan de doelstellingen en de verwachtingen van allen die op één of andere 
manier hierbij betrokken waren en, dat dit de levenskwaliteit van de Anderlechtenaren en van alle burgers, ook de 
burgers van morgen moge verbeteren !

Christophe Bourgois
 Agenda 21-coördinator van Anderlecht
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9. De 63 operationele actiefiches
De 63 actiefiches met details staan op de volgende pagina’s.

De « voorbeeld» -actiefiches zijn gemakkelijk te herkennen aan het grijs titelkadertje.
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AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014 VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN 14 FEBRUARI 2012

Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1A
Ecobeheer in ons bestuur

Het gemeentepersoneel aanmoedigen om ecobeheer in hun dagelijkse werk te integreren.

Context: 
Het gemeentebestuur van Anderlecht stelt ongeveer 1200 personen te werk, verdeeld over verschillende 
sites die over het gemeentelijke grondgebied versnipperd zijn. De dagelijkse werking vereist het verbruik van 
heel wat middelen, voornamelijk energie maar ook papier, en leidt tot een grote hoeveelheid afval.
Sinds verschillende jaren, neemt de dienst Duurzame Ontwikkeling (cel Milieuraadgeving) verschillende 
maatregelen om het milieubeheer van ons bestuur te verbeteren. Om de doeltreffendheid te verhogen, is 
een doorstart en een versterking van deze maatregelen vereist. In deze context zag het EcoTeam in maart 
2011 het daglicht. Het telt een vijftiental personeelsleden uit verschillende gemeentediensten en streeft naar 
de uitwerking en toepassing van concrete acties rond ecobeheer met de slogan "Minder & Mieux".

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Sensibilisatie van het personeel voor ecobeheer in hun dagelijks werk en in hun privéleven.
• Vermindering van het grondstoffenverbruik en van de dagelijkse werkingskosten van het bestuur.

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst
Duurzame 

Ontwikkeling

Werkgroep EcoTeam (een vijftiental medewerkers uit 
verschillende gemeentediensten)

Dienst Informatie
Dienst Economaat

Dienst Vervoer en Openbare Reiniging
Dienst Gebouwen en Huisvesting 

Service Enseignement
Dienst Onderwijs

Dienst HRM
Dienst Sociale Zaken

Ecoconso vzw

Uitvoeringsmodaliteiten:
Maatregel nr. 1 Optimaliseren van de afvalsortering en -recyclage

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: aankoop en levering van het nodige sorteermateriaal in 
gemeentegebouwen (behalve scholen) + ontwerp van affiches met sorteerregels + 
organisatie van een vorming over het sorteren van afval voor het onderhoudspersoneel
Dienst Onderwijs: aankoop en levering van sorteermateriaal voor de scholen
EcoTeam: sensibilisatie van het personeel voor correct sorteren en verspreiden van 
sorteerregels
Dienst Economaat: aankoop en levering van zakken voor interne inzameling
Dienst Vervoer: organisatie van de inzameling en valorisatie van het gesorteerde afval door 
een erkend bedrijf en aankoop van reglementaire zakken voor sites zonder containers

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande budgetten voor de aankoop van sorteervuilnisbakken (duurzame 
ontwikkeling + onderwijs), de aankoop van zakken voor de interne inzameling (Economaat), 
de vorming van het onderhoudspersoneel (HRM), de aankoop van reglementaire zakken en 
de inzameling en valorisatie van afval door een erkende inzamelaar (Vervoer)

Indicatoren Aantal inzamelzakken die jaarlijks verbruikt worden
Proportie inzamelzakken voor recycleerbaar afval

Maatregel nr. 2 Rationeel energieverbruik.

Wie doet wat? EcoTeam: sensibilisatie van het personeel voor goede praktijken rond rationeel 
energieverbruik + plaatsing van paneeltjes aan de schakelaars en hangertjes aan de 
radiatoren in de gemeentegebouwen + bezoeken "pc's en schermen uit"
Dienst Duurzame Ontwikkeling: organisatie en deelname van de gemeente aan het 
wereldevenement van het WWF "Earth Hour"
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Dienst Gebouwen en Huisvesting: kleine technische interventies ten voordele van 
energiebesparingen zoals relighting of de plaatsing of de vervanging van thermostatische 
kranen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen
Kleine technische interventies: mogelijkheid om een beroep te doen op de gewone begroting 
voor het onderhoud van gebouwen Eventueel het budget in 2013 verhogen

Indicatoren Percentage uitgeschakelde pc's tijdens de bezoeken "pc's en schermen uit"
Energieverbruik van de belangrijkste administratieve en technische sites

Maatregel nr. 3 Rationeel papierverbruik 

Wie doet wat? EcoTeam: sensibilisatie van het personeel voor goede praktijken inzake rationeel 
papierverbruik + organisatie van de ophaling van kladpapier en hergebruik als blocnote + 
steun bij de verduidelijking en optimalisering van de procedures "college tot de raad" en 
"boekhoudkundige stukken"
Dienst Informatica: systematische aankoop van recto/versoprinters en identificatie met een 
zelfklever
Dienst Drukkerij: fabricatie van blocnotes met kladpapier ingezameld door de 
gemeentediensten
Service Enseignement & Dienst Onderwijs: sensibilisatie van de schooldirecties voor 
rationeel papierverbruik

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Totaal papierverbruik per jaar

Maatregel nr. 4 Vermindering van het afval veroorzaakt door de water- en drankconsumptie

Wie doet wat? EcoTeam: sensibilisatie van het personeel voor de consumptie van kraantjeswater
Dienst Duurzame Ontwikkeling: analyse van de waterkwaliteit in enkele gemeentegebouwen
Dienst Economaat: test en invoering van een systeem van herbruikbare bekertjes voor 
evenementen + geleidelijke plaatsing van drinkfonteinen in administratieve en technische 
lokalen
Dienst Gebouwen en Huisvesting: plaatsing van kranen en eventueel van leidingen voor de 
watertoevoer naar de drinkfonteinen
Service Enseignement & Dienst Onderwijs: gebruik van herbruikbare bekertjes tijdens 
buitenactiviteiten

Benodigde 
middelen

Aankoop van herbruikbare bekertjes en plaatsing van drinkfonteinen (250 euro/jaar/fontein): 
gebruik van bestaande budgetten of bijkomende budgetten aan te vragen in 2013
Wateranalyse: technische kosten van de dienst Duurzame Ontwikkeling

Indicatoren Aantal jaarlijks aangekochte waterflessen
Aantal jaarlijks aangekochte wegwerpbekers

Maatregel nr. 5 Erkenning en valorisatie van het milieubeheer door het verkrijgen van het label 
Ecodynamische Onderneming uitgereikt door Leefmilieu Brussel

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: vernieuwing van het label voor de site van de de 
Fiennesstraat + uitwerking en opvolging van de kandidatuur voor de site van het 
gemeentehuis
Dienst Sociale Zaken: steun bij de vernieuwing van het label Ecodynamische Onderneming 
voor het gebouw in de de Fiennesstraat
Dienst Gebouwen en Huisvesting: indienen van de aanvraag en verkrijgen van de 
milieuvergunning voor de site van het gemeentehuis (noodzakelijk voor het indienen van de 
kandidatuur voor het label)

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Datum voor het indienen van het dossier voor de vernieuwing en datum voor het 
herverkrijgen van het label Ecodynamische Onderneming voor de site van de de 
Fiennesstraat
Datum voor het indienen van de kandidatuur en datum voor het verkrijgen van het label 
Ecodynamische Onderneming voor de site van het gemeentehuis
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1B
Ecologisch bedrijven- en conferentiecentrum in de oude veeartsenijschool

Ecologische restauratie van het administratief gebouw van de oude veeartsenijschool door er een 
bedrijvencentrum in wording en een conferentie- en tentoonstellingsruimte in te richten

Context: 
Het  beschermde  oude  administratief  gebouw  van  de  veeartsenijschool  is  eigendom  van  de  gemeente 
Anderlecht en dateert uit de 19de eeuw. Het gebouw sluit het perspectief van de Herzieningslaan af en heeft 
een  groot  architecturaal  en  stedenbouwkundig  belang. De  gemeente  Anderlecht  wenst  er  een 
bedrijvencentrum in wording in onder te brengen om de ontwikkeling van lokale economische initiatieven te 
steunen, net als een conferentiecentrum waar ook tentoonstellingen gehouden kunnen worden.
De  ecologische  restauratie  van  dit  gebouw  streeft  naar  het  herstel  van  interessante  elementen  in  het 
gebouw, zelfs als deze niet beschermd zijn, met de integratie van een ecologische dimensie op het vlak van 
de  gebruikte  materialen  en  de  toekomstige  werking  van  het  gebouw  (naleving  van  de  lage-
energiestandaard). Dit project wordt ontwikkeld met de financiële ondersteuning van het Europese FEDER-
fonds  en  van  Monumenten  en  Landschappen  (MBHG).  Het  Europees  project  "LINKs"  streeft  naar  de 
ecologische restauratie van de oude veeartsenijschool als goede praktijk en wens een informatieproces rond 
het  project  te  ontwikkelen.  De gemeente wenst  de omwonenden hierbij  te betrekken door  hen voor  de 
principes  van  ecologisch  renoveren  en  isoleren  te  sensibiliseren  via  informatievergaderingen  en 
werfbezoeken.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van het levenskader via de valorisatie van een gebouw van groot historisch en 

patrimoniaal belang
• Versterking van de lokale economische bedrijvigheid via de ondersteuning van creativiteit en de 

ontwikkeling van kleine ondernemingen en het onthaal van uiteenlopende evenementen
• Sensibilisatie van de omwonenden en van lokale actoren voor de principes van ecologisch 

renoveren en isoleren

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stadsrenovatie
Dienst Gesubsidieerde Projecten

Dienst Participatie
Dienst Informatie

Dienst Duurzame Ontwikkeling:
Dienst Monumenten en Landschappen

Dienst Economie en Middenstand

FEDER-fonds
Monumenten en 
Landschappen

(MBHG)
Europees project LINKs

Sustainable Energy 
Europe Campaign

Lokale en gewestelijke 
economische actoren

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Restauratie van de gevels en daken

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: gunning van de opdracht en opvolging van de werken
Dienst Gesubsidieerde Projecten:  financiële opvolging

Benodigde 
middelen

Budget van 3.000.000 € op artikel 930/723-60 van de dienst Stadsrenovatie waarvan 
80% gewestelijke subsidie Monumenten en Landschappen

Indicatoren Aanvangs- en einddatum van de werken
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Maatregel nr. 2 Ecologische restauratie van de binnenkant van het gebouw volgens de lage-
energiestandaard met inrichting van een ontvangstruimte voor bedrijven in ontwikkeling 
en een centrum voor conferenties en tentoonstellingen

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: gunning van de opdracht en opvolging van de werken
Dienst Gesubsidieerde Projecten: financiële opvolging

Benodigde 
middelen

Budget van 3.936.000 € op artikel 930/723-60 van de dienst Stadsrenovatie, 100% 
gesubsidieerd door het Europese FEDER-fonds

Indicatoren Aanvangs- en einddatum van de werken
Aantal ontvangen ondernemingen
Aantal conferenties en tentoonstellingen

Maatregel nr. 3 Sensibilisering van de omwonenden voor de principes van ecologisch renoveren en 
isoleren via informatiepanelen, vergaderingen rond de presentatie van het project en 
werfbezoeken

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: ondersteuning bij de definitie van de inhoud van de informatie en 
van de organisatie van de werfbezoeken
Dienst Gesubsidieerde Projecten: financiële opvolging, begeleiding bij de communicatie 
en de sensibilisatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de definitie van het communicatie- en 
sensibilisatieprogramma
Dienst Informatie: steun bij de uitwerking van de communicatie
Dienst Participatie: steun bij de organisatie van vergaderingen en presentaties voor 
omwonenden 

Benodigde 
middelen

Inzet van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Soort gebruikte communicatiemiddelen
Aantal georganiseerde informatievergaderingen en participatiegraad
Aantal georganiseerde werfbezoeken en participatiegraad

Maatregel nr. 4 Uitvoering van een pilootproject inzake sortering en valorisatie van het werfafval

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: steun bij de toepassing van het plan voor afvalbeperking via de 
clausules van de opdracht en de opvolging van de werken
Dienst Gesubsidieerde Projecten: voorstel van doelstellingen en modaliteiten voor de 
uitvoering via een plan voor afvalbeperking en een recyclageprogramma

Benodigde 
middelen

Inzet van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Hoeveelheid en/of percentage gevaloriseerd afval
Gebruik van makkelijk valoriseerbare materialen

Maatregel nr. 5 Steun bij de uitvoering van het project en oriëntatie van de economische ontwikkeling 
door een opvolgingscomité 

Wie doet wat? Directie Stadsrenovatie: organisatie van een opvolgingscomité met de lokale 
economische partners zoals de GOMB en de lokale bedrijvencentra (Pepibru, Euclides, 
Village Partenaire), de koninklijke commissie voor Monumenten en Landschappen en de 
gewestelijke directie Monumenten en Landschappen
Dienst Economie en Monumenten en Landschappen: deelname aan het 
opvolgingscomité

Benodigde 
middelen

Inzet van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal vergaderingen van het opvolgingscomité per jaar en participatiegraad
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1C
Groene overheidsopdrachten

De integratie van milieuvriendelijke clausules in gemeentelijke overheidsopdrachten versterken

Context: 
Dankzij de integratie van milieuvriendelijke clausules  versterkt men het belang van de milieu-aspecten in de 
overheidsopdrachten  die  het  gemeentebestuur  aangaat:  zowel  wat  de  aankoop  van  meer  ecologische 
leveringen en materieel als voor de bestelling van diensten.  Dit wordt aangemoedigd door de omzendbrief 
van 5  februari  2009  van  de Brusselse regering die  de integratie  van  ecologische  criteria  en duurzame 
ontwikkeling in overheidsopdrachten voor aanneming leveringen en diensten wil stimuleren. 
Sommige gemeentediensten hebben al milieuclausules in bestekken opgenomen, zoals bijvoorbeeld bij de 
aankoop van hervulbare toners voor printers, ecologische schoonmaakmiddelen, maaltijden in scholen en 
sociale restaurants (1200 maaltijden per dag) en de stroomvoorziening.
Dit  vereist  echter  bijkomende  kennis  inzake  reglementering  op  de  overheidsopdrachten  en  een  extra 
inspanning bij  de behandeling van de offertes.  Daarom biedt  de dienst  Duurzame Ontwikkeling aan de 
verschillende gemeentediensten ondersteuning aan. Bovendien worden de betrokken diensten regelmatig 
uitgenodigd om deel te nemen aan de dynamiek van duurzame aankopen geleid door Leefmilieu Brussel, die 
vormingen,  ondersteuning en opvolging van de integratie van milieuclausules bij overheidsopdrachten  en 
uitwisselingsvergaderingen van het Brussels netwerk duurzame overheidsaankopers aanbiedt. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Vermindering van de impact op het milieu van de werking van het bestuur
• Promotie van geëngageerde bedrijven en stimulans voor andere bedrijven
• Verbetering van de werkomgeving van gemeenteambtenaren en burgers en aanmoediging om hun 

eigen gedrag te wijzigen 

Actoren:

Drager Interne partners Externe partners

Dienst
Duurzame 

Ontwikkeling

Dienst Informatie
Dienst Economaat

Dienst Gebouwen en Huisvesting
Dienst Sociale Zaken

Dienst Openbare Reiniging en Vervoer
Dienst HRM

Dienst Informatica

Leefmilieu Brussel
Brussels netwerk 

duurzame overheids-
aankopers

CIBG

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Deelname van de ambtenaren betrokken bij de opstelling van bestekken aan vormingen 
met betrekking tot de integratie van milieuclausules in overheidsopdrachten

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: de verschillende diensten vragen om deel te nemen aan 
de vormingen aangeboden door Leefmilieu Brussel
Dienst HRM: erkenning van deze vormingen als voortgezette opleiding
Andere betrokken diensten: deelname aan deze vormingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal personen en diensten dat aan dit soort vorming heeft deelgenomen

Maatregel nr. 2 Bijstand van gemeentediensten bij de integratie van milieuclausules

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: ondersteuning van de gemeentediensten bij de 
integratie van milieuclausules in hun bestekken + gebruik van en communicatie met de 
gewestelijke helpdesk van Leefmilieu Brussel 



AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014  VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN  15 MEI 2012

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal opgestelde bestekken in samenwerking met de dienst Duurzame Ontwikkeling

Maatregel nr. 3 Integratie van milieuclausules in gemeentelijke overheidsopdrachten voor de aankoop 
van leveringen

Wie doet wat? Dienst Economaat: overheidsopdrachten voor de aankoop van meubilair, 
kantoorspullen, drank, huishoudtoestellen en kleding
Dienst Vervoer en Openbare Reiniging: aankoop van voertuigen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en budgettaire middelen

Indicatoren Type clausules ingevoerd in elke opdracht en aandeel ecologische producten

Maatregel nr. 4 Behoud en versterking van milieuclausules in gemeentelijke overheidsopdrachten voor 
de aankoop van leveringen

Wie doet wat? Dienst Economaat: aankoop van onderhoudsproducten en papier 
Dienst Gebouwen en Huisvesting: aankoop van elektriciteit, verf en verlichting
Dienst Informatica: aankoop van herbruikbare toners (ongeveer 70% van de behoefte) 
en aankoop via de opdracht CIBG van informaticamateriaal zoals pc's, schermen en 
printers

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en budgettaire middelen

Indicatoren Type clausules ingevoerd in elke opdracht en aandeel ecologische producten

Maatregel nr. 5 Integratie van milieuclausules in gemeentelijke overheidsopdrachten voor de aankoop 
van diensten

Wie doet wat? Dienst Economaat: beheer van kopieertoestellen, huur en onderhoud van werkkledij en 
algemene opdracht van drukwerk
Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: inzameling en herwaardering van afval uit de 
gemeentelijke gebouwen en reiniging van de openbare ruimte

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en budgettaire middelen

Indicatoren Type clausules ingevoerd in elke opdracht en evolutie van de milieukwaliteit van de 
diensten

Maatregel nr. 6 Behoud en versterking van milieuclausules in gemeentelijke overheidsopdrachten voor 
de aankoop van diensten

Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken: bereiding en levering van maaltijden voor de refters in 
gemeentescholen en sociale restaurants + onderhoud van het huishoudlinnen en de 
werkkledij uit de kinderdagverblijven en de sociale restaurants
Dienst Informatie: drukken van de gemeentekrant 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en budgettaire middelen

Indicatoren Type clausules ingevoerd in elke opdracht en evolutie van de milieukwaliteit van de 
diensten
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1D
Sociaal geïntegreerde overheidsopdrachten

De integratie van sociale clausules in gemeentelijke overheidsopdrachten versterken

Context: 
De integratie van sociale clausules in overheidsopdrachten leidt tot de sociaal-professionele inschakeling 
van kwetsbare of  uitgesloten bevolkingsgroepen, zoals langdurig werklozen, laaggeschoolde jongeren of 
gehandicapten. 
De reglementering inzake overheidsopdrachten biedt twee mogelijkheden in dit domein: De eerste bestaat 
uit de integratie van opleidingsclausules als uitvoeringsvoorwaarde voor een overtollig aanbod van diensten 
of werken. De inschrijver kan zelf voor deze opleidingsclausule instaan of deze in onderaanneming van een 
deel van de opdracht uitbesteden aan bedrijven werkzaam in de sociale economie. De tweede mogelijkheid 
bestaat uit  de reservering van de opdracht,  wat  de mogelijkheid biedt  om deze voor te behouden  aan 
bedrijven werkzaam in de sociale economie (bedrijf voor sociaal-professionele inschakeling of onderneming 
voor  aangepast  werk).  Deze  procedures  zijn  echter  weinig  bekend  en/of  beheerst  door  de 
gemeentediensten.
In deze context volgde de gemeente Anderlecht in december 2011 een gewestelijke vorming georganiseerd 
door de stichting van ondernemingen rond sociale economie in Brussel en Wallonnië. Deze biedt eveneens 
een  dienst  aan  voor  de  ondersteuning  en  opvolging  van  de  integratie  van  sociale  clausules  in 
overheidsopdrachten. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Ondersteuning van de sociaal-professionele inschakeling van kansarme of uitgesloten personen
• Promotie van ondernemingen werkzaam in de sociale economie en voor aangepast werk

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst
Duurzame 

Ontwikkeling

Dienst Sociale Zaken
Dienst Informatie
Dienst Informatica
Dienst Economaat

Dienst Gebouwen en Huisvesting 
Dienst Stadsrenovatie

Dienst Groene Ruimten
Dienst Openbare Reiniging en Vervoer 

Dienst HRM

Stichting van 
ondernemingen rond 
sociale economie in 
Brussel en Wallonië

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Deelname van de ambtenaren betrokken bij de opstelling van bestekken aan vormingen 
met betrekking tot de integratie van milieuclausules in overheidsopdrachten

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: de verschillende diensten vragen om deel te nemen aan 
de vormingen aangeboden door de stichting van ondernemingen rond sociale economie 
in Brussel en Wallonië
Dienst HRM: erkenning van deze vormingen als voortgezette opleiding
Andere betrokken diensten: deelname aan deze vormingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal personen en diensten dat aan dit soort vorming heeft deelgenomen
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Maatregel nr. 2 Bijstand van gemeentediensten bij de integratie van milieuclausules

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: ondersteuning van de gemeentediensten bij de 
integratie van sociale clausules in hun bestekken + gebruik van en communicatie met 
de gewestelijke helpdesk van de stichting van ondernemingen rond sociale economie in 
Brussel en Wallonië

Middelen nodige  Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen
Indicatoren Aantal opgestelde bestekken in samenwerking met de dienst Duurzame Ontwikkeling

Maatregel nr. 3 Integratie van de sociale clausules inzake vorming of reservering in de gemeentelijke 
overheidsopdrachten van werken 

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting:  renovatiewerkzaamheden of constructie van 
gebouwen
Dienst Stadsrenovatie: renovatiewerkzaamheden of constructie van gebouwen + 
inrichting van de openbare ruimte
Dienst Openbare Werken: inrichting van de openbare ruimte
Dienst Groene Ruimten: inrichting van de groene ruimte

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en budgettaire middelen

Indicatoren Type clausules in de overheidsopdrachten en waarde van de opdrachten voorbehouden 
of aanbesteed aan ondernemingen rond sociale economie

Maatregel nr. 4 Integratie van de sociale clausules inzake vorming of reservering in de gemeentelijke 
overheidsopdrachten van leveringen en diensten

Wie doet wat? Dienst Informatie: distributie van de gemeentekrant
Dienst Economaat: huur en onderhoud van werkkledij
Dienst Sociale Zaken: bereiding en levering van maaltijden voor de refters in 
gemeentescholen en sociale restaurants + onderhoud van het huishoudlinnen en de 
werkkledij uit de kinderdagverblijven en de sociale restaurants
Dienst Groene Ruimten: onderhoud van de groene ruimte
Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: inzameling en herwaardering van afval uit de 
gemeentelijke gebouwen en reiniging van de openbare ruimte
Dienst Informatica: aankoop van hervulbare toners (ongeveer 70% van de behoefte aan 
toners)

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en budgettaire middelen

Indicatoren Type clausules in elke overheidsopdracht en waarde van de opdrachten voorbehouden 
of aanbesteed aan ondernemingen rond sociale economie
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1E
Het bestuur op de fiets

Het gebruik van de fiets door het gemeentepersoneel uitbreiden, namelijk door het regelmatige 
gebruik van de dienstfietsen

Context: 
De verschillende  opdrachten  van  het  gemeentepersoneel  vereisen  heel  wat  verplaatsingen  binnen  het 
gemeentelijke grondgebied. Bovendien leidt de verspreiding van de diensten tot regelmatige of occasionele 
verplaatsingen  door  een deel  van  het  personeel.  Een groot  deel  van  deze  verplaatsingen gebeurt  met 
dienstvoertuigen. Er wordt ook, maar dan in mindere mate, een beroep op het openbaar vervoer gedaan. 
Het merendeel van de verplaatsingen naar andere gemeenten kunnen eveneens met de fiets gebeuren, 
vooral voor de administratieve diensten (vergaderingen, controles op het terrein,...). De reistijd per fiets is 
meestal erg concurrentieel ten opzichte van andere vervoersmiddelen. Bovendien is het gebruik van de fiets 
veel goedkoper dan het gebruik van dienstvoertuigen. Sinds 2006 zijn dienstfietsen op verschillende sites 
aanwezig,  maar  de  onderhoudsmodaliteiten  moeten  opnieuw  gedefinieerd  worden.  Sommige 
personeelsleden hebben interesse voor dit vervoermiddel maar hebben vooroordelen over het gebruik ervan 
en over de veiligheid van de reisweg.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Snellere en aangenamere dienstverplaatsingen
• Vermindering van de werkingskosten en van de ecologische voetafdruk veroorzaakt door 

dienstverplaatsingen

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Mobiliteit
Dienst Openbare Reiniging en Vervoer

Dienst Duurzame Ontwikkeling:
Dienst HRM

Vzw Cyclo
Pro Velo

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Vorming van het personeel inzake fietsen in een stedelijke omgeving

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: organiseren van de vorming fietsen bestemd voor personeelsleden + 
aanmoedigen van het personeel om deel te nemen aan Bike Experience georganiseerd 
door Pro Velo
Dienst Duurzame Ontwikkeling: de verschillende diensten vragen om deel te nemen aan 
de vormingen fietsen 
Dienst HRM: erkenning van deze vormingen als voortgezette opleiding
Andere diensten: deelname aan deze vormingen

Benodigde 
middelen

Financiering van de vormingen: aanwending van het budget van de dienst HRM of 
aanwending van het bedrag van 5.280 € op artikel 410/122-48  van de dienst Mobiliteit 
(andere prestaties)

Indicatoren Aantal medewerkers en diensten die aan de vormingen hebben deelgenomen + aantal 
medewerkers die aan Bike Experience hebben deelgenomen 

Maatregel nr. 2 Terbeschikkingstelling van dienstfietsen op de belangrijkste sites van het 
gemeentebestuur 

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: uitrusting van de verschillende sites in functie van de beschikbare 
voorraad fietsen + plaatsing van de fietsen in een beveiligd lokaal/plaats + 
terbeschikkingstelling van uitrustingen zoals helmen, sloten en vervoerbeugels + 
uitwerking van een register van het gebruik van de fietsen op elke site
Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: aankoop van fietsen 
Diensten die over dienstfietsen beschikken: inschrijving van het aantal uitgevoerde 
verplaatsingen met het gebruiksregister van elke site
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Benodigde 
middelen

Aankoop van fietsen: budget 5.000 € op artikel 136/743-51 van de dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer bestemd voor de aankoop van fietsen

Indicatoren Totaal aantal fietsen en aantal uitgeruste sites + gebruik van de fietsen op basis van de 
gebruiksregisters

Maatregel nr. 3 Regelmatig onderhoud van de dienstfietsen

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: organisatie van het onderhoud van de dienstfietsen door een 
onderneming voor sociale economie + uitwerking van een procedure voor de melding 
noodzakelijke ingrepen
Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: aanstelling van een of twee personen om op 
termijn voor het onderhoud van de fietsen in te staan en vorming van deze personen 
voor het onderhouden van fietsen

Benodigde 
middelen

Onderhoud van de fietsen: gedeeltelijke aanwending van het budget van 35.200 € op 
artikel 410/124-48 van de dienst Mobiliteit (technische kosten)

Indicatoren Aandeel fietsen in goede staat

Maatregel nr. 4 Terbeschikkingstelling van Villo!-abonnementen

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: terbeschikkingstelling van Villo!-abonnementen voor het 
gemeentepersoneel, zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen

Benodigde 
middelen

Gedeeltelijke aanwending van het budget van 6.600 € op artikel 410/121-01A van de 
dienst Mobiliteit (vervoerskosten van het personeel)

Indicatoren Aantal personen en diensten die over een Villo!-abonnement beschikken en de graad 
van gebruik

Maatregel nr. 5 Organisatie van sensibiliserende evenementen voor het gebruik van de fiets

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: organisatie van een ontbijt tijdens de Europese dag "Naar het werk 
zonder auto" op 22/09 en verspreiding van sensibilisatiemateriaal + organisatie van een 
fietstocht om het personeel veilige en aangename trajecten te tonen
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de organisatie van evenementen

Benodigde 
middelen

Gedeeltelijke aanwending van het budget van 35.200 € op artikel 410/124-48 van de 
dienst Mobiliteit (technische kosten)

Indicatoren Aantal deelnemers aan het ontbijt "Naar het werk zonder auto" en het fietstraject
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1F
Minder vervuilende en beter benutte dienstvoertuigen

Het brandstofverbruik veroorzaakt door het gebruik van gemeentelijke voertuigen verminderen en 
het wagenpark rationaliseren

Context: 
Dienstvoertuigen  worden  door  heel  wat  gemeentediensten  benut,  zowel  voor  acties  op  het  terrein,  het 
vervoer van personen als voor interne post- en materiaalbedeling. Het huidige wagenpark, dat door de dienst 
Openbare Reiniging en Vervoer beheerd wordt, telt ongeveer 210 voertuigen van alle types, met inbegrip 
van vrachtwagens en bestelwagens, waarvan 70 stadsvoertuigen waaronder 13 voertuigen op LPG die in 
2007 door de gemeente werden aangekocht. De graad van gebruik en de afgelegde afstanden variëren van 
de ene dienst tot de andere in functie van hun noden.
In het kader van het bedrijfsvervoerplan, heeft de dienst Mobiliteit een contract afgesloten met het bedrijf  
voor autodelen Cambio zodat sommige medewerkers wanneer nodig een Cambio-wagen kunnen gebruiken. 
Vandaag zijn er Cambio-stations aan het Raadsplein, het Dapperheidsplein en het Bizetplein. Dit systeem is 
echter onbekend en wordt weinig door de gemeentediensten gebruikt.
Een denkoefening over de verplaatsingsnoden zou een rationalisering van het wagenpark mogelijk kunnen 
maken, namelijk via een toename van het aantal verplaatsingen met de fiets (actie 1E) en met Cambio-
wagens voor eenmalige verplaatsingen.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Aanzienlijke vermindering van de werkingskosten en van de ecologische voetafdruk veroorzaakt 

door dienstverplaatsingen

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer

Dienst Mobiliteit
Dienst HRM

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Minder vervuilend wagenpark (zie actie 1C)

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: integratie van technische en milieuclausules in 
bestekken voor de aankoop van nieuwe voertuigen teneinde rekening te houden met de 
gebruikskosten van nieuwe voertuigen over hun volledige levenscyclus
Dienst Duurzame Ontwikkeling: bijstand bij de integratie van milieuclausules en bij het in 
aanmerking nemen van de gebruikskosten van nieuwe voertuigen

Benodigde 
middelen

Aanwending van het budget 120.000 € op artikel 136/743-52 van de dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer voor de aankoop van nieuwe voertuigen 

Indicatoren Waarde van de ecoscore van aangekochte voertuigen
Evolutie van het gemiddelde brandstofverbruik

Maatregel nr. 2 Vorming van chauffeurs en personeel rond zuinig rijden

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: organisatie van specifieke vormingen rond zuinig rijden
Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: steun bij de organisatie van vormingen en 
deelname van de chauffeurs aan vormingen rond zuinig rijden
Dienst HRM: erkenning van deze vormingen als voortgezette opleiding
Andere diensten: deelname van het personeel dat dienstvoertuigen gebruikt

Benodigde 
middelen

Financiering van de vormingen: aanwending van het budget van de dienst HRM of 
aanwending van het bedrag van 5.280 € op artikel 410/122-48  van de dienst Mobiliteit 
(andere prestaties)
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Indicatoren Aantal personen en diensten dat aan dit soort vorming heeft deelgenomen
Evolutie van het gemiddelde brandstofverbruik

Maatregel nr. 3 Uitbreiding van het gebruik van gedeelde Cambio-voertuigen voor eenmalige noden

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: verspreiding van informatie over de praktische modaliteiten voor het 
gebruik van gedeelde Cambio-voertuigen voor professionele verplaatsingen, namelijk 
via de opstelling en de verspreiding van een brochure rond bedrijfsmobiliteit

Benodigde 
middelen

Kostprijs Cambio: Gedeeltelijke aanwending van het budget van 300.000 € op artikel 
410/121-01B van de dienst Mobiliteit (kosten bedrijfsvervoerplan)

Indicatoren Aantal personen en diensten die de Cambio-diensten benutten
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1G
Nieuwe lage-energie of passieve gemeentegebouwen

Voortzetten van de integratie van principes rond duurzame architectuur bij de constructie van 
nieuwe gebouwen of bij de zware renovatie van bestaande gebouwen

Context: 
De gemeente Anderlecht  heeft  sinds enkele jaren een versterking van de energieprestaties van nieuwe 
gebouwen en van zware renovaties aangevat. Sinds 2008 legt de dienst Stadsrenovatie minstens de lage-
energiestandaard op in de bestekken voor het ontwerp van nieuwbouw of zware renovaties uitgevoerd in het 
kader van de wijkcontracten. Wanneer de technische en financiële haalbaarheid het  toelaat,  worden de 
standaarden verhoogd naar "passiefbouw".
Hiermee wil men vooruitlopen op de gewestelijke reglementering die vanaf 2015 de passiefstandaard voor 
alle nieuwbouw oplegt.
De concrete resultaten spreken boekdelen:  verschillende lage-energierenovaties van woongelegenheden 
werden sinds 2010 opgeleverd,  goed voor een twintigtal  woningen.  Een gebouw met 4 woningen werd 
eveneens  volgens  de  passiefstandaard  gebouwd  in  het  kader  van  het  wijkcontract  Aumale-Wayez.  Dit 
gebouw wordt, net als een andere werf, door Leefmilieu Brussel erkend als "voorbeeldgebouw".

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Belangrijke vermindering van de energiekosten en van de ecologische voetafdruk veroorzaakt door 

de bewoning van gemeentegebouwen
• Verbetering van het thermisch comfort in gemeentegebouwen

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stadsrenovatie Dienst Gebouwen en Huisvesting

Uitvoeringsmodaliteiten:
Maatregel nr. 1 Nieuwbouw: toepassing van de passiefstandaard of (zeer) lage energiestandaard

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: verkrijgen van een stedenbouwkundige en bouwvergunning voor 
een gebouw met 10 woningen en een kinderdagverblijf voor 30 kinderen volgens de 
passiefstandaard in het kader van het wijkcontract Lemmens 
Dienst Gebouwen en Huisvesting: verkrijgen van een stedenbouwkundige en 
bouwvergunning van de nieuwe school Trèfles volgens de lage-energiestandaard

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande budgetten voor de constructie van gebouwen

Indicatoren Datum voor het verkrijgen van de vergunningen; energieprestaties van de voorziene 
gebouwen en evolutie van de werven

Maatregel nr. 2 Zware renovatie: toepassing van de (zeer) lage energiestandaard

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning en uitvoering 
van de lage energierenovatie van de Veeartsenijschool (zie actie 1B) + uitwerking van 
het project en verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voor de zeer lage 
energierenovatie van kinderdagverblijf "Le Bocage" in het kader van het duurzaam 
wijkcontract Kanaal-Zuid + uitwerking van het project en verkrijgen van de 
stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie en de uitbreiding volgens de zeer 
lage energiestandaard van kleuterschool "Les petits Goujons" in het kader van het 
wijkcontract Kanaal-Zuid + uitvoering van het project en verkrijgen van de 
stedenbouwkundige vergunning voor de zeer lage energierenovatie  van een gebouw 
met het oog op de creatie van 36 plaatsen in het kader van het duurzaam wijkcontract 
Scheut + uitwerking en verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor de lage 
energierenovatie van een appartementsgebouw in het kader van het duurzaam 
wijkcontract Scheut



AGENDA 21 ANDERLECHT  - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014  VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN 15 MEI 2012

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande budgetten voor de renovatie van gebouwen

Indicatoren Datum voor het verkrijgen van de vergunningen; energieprestaties van de voorziene 
gebouwen en evolutie van de werven
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1H
Energiebesparingen in gemeentegebouwen

De energieprestaties van bestaande gebouwen verbeteren en de verkregen resultaten bekend 
maken

Context: 
De  gemeente  Anderlecht  beschikt  over  een  vastgoedpatrimonium  dat  verschillende  gebouwen  omvat: 
administratieve en technische gebouwen, verschillende scholen, sportlokalen enz.  Een aantal van deze 
relatief oude gebouwen hebben zwakke energieprestaties.
Sinds 2006, voert de dienst Gebouwen en Huisvesting een beleid rond energiebesparing in het kader van de 
gewestelijke overeenkomst PLAGE: Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie Een monitoring 
van het verbruik van de verschillende gebouwen werd in 2007 opgezet, wat de identificatie van een tiental 
prioritaire sites opleverde. Tussen 2006 en 2010 werd meer dan 5 miljoen euro euro geïnvesteerd om het 
energieverbruik  van  het  gebouwenpark  te  verminderen:  betere  isolatie,  vervanging  van  technische 
installaties en een betere regeling. Dit leidde tot opmerkelijke resultaten vermits het energieverbruik voor de 
verwarming van de gebouwen tussen 2007 en 2010 met 11% verminderde. Indien men enkel de prioritaire 
sites in aanmerking neemt, bedraagt deze vermindering meer dan 20%.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Belangrijke vermindering van de energiekosten en van de ecologische voetafdruk veroorzaakt door 

het gebruik van gemeentegebouwen 
• Verbetering van het comfort in gemeentegebouwen

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Gebouwen en 
Huisvesting

Dienst Duurzame Ontwikkeling:
Dienst Informatie

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Voortzetting van de dynamiek rond energieprestaties in bestaande gebouwen 

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: voortzetting van de werkzaamheden ter verbetering 
van de energieprestaties van de bestaande gebouwen door de isolatie van daken, de 
vervanging of de plaatsing van dubbel glas, de renovatie van verwarmingsinstallaties en 
de verbetering van de regeling 

Benodigde 
middelen

Gebruik van beschikbare budgetten voor de renovatie van gebouwen

Indicatoren Gerealiseerde technische interventies
Evolutie van het energieverbruik in gemeentegebouwen 

Maatregel nr. 2 Informeren en sensibiliseren van het personeel en bezoekers rond energiebesparende 
werken en de evolutie van het energieverbruik in gebouwen die open staan voor het 
publiek

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: uitwerking van informatiedragers per gebouw (affiches, 
webpagina's,...) met het energieverbruik en de belangrijkste gerealiseerde of voorziene 
technische interventies
Dienst Gebouwen en Huisvesting: levering van de nodige technische gegevens en 
bekrachtiging van de inhoud van deze informatie
Dienst Informatie: opmaak van affiches en webpagina's

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische budgetten

Indicatoren Aantal sites waarvoor informatiedragers werden opgemaakt
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Verbeteringsas nr. 1: Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake intern milieubeleid, 
vooral wat betreft energie, afval en mobiliteit, maar ook inzake verantwoord aankoopbeleid op sociaal 

en milieuvlak.

Actie 1I
Duurzame gemeentelijke evenementen

Systematisch toepassen van goede duurzame praktijken in de organisatie van evenementen en 
interne en openbare feestelijkheden georganiseerd door de gemeentediensten

Context: 
De  gemeente  Anderlecht  organiseert  het  hele  jaar  door  verschillende  manifestaties  en  feestelijke 
evenementen, zowel intern als in het openbaar: jaarmarkt, muziekpicknick, kerstmarkt, dag van de zachte 
mobiliteit, straatkunstenfestival, enz.
Deze activiteiten vereisen op korte termijn heel wat menselijke maar ook materiële middelen: drank, vervoer, 
papier, water en afval.  De consumptie van deze middelen heeft een grote impact op het milieu.
Dankzij verschillende maatregelen kan men de invloed op het milieu verminderen en tegelijk de solidaire en 
lokale economie steunen. Sommige worden al bij de organisatie van deze evenementen toegepast. Het is 
dus nodig de contacten tussen de verschillende gemeentediensten aan te moedigen om deze maatregelen 
te ontwikkelen en te veralgemenen.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De deelnemers voor goede praktijken sensibiliseren 
• Ondersteuning van de lokale economie 
• Verbetering van de beeldvorming van de gemeente

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Duurzame 
Ontwikkeling:

Dienst Informatie
Dienst Feesten en Plechtigheden

Dienst Openbare Reiniging en Vervoer 
Dienst Stadsrenovatie

Dienst Mobiliteit
Service Jeunesse / Dienst Jeugd
Service Culture / Dienst Cultuur

Service Vie associative / Dienst Samenlevingsopbouw
Dienst Middenstand

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Organisatie van een uitwisselingsgroep met de belangrijkste organisatoren van 
evenementen teneinde goede praktijken uit te wisselen

Wie doet wat? Dienst Informatie: oproeping en animatie van deze uitwisselingsgroep om een balans 
van de bestaande goede praktijken op te maken en de beschikbare interne middelen en 
werkingsprocedures te verduidelijken
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de oproeping en de animatie van de 
uitwisselingsgroep
Andere diensten: constructieve deelname aan deze uitwisselingsgroep

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal bijeenkomsten van deze uitwisselingsgroep en participatiegraad
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Maatregel nr. 2 De toegankelijkheid van het openbaar vervoer en zachte vervoersmiddelen versterken 

Wie doet wat? Alle diensten: vermelden van informatie over de toegankelijkheid met het openbaar 
vervoer op alle informatiedragers over het evenement (flyers, affiches, mailings, 
webpagina's,...) + voorzien van voorlopige fietsenstallingen + reservering van 
parkeerplaatsen voor mindervaliden
Dienst Mobiliteit: ondersteuning bij het ontwerp en de bewegwijzering van voorlopige 
fietsenstallingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal evenementen met vermelding van informatie over de toegankelijkheid en met 
een beveiligde fietsparking

Maatregel nr. 3 Preventie en valorisatie van afval tijdens evenementen

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: aankoop van blauwe en gele vuilnisbakken op 
wieltjes (volume 240l) voor de plaatsing van sorteerzones tijdens evenementen + 
plaatsen en verwijderen van sorteerbakken tijdens evenementen en valorisatie van het 
gesorteerde afval
Dienst Duurzame Ontwikkeling: uitwerking van aanduidingen op vuilnisbakken voor het 
sorteren van afval tijdens openbare evenementen
Andere diensten: plaatsen van sorteerzones op gepaste plekken + verkiezen van een 
systeem van droge toiletten + gebruik van herbruikbare bekertjes met statiegeld

Benodigde 
middelen

Aankoop van blauwe en gele vuilnisbakken: gedeeltelijke aanwending van de begroting 
van de dienst Openbare Reiniging en Vervoer "aankoop van machines en materieel"

Indicatoren Aantal evenementen die een of verschillende preventiemaatregelen geïntegreerd 
hebben en/of valorisatie van het afval

Maatregel nr. 4 Kiezen voor lokale en duurzame voeding en drank 

Wie doet wat? Alle diensten: kiezen voor leveranciers of stands die biologische, lokale, 
seizoensgebonden en /of eerlijke voeding en drank aanbieden
Dienst Duurzame Ontwikkeling: samenstelling en verspreiding van een lijst 
dienstverleners die in dit domein actief zijn

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en budgettaire middelen

Indicatoren Aandeel stands per evenement met lokale en duurzame voeding en drank
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Verbeteringsas nr. 1: Verbeteren van de transversaliteit in het gemeentelijk beleid, maar ook in de 
samenwerking tussen de gemeentelijke diensten onderling en met andere openbare of privé-instanties.

Actie 2A
Een efficiënte doorstroming van de interne informatie

Het delen en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende gemeentediensten versterken

Context: 
Het  gemeentebestuur  stelt  meer  dan  duizend  medewerkers  te  werk,  verspreid  over  een  zestigtal 
gemeentediensten met  welomschreven opdrachten en bevoegdheden.  Deze diensten zijn  verdeeld  over 
verschillende gebouwen verspreid over het gemeentelijke grondgebied. De administratieve versnippering en 
de geografische verspreiding staan een efficiënte doorstroming van de informatie in de weg.
Er is nochtans een vraag van het  personeel om makkelijke toegang te krijgen tot  verschillende digitale 
documenten, zowel inzake interne organisatie (agenda, procedures,...), personeelsbeheer (arbeidsreglement 
en formulieren), financiën (begrotingen) en interne documentatie (jaarverslagen).
Momenteel kunnen alle gemeentelijke werknemers een intern e-mailadres verkrijgen dat hen toegang geeft 
tot een mailbox en een aantal  andere functionaliteiten zoals een intern repertorium en een agenda met 
evenementen.
Het delen van digitale documenten blijft  echter beperkt. Alleen de diensten die zich in het gemeentehuis 
bevinden beschikken over een toegang tot de verschillende gedeelde dossiers. Deze zijn eveneens vanuit 
de meeste andere sites toegankelijk maar de verbinding is trager.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de informatiedoorstroming en van de toegang tot gedeelde documenten
• Versterking van de samenwerking tussen de gemeentediensten
• Vermindering van het drukwerk voor de verspreiding van interne documenten

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Informatie

Dienst Informatica
Dienst HRM

Dienst Financiën
Dienst Gemeentesecretariaat

Dienst IDPB
Dienst Mobiliteit

Dienst Economaat
Directiecomité

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Uitvoeringsmodaliteiten:
Maatregel nr. 1 Behouden en ontwikkelen van de interne krant als intern communicatiemiddel

Wie doet wat? Dienst Informatie: gebruik van de interne krant om de doorstroming van interne 
informatie te versterken en om de verschillende gemeentediensten voor te stellen + 
digitale verspreiding van de interne krant 

Benodigde 
middelen

Budget van 2000 euro op artikel 133/123-06 van de dienst Informatie

Indicatoren Aantal nummers per jaar + aantal voorgestelde diensten + lezingsgraad

Maatregel nr. 2 Beheer van een gedeelde agenda van gemeentelijke evenementen

Wie doet wat? Dienst Informatie: organisatie van een jaarlijkse vergadering met alle diensten die 
gemeentelijke evenementen organiseren om de programmering te bepalen en het 
beheer van een gedeelde agenda met evenementen toegankelijk voor alle 
gemeentediensten waardoor men meer leert over de activiteiten die andere diensten 
organiseren
Andere diensten: deelname aan de jaar programmeringsvergadering en doorstroming 
van de informatie tijdens het jaar

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen
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Indicatoren Aantal opgetekende evenementen en aantal gebruikers van de agenda

Maatregel nr. 3 Uitwerking van een intranet voor het geheel van de gemeentegebouwen

Wie doet wat? Dienst Informatie: definitie van de structuur en de inhoud van het intranet en van de 
modaliteiten voor het plaatsen van informatie door de betrokken diensten + definitie van 
de visuele aspecten + ontwikkeling van functionaliteiten na de opstart
Dienst Informatica: opstelling en gunning van het bestek voor de opdracht tot uitwerking 
van het intranet door een externe dienstverlener + technische opvolging van de 
opdracht
Andere betrokken diensten: regelmatig updaten en delen van nuttige documenten via 
het intranet

Benodigde 
middelen

Opstart van het intranet door een externe dienstverlener: gedeeltelijke aanwending van 
de begroting van 175.000 € op artikel  139/742-53 van de dienst Informatica (aankoop 
van informaticamateriaal en software)

Indicatoren Datum invoering intranet + aantal gedeelde documenten + aantal gebruikers 

Maatregel nr. 4 Samenstelling van een cartografische databank

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: implementering in een geografisch informatiesysteem 
van verschillende cartografische gegevens nodig voor het algemeen nood- en 
interventieplan en geleidelijke ontwikkeling van een toegangsplatform tot deze gegevens 
door de andere gemeentediensten

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen + begroting te definiëren 
voor de ontwikkeling van een toegangsplatform voor de andere diensten (aan te vragen 
in 2013)

Indicatoren Aantal diensten dat toegang heeft tot het platform voor het delen van cartografische 
gegevens
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Verbeteringsas nr. 1: Verbeteren van de transversaliteit in het gemeentelijk beleid, maar ook in de 
samenwerking tussen de gemeentelijke diensten onderling en met andere openbare of privé-instanties.

Actie 2B
Meer transversaliteit in de gemeentelijke actie

Inhoudelijke aspecten en benaderingen tussen de diensten openstellen en een duurzame 
algemene strategische visie ontwikkelen

Context: 
Het gemeentebestuur is opgedeeld in 9 departementen die alles bij elkaar ongeveer 60 gemeentediensten 
omvatten. Hoewel er bij de herziening van het personeelskader in 2009 verbeteringen werden aangebracht, 
leidt  deze  administratieve  versnippering  tot  een  afbakening  van  materies,  benaderingen  en 
beslissingsprocessen. De integratie van meer transversaliteit in de gemeentelijke projecten en acties is dus 
een grote uitdaging.
Het gemeentelijk ontwikkelingsplan draagt eveneens bij  tot de versterking van de  transversaliteit  van de 
gemeentelijke  actie  als  instrument  voor  de  algemene  planning  van  de  gemeentelijke  ontwikkeling.  Het 
GemOP heeft als doel om de doelstellingen van de gemeente voor de komende 10 jaar voort te zetten door 
de middelen en maatregelen te definiëren. Het geeft  de beleidsmakers (het college) en de beheerders (het 
bestuur) een kader, argumenten en richtlijnen met het oog op de verbetering van de territoriale context en 
garandeert  tegelijkertijd de coherentie tussen lopende of komende projecten.
Deze transversale doelstelling is eveneens gekoppeld aan de dynamiek van de Agenda 21, die erop gericht 
is  projecten  en  acties  te  ontwikkelen  met  het  oog  op  dialoog  en  samenwerkingsverbanden  tussen  de 
diensten onderling en tussen andere lokale openbare of private actoren.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verhoogde belangstelling voor het evenwicht tussen de verschillende aspecten inzake duurzame 

ontwikkeling
• Meer doeltreffendheid in het beheer van projecten 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Directiecomité
Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Duurzame Ontwikkeling:
Dienst HRM

Uitvoeringsmodaliteiten:
Maatregel nr. 1 Versterking van de transversaliteit in de uitwerking van projecten en de uitvoering van 

gemeentelijke acties

Wie doet wat? Directiecomité: regelmatige organisatie van vergaderingen van het directiecomité met 
het oog op een versterking van de samenwerking en de coördinatie tussen de 
gemeentediensten, systematisch gekoppeld aan e"en transversale algemene visie in de 
uitwerking van projecten en de uitvoering van gemeentelijke acties

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal informatievergaderingen van het directiecomité en participatiegraad 

Maatregel nr. 2 Afwerking en voorlopige en daarna definitieve goedkeuring van het Gemeentelijk 
Ontwikkelingsplan

Wie doet wat? Stedelijke ontwikkeling: opvolging van de afwerking van de uitwerkingsprocedure van 
het GemOP en opstart van een pluridisciplinaire en transversale opvolgingscommissie 
van de toepassing van dit plan

Benodigde 
middelen

Aanwending van de budget voor de uitwerking van het GemOP (totale begroting van 
225.000 euro waarvan 220.000 euro gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest)

Indicatoren Datum van de voorlopige en definitieve goedkeuring van het GemOP + aantal 
vergaderingen van de overlegcommissie en de uitwerking van het GemOP
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Maatregel nr. 3 Versterking van de menselijke middelen van de dienst Duurzame Ontwikkeling teneinde 
de voortzetting van de transversale dynamiek inzake duurzame ontwikkeling Agenda 21 
te steunen

Wie doet wat? Begeleidingscomité: in stand houden van de functie coördinator Agenda 21 door een 
aanwerving met gemeentelijke fondsen vanaf 2013 (momenteel gefinancierd met een 
gewestsubsidie "Agenda Iris 21" met een beperkte duur van 3 jaar met vervaldag eind 
2012)
Dienst Duurzame Ontwikkeling: voortzetting van de dynamiek Agenda 21 door het 
behoud en de ontwikkeling van projecten en acties met het oog op samenwerkingen 
tussen diensten en transversaliteit 

Benodigde 
middelen

Begroting van ongeveer 50.000 euro per jaar om de personeelskosten met betrekking 
tot het in stand houden van de functie coördinator van Agenda 21 te dekken, te voorzien 
in de algemene begroting voor personeelskosten

Indicatoren /
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Verbeteringsas nr. 1: Optimaliseren van de participatieve structuren en processen met betrokkenheid 
van burgers bij de gemeentelijke planning en het beheer.

Actie 3A
Dynamische adviesraden

De werking van de bestaande adviesraden versterken en verbeteren

Context: 
De gemeente Anderlecht heeft verschillende adviesraden opgericht om beter rekening te houden met het 
advies van de burgers en de lokale actoren bij de  uitwerking en de uitvoering van gemeentelijke acties: de 
adviesraad van gehandicapte personen, de adviesraad van de middenstand, de adviesraad van senioren 
bestaande uit een Nederlandstalige en Franstalige sectie, de adviesraad van de internationale solidariteit, de 
fietsadviesraad, de kinderraad en de jeugdraad. Deze instanties hebben tot doel om de burgerparticipatie te 
versterken en de gemeentelijke actie aan de realiteit op het terrein aan te passen. Elke adviesraad beschikt 
over een specifiek reglement. Een lid van het college of een aangesteld lid van de adviesraad staat in voor 
het voorzitterschap. Het secretariaat wordt meestal waargenomen door een ambtenaar.
De  werking  van  deze  structuren  is  erg  variabel  en  sommige  adviesraden  hebben  een  teleurstellende 
participatiegraad.  Het feit  dat  niet  altijd  met de aanbevelingen rekening wordt  gehouden, leidt  soms tot 
frustraties of onbegrip vanwege de deelnemers.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Burgerparticipatie bevorderen
• De gemeentelijke actie aanpassen aan de realiteit op het terrein

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Sociale Zaken 

Dienst Middenstand
Dienst Internationale Solidariteit

Dienst Mobiliteit
Dienst Onderwijs

Dienst Jeugd
Dienst Informatie

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Uitwisseling van goede praktijken tussen de diensten die een adviesraad organiseren

Wie doet wat? Diensten Sociale Zaken: organisatie van uitwisselingen met betrekking tot de organisatie en 
de goede werking van de adviesraden
Andere betrokken diensten: constructieve deelname aan deze uitwisselingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal uitwisselingsvergaderingen en participatiegraad

Maatregel nr. 2 Versterking van de vragen om advies bij de adviesraden

Wie doet wat? Alle betrokken diensten: regelmatig een beroep doen op adviesraden (idealiter 4 maal per 
jaar), ontwikkelen van een dynamiek van uitwisseling en constructieve adviezen in 
samenwerking met de overige gemeentediensten, versturen van oproepingen binnen de 
gestelde termijnen en snelle opstelling van samenvattingen van de vergaderingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal vergaderingen van de verschillende adviesraden en participatiegraad
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Maatregel nr. 3 Betere interne et externe zichtbaarheid van de activiteiten van de adviesraden

Wie doet wat? Alle betrokken diensten: publicatie op het intranet en op de website van de samenvattingen 
van de vergaderingen met vermelding van de verzoeken en de uitgebrachte adviezen
Dienst Informatie: ontwikkeling van webpagina's van de adviesraden op basis van de 
informatie overgemaakt door de diensten 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Ontwikkeling en update van de dossiers op het intranet en van de internetpagina's met de 
samenvatting van de participatieve adviesraden
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Verbeteringsas nr. 1: Optimaliseren van de participatieve structuren en processen met betrokkenheid 
van burgers bij de gemeentelijke planning en het beheer.

Actie 3B
Performante participatieve processen

De participatieve en consultatieve processen gevoerd door de verschillende gemeentediensten 
op elkaar afstemmen en optimaliseren

Context: 
Burgerparticipatie streeft naar de betrokkenheid van de inwoners en lokale actoren bij  beslissingen rond 
gemeentelijke acties. 
Men erkent gewoonlijk 3 burgerparticipatieniveaus op gemeentelijk vlak: informatie (onontbeerlijk voor elke 
participatieve  aanpak),  consultatie  (inzameling  van  adviezen)  en overleg  (alle  actoren  rond  een  project 
samenbrengen opdat iedereen erbij betrokken zou zijn en het zou kunnen aanvaarden).
Naast de verplichte maatregelen inzake overleg (zoals openbare onderzoeken), ontwikkelen steeds meer 
gemeentediensten participatieve processen om een echte overleg met de burgers tot stand te brengen. De 
betrokken medewerkers beschikken niet altijd over de nodige vaardigheden om deze processen tot een 
goed einde te brengen.  Dit  leidt  soms tot  problemen,  vooral  wat  de soms lage participatiegraad en de 
gebrekkige feedback naar de deelnemers toe betreft. 
In dit kader heeft de dienst Participatie de opdracht om de gemeentelijke diensten te begeleiden, zowel op 
logistiek als op methodologisch vlak.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De dialoog tussen de gemeentediensten en burgers, en eveneens met het college, versterken
• De gemeentelijke actie aanpassen aan de realiteit op het terrein
• Uitbreiding van de ontmoetingsmogelijkheden en versterking van de banden tussen burgers

Actoren:

Drager Interne partners Externe partners

Dienst Participatie

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Duurzame Ontwikkeling:

Dienst Stadsrenovatie
Dienst Informatie

Dienst Openbare Reiniging en Vervoer

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Verbetering van de kwaliteit van de participatieve processen via de opstelling en de 
verspreiding van een methodologische gids van participatieve processen

Wie doet wat? Dienst Participatie: gezamenlijke opstelling van een gids een methodologische gids van 
participatief processen om de doelstellingen en modaliteiten rond de uitwerking van 
mogelijke procedures te verduidelijken en methodologische en logistieke steun aangeboden 
aan de dienst Participatie + verspreiding en presentatie van dit document aan de betrokken 
diensten
Dienst Informatie: steun bij de verspreiding van de methodologische gids 
Andere betrokken diensten: gebruik en toepassing van de aanbevelingen van de 
methodologische gids

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Goedkeuringsdatum van het documenten en van de verspreiding ervan
Aantal participatieve processen waar bij de dienst Participatie betrokken is en niveau van 
betrokkenheid van deze dienst in het proces
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Maatregel nr. 2 Evaluatie van de participatieve processen gevoerd door de gemeente 

Wie doet wat? Dienst Participatie: uitwerking en de uitvoering van een evaluatieproces van de verschillende 
participatieve processen gevoerd door de gemeente met de steun van een externe neutrale 
expertise inzake participatieve processen
Andere betrokken diensten: medewerking aan de evaluatie van de processen gevoerd door 
de diensten

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen
Externe expertise: gebruik van bestaande begrotingen of begroting aan te vragen in 2013

Indicatoren Aantal participatieve processen die het voorwerp van een evaluatie hebben uitgemaakt en 
kwaliteit van de geëvalueerde processen



AGENDA 21 ANDERLECHT  - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014  VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN 15 MEI 2012

Verbeteringsas nr. 3: Optimaliseren van de participatieve structuren en processen met betrokkenheid 
van burgers bij de gemeentelijke planning en het beheer.

Actie 3C
Info wegenwerken

De omwonenden beter informeren over het verloop van wegenwerken en een constructieve 
dialoog tot stand brengen met de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren

Context: 
Op de verschillende wegen die het gemeentelijke grondgebied doorkruisen vinden vaak werkzaamheden 
plaats.
Deze  werkzaamheden  worden  uitgevoerd  op  initiatief  van  de  wegbeheerder,  namelijk  de  gemeente 
Anderlecht of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook nutsbedrijven (Sibelga en Vivaqua bijvoorbeeld) of 
de MIVB liggen soms aan de basis van werkzaamheden op en rond het wegennet.
Deze  interventies  kunnen  hinder  veroorzaken,  zowel  voor  het  autoverkeer  en  voor  zachte 
verplaatsingswijzen  als  inzake  parkeren  of  de  toegankelijkheid  van  gebouwen.  Deze  hinder  kan  de 
leefkwaliteit in de wijken tijdelijk schaden. In deze context vormt het vooraf informeren van de omwonenden 
een essentieel element om de hinder te beperken en de werkzaamheden meer aanvaardbaar te maken. 
Bovendien zorgt een contactpunt ervoor dat de omwonenden aan het bedrijf of de wegbeheerder problemen 
op het  terrein  kunnen melden.  In sommige gevallen kan deze de modaliteiten van de werkzaamheden 
aanpassen om de hinder te verminderen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Het informeren van de burgers over wegenwerken in hun buurt verbeteren 
• De dialoog tussen omwonenden en instanties die de openbare ruimte onder handen nemen 

versterken

Actoren:

Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Werken

Dienst Informatie
Dienst Gemeenschapswachten Mobiel Brussel

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Verdeling van een brievenbusfolder tijdens gemeentelijke werven op gemeentelijke wegen

Wie doet wat? Dienst Openbare Werken: verdeling van een brievenbusfolder om werkzaamheden 
georganiseerd door de gemeente aan te kondigen, met het voorwerp van de werken, de 
voorziene duur, de identiteit van het bedrijf dat de werken uitvoert, de omleidingen en 
eventuele hinder en de gegevens van het contactpunt 
Dienst Gemeenschapswachten: hulp bij de verdeling van brievenbusfolders

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal werven aangekondigd met een brievenbusfolder en aantal verdeelde folders
Gemiddeld aantal dagen tussen de verdeling van de brievenbusfolders en het begin van de 
werken

Maatregel nr. 2 Creatie van een rubriek info wegenwerken op de gemeentelijke website 

Wie doet wat? Dienst Openbare Werken: regelmatige overdracht aan de dienst Informatie van gegevens 
met betrekking tot wegenwerken voor de aanvang ervan
Dienst Informatie: creatie en regelmatige update van een rubriek info wegenwerken 
toegankelijk van op de onthaalpagina van de gemeentelijke website 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal in de rubriek aangekondigde werven 
Aantal bezoeken aan de rubriek info wegenwerken
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Maatregel nr. 3 Plaatsing van informatiepanelen en organisatie van informatievergaderingen voor grote 
werven

Wie doet wat? Dienst Openbare Werken: organisatie van informatievergaderingen bij grote werven die door 
de gemeente besteld worden + plaatsing van permanente informatiepanelen op de werf
Dienst Informatie: organisatie van informatievergaderingen bij grote werven besteld door 
andere actoren dan de gemeente + aankondiging van deze vergaderingen via de 
gemeentelijke informatiekanalen, eventueel aangevuld met brievenbusfolders
Dienst Gemeenschapswachten: hulp bij de verdeling van brievenbusfolders

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal georganiseerde informatievergaderingen en participatiegraad
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Verbeteringsas nr. 4: Aanreiken van goede gewoonten aan burgers, in het bijzonder huurders van 
gemeentelijke woningen, handelszaken en bedrijven om hen aan te moedigen de duurzaamheid van hun 

levenswijze en gewoonten te verbeteren.

Actie 4A
Rationeel energieverbruik in gemeentelijke woningen

De huurders van gemeentelijke woningen sensibiliseren voor de goede praktijken inzake rationeel 
energieverbruik

Context:
De gemeente Anderlecht beschikt over een park van ongeveer 600 woningen. Deze woningen worden bezet 
door uiteenlopende doelgroepen die soms weinig of niet gesensibiliseerd zijn voor praktijken rond rationeel 
energieverbruik. 
Verschillende eenvoudige gewoonten maken het mogelijk om het hele jaar door energie te besparen, 
namelijk door een correct gebruik van de verwarmingsinstallatie, zoals thermostatische kranen en 
kamerthermostaten. Bovendien leiden goedkope micro-investeringen eveneens tot energiebesparing zoals 
het gebruik van meervoudige contactdozen om toestellen in waakstand uit te schakelen of het gebruik van 
zuinige lampen. De gemeente wenst dus de huurders van gemeentelijke woningen aan te moedigen om in 
deze richting te handelen.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Energiebesparing en vermindering van de financiële omvang van de huurlasten
• Ontwikkeling van ontmoetingsmomenten tussen huurders

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Gebouwen en 
Huisvesting

Dienst Stadsrenovatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling: vzw Samenlevingsopbouw

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Organisatie van sensibilisatiesessies van de huurders van gemeentelijke woningen voor 
dagelijkse gewoonten om in hun woning energie te besparen

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: Uitnodiging van de huurders om deel te nemen aan 
informatiesessies en participatie van een vertegenwoordiger van de dienst aan de 
zittingen
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de definitie van de modaliteiten voor de 
uitnodiging en de participatie aan de sessies
Dienst Stadsrenovatie: ontvangst van informatiesessies in het steunpunt van het 
wijkcontract Kanaal-Zuid
vzw Samenlevingsopbouw: animatie van informatiesessies

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Participatiegraad aan de informatiesessies
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Verbeteringsas nr. 4: Aanreiken van goede gewoonten aan burgers, in het bijzonder huurders van gemeentelijke 
woningen, handelszaken en bedrijven om hen aan te moedigen de duurzaamheid van hun levenswijze en gewoonten te 

verbeteren.

Actie 4B
Duurzame Particip'cafés

Bevorderen van ontmoetingen tussen burgers en debatten rond concrete toepassingen van 
duurzame ontwikkeling in het dagelijkse leven

Context: 
Particip'cafés zijn uitwisselingsactiviteiten georganiseerd door het Participatiehuis van Anderlecht en staan 
open voor  alle inwoners van Anderlecht  en de lokale actoren.  Het gaat  om informatievergaderingen en 
debatten rond allerlei thema's met een concrete toepassing op het dagelijkse leven.
Een of verschillende specialisten zijn aanwezig om hun kennis en ervaring rond een welbepaald thema te 
delen. De doelstelling van deze activiteiten bestaat erin de deelnemers te informeren maar ook om hen toe 
te laten hun ervaringen te delen, vragen te stellen en andere mensen te ontmoeten die bij het onderwerp 
betrokken zijn of er  belangstelling voor hebben, of het nu om andere burgers of om plaatselijke verenigingen 
gaat.
Deze  activiteiten  worden  aangekondigd  op  de  gemeentelijke  website  en  op  de  website  van  het 
Participatiehuis en evenzeer in de gemeentekrant, via flyers en e-mails, vooral naar de wijkcomités toe.
Het programma wordt in samenwerking met de verschillende actoren uitgewerkt, voornamelijk gemeentelijke 
diensten maar ook lokale verenigingen. 
De Particip'cafés vinden 's avonds en/of overdag plaats om de participatie van uiteenlopende doelgroepen 
mogelijk te maken.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van het individuele gedrag inzake duurzame consumptie 
• Uitbreiding van de ontmoetingsmogelijkheden en versterking van de banden tussen burgers

Actoren:

Drager Interne partners Externe partners

Dienst Participatie Dienst Informatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling: Nature et Progrès vzw

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Organisatie van lezingen en debatten in het Participatiehuis in samenwerking met lokale 
verenigingen

Wie doet wat? Dienst Participatie: uitbreiding van de samenwerking met lokale verenigingen om een 
programmering van de Particip'cafés te ontwikkeling om duurzaam gedrag te bevorderen en 
het aantal en de diversiteit van de deelnemers te vermeerderen
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de programmering en de organisatie van de 
Particip'cafés, via activiteiten rond het thema gezonde en duurzame voeding voorgesteld in 
het kader van het Groen en Blauw Huis
Dienst Informatie: steun bij de verspreiding van uitnodigingen, zowel intern als naar het grote 
publiek toe

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal georganiseerde Particip'cafés, besproken thema's en participatiegraad
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Verbeteringsas nr. 4: Aanreiken van goede gewoonten aan burgers, in het bijzonder huurders van gemeentelijke 
woningen, handelszaken en bedrijven om hen aan te moedigen de duurzaamheid van hun levenswijze en gewoonten te 

verbeteren.

Actie 4C
Meer weten over gemeentelijke groene premies

De gemeentelijke steun, bestemd om burgers bij te staan in hun investeringen om de ecologische 
voetafdruk van onze levenswijze te beperken, behouden en beter bekend maken

Context: 
Burgers kunnen in hun woning verschillende werkzaamheden uitvoeren om hun ecologische voetafdruk te 
verminderen. Sinds verschillende jaren, wordt de uitvoering van een aantal investeringen door de overheid 
aangemoedigd via renovatie- en energiepremies toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar 
ook op federale niveau, via fiscale aftrek, die sinds 1 januari 2012 echter fors verminderde.
De gemeente Anderlecht kent sinds 2005 gemeentelijke premies premies toe voor bepaalde investeringen. 
De  toekenningsprocedure  van  deze  premies  werd  in  2009  vereenvoudigd  om  het  voor  de  burgers 
makkelijker te  maken. De informatie over  deze premies wordt  op de gemeentelijke website vermeld  en 
eveneens verspreid op informatiestands tijdens gemeentelijke evenementen. De communicatie over deze 
premies moet behouden blijven en zelfs uitgebreid worden.
Om het composteren van organisch afval door particulieren te promoten, stelt de dienst Groene Ruimten 
compostvaten ter beschikking van de inwoners aan de verminderde prijs van 25 euro per vat.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van het individuele gedrag inzake duurzame consumptie 
• Versterking van de banden en ontmoetingsplaats tussen burgers

Actoren:

Drager Interne partners Externe partners

Dienst Duurzame 
Ontwikkeling:

Dienst Groene Ruimten
Dienst Informatie 

Brussel
Leefmilieu 

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Uitbreiding van de informatie over het bestaan van gemeentelijke en gewestelijke groene 
premies

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: administratief en financieel beheer van de 
toekenningsprocedure van gemeentelijke premies voor thermische zonnepanelen, 
regenwaterreservoirs en groendaken + update en nieuwe druk van flyers over gemeentelijk 
groene premies via de dienst Milieuvergunningen en stands tijdens gemeentelijke 
evenementen
Dienst Informatie: lay-out van de flyers

Benodigde 
middelen

Begroting voor de premies 2012 verhogen naar het niveau van de voorgaande jaren (5000 
euro) + behouden van de versterking van dit bedrag in 2013

Indicatoren Aantal toegekende premies per jaar
Datum van de update van de flyers en verspreiding ervan
Aantal informatievragen behandeld door de dienst Duurzame Ontwikkeling

Maatregel nr. 2 Terbeschikkingstelling van compostvaten aan verminderde prijs en uitbreiding van de 
informatie 

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: verkoop aan de inwoners van compostvaten aan de lage prijs van 
25 euro per vat, met inbegrip van de levering aan huis + update en herdruk van flyers over 
de terbeschikkingstelling van compostvaten
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de update en de herdruk van flyers en promotie van 
het initiatief via stands tijdens gemeentelijke evenementen
Dienst Informatie: lay-out van flyers + ontwerp van een webpagina met de te volgen 
procedure
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Benodigde 
middelen

Aankoop van compostvaten: Gebruik van de begroting van de gewone dienst van de dienst 
Groene Ruimten

Indicatoren Aantal verkochte compostvaten per jaar
Datum van de update van de flyers en verspreiding ervan
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Verbeteringsas nr. 4: Aanreiken van goede gewoonten aan burgers, in het bijzonder huurders van gemeentelijke 
woningen, handelszaken en bedrijven om hen aan te moedigen de duurzaamheid van hun levenswijze en gewoonten te 

verbeteren.

Actie 4D
Burgerprojecten steunen en aanmoedigen

De uitvoering van collectieve burgerinitiatieven, die de kwaliteit van de leefomgeving en de 
sociale cohesie in de wijken verbeteren, aanmoedigen en ondersteunen

Context:
Tegen de heersende opvattingen in, komt het vaak voor dat buren of leden van lokale verenigingen projecten 
uitwerken  om  de  kwaliteit  van  hun  leefomgeving  te  verbeteren.  Wanneer  ze  deze  projecten  kunnen 
realiseren, dragen deze vaak actief bij tot de versterking van de sociale cohesie. Deze realisaties vereisen 
gewoonlijk vrij beperkte middelen, maar de afwezigheid hiervan verhindert of beperkt hun uitvoering. Het is 
dus pertinent dat de overheden de realisatie van dit soort burgerinitiatieven steunen.
Sinds 2006 organiseert de Participatiecel jaarlijks een projectoproep met als doel burgerinitiatieven rond 
buurtontwikkeling  te  ondersteunen.  Deze  initiatieven  kunnen  door  elke  groepering  van  inwoners  of 
verenigingen die actief zijn in een Anderlechtse wijk worden ingediend. Het project moet
een participatieve dynamiek hebben en dus oproepen tot de mobilisatie van een zo groot mogelijk aantal 
inwoners bij het concept van het project, zijn uitwerking, de toepassing en het onderhoud ervan.  Elk project 
dat door de jury weerhouden wordt, geniet een subsidie om zijn realisatie mogelijk te maken.
De dienst Groene Ruimten organiseert jaarlijks een projectoproep "groene wijk" om initiatieven te steunen 
van  burgers  die  hun  wijk  wille  verfraaien  (begroeiing  van  gevels,  inrichting  van  een  terrein,  enz.).  De 
gemeente steunt niet alleen op financieel maar ook op technisch vlak.  
Andere projectoproepen worden ook op gewestelijk en nationaal niveau niveau opgestart door verschillende 
openbare actoren of actoren uit de verenigingssector.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu en van de leefomgeving
• Uitbreiding van de ontmoetingsmogelijkheden en de vermenging tussen burgers

Actoren:

Drager Interne partners Externe partners

Dienst Participatie

Dienst Groene Ruimten
Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Openbare Werken

Dienst Duurzame Ontwikkeling

Fonds voor het 
Grootsteden-beleid

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Organisatie van de gemeentelijke projectoproep "Duurzame wijkenveloppen"

Wie doet wat? Dienst Participatie: jaarlijkse organisatie van een projectoproep voor de ondersteuning van 
burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van de wijken + brede verspreiding van de 
aankondiging van de projectoproepen via de gemeentelijke informatiekanalen + begeleiding 
van projecten om de participatieve dynamiek ervan te versterken 
Diensten Stedenbouwkundige Vergunningen, Stedelijke Ontwikkeling, Duurzame 
Ontwikkeling en Openbare Reiniging en Vervoer: deelname aan de jury om de haalbaarheid 
van de projecten te toetsen en samenwerking om hun toepassing te steunen

Benodigde 
middelen

Aanwending van een bedrag van € 30.000 van de begroting van de dienst Participatie, voor 
100% gefinancierd door het Fonds voor het Grootstedenbeleid

Indicatoren Aantal kandidaat-projecten en aantal weerhouden projecten
Aantal weerhouden projecten die een sterke participatieve dynamiek integreren
Toepassingsgraad van de weerhouden projecten
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Maatregel nr. 2 Organisatie van de gemeentelijke projectoproep "groene wijken"

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: jaarlijkse organisatie van de projectoproep om initiatieven te 
ondersteunen van burgers die hun wijk groener willen maken + brede verspreiding van de 
informatie via de gemeentelijke informatiekanalen 
Dienst Participatie: hulp bij de doorstroming van de informatie naar de wijkcomités

Benodigde 
middelen

Aanwending van een bedrag van € 12.000 van de begroting van de dienst Groene Ruimten

Indicatoren Aantal kandidaat-projecten en aantal weerhouden projecten

Maatregel nr. 3 Informeren van de burgers en lokale verenigingen over andere gewestelijke  of nationale 
projectoproepen opgestart door verschillende actoren openbare actoren of actoren uit de 
verenigingssector

Wie doet wat? Dienst Participatie: inzameling van informatie met betrekking tot gewestelijke of nationale 
projectoproepen + verspreiding van de informatie via de website van het Participatiehuis, 
verzending van mailings en terbeschikkingstelling van brochures/flyers aan het loket van de 
dienst Gemeentewijzer
Dienst Duurzame Ontwikkeling: overdracht van de ontvangen informatie naar de dienst 
Participatie

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal projectoproepen doorgegeven door het Participatiehuis
Aantal Anderlechtse kandidaturen onder deze projectoproepen
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Verbeteringsas nr. 4: Aanreiken van goede gewoonten aan burgers, in het bijzonder huurders van gemeentelijke 
woningen, handelszaken en bedrijven om hen aan te moedigen de duurzaamheid van hun levenswijze en gewoonten te 

verbeteren.

Actie 4E
Respecteren van de parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten

Meer respect voor parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapte personen

Context:
Mensen  die  officieel  als  gehandicapte  persoon  of  invalide  erkend  worden,  kunnen  in  functie  van  hun 
gezondheidstoestand beschikken over een parkeerkaart waarmee ze mogen parkeren op parkeerplaatsen 
voorbehouden  voor  gehandicapte  personen.  Deze  parkeerplaatsen  zijn  aangegeven  met  een  blauwe 
verkeersbord, vaak aangevuld met een logo op het wegdek.
De meeste openbare en private parkings beschikken eveneens over dergelijke parkeerplaatsen. Mensen die 
over  deze  kaart   beschikken,  kunnen  voor  of  in  de  nabijheid  van  hun  woning  de  markering  van  een 
parkeerplaats voor gehandicapten aanvragen. 
Het gebeurt helaas vaak dat mensen hun voertuig op deze parkeerplaatsen parkeren, zowel voor een korte 
als voor een lange duur. Dit doet zich vooral voor in wijken waarin te weinig parkeerplaatsen beschikbaar 
zijn.  Valide  autobestuurders  zijn  zich  meestal  niet  bewust  van  de  hinder  die  ze  voor  mindervaliden 
veroorzaken.
De gemeentelijke adviesraad voor gehandicapte personen is erg begaan met deze problematiek en wenst 
dus  dat  de  bevoegde  gemeentediensten  ervoor  zorgen  dat  deze  parkeerplaatsen  beter  gerespecteerd 
worden.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de mobiliteit en van de levenskwaliteit van mindervaliden

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Sociale Zaken

Adviesraad voor gehandicapte personen
Dienst Mobiliteit

Dienst Parkeerbeheer
Dienst Gemeenschapswachten

Dienst Informatie

Politie

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Organisatie en opstart van een sensibiliseringscampagne van autobestuurders voor het 
respecteren van parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapte personen

Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken: coördinatie van de campagne en opstelling van flyers om op de 
voorruit van slecht geparkeerde auto's achter te laten
Adviesraad voor gehandicapte personen: participatie aan de opbouw van de campagne en 
van de inhoud van de flyer
Dienst Informatie: verspreiding van de informatie via de gemeentelijke kanalen en de lokale 
en gewestelijke media
Dienst Gemeenschapswachten + Parkeercel: verspreiding van flyers 
Dienst Mobiliteit: overleg met de politie om overtreders te beboeten

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Data en duur van de organisatie van de sensibiliseringscampagne en repressie
Aantal verspreide flyers 
Evolutie van het aantal beboete overtreders
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Verbeteringsas nr. 5: Beschermen en ontwikkelen van het lokale groene en blauwe netwerk ten 
gunste van de biodiversiteit en de sociale cohesie, door gebruik te maken van het netwerk van de 

openbare groene ruimten van het parksysteem, maar ook op privé-eigendom.

Actie 5A
Er leeft wat op de begraafplaats

Ontwikkelen een beheer ten gunste van de biodiversiteit op de begraafplaats

Context: 
Het westelijke deel van het gemeentelijke grondgebied omvat twee groene zones die van groot belang zijn 
voor  de  biodiversiteit  in  het  Brussels  gewest:  het  natuurgebied  van  Neerpede  en  de  vallei  van  de 
Vogelzangbeek. Deze twee natuurgebieden  hebben hun  natuurlijke  eigenschappen kunnen bewaren  en 
vormen een heggenlandschap van grote biologische waarde: knotwilgen, bloemenweiden, boomgaarden, 
vochtige gebieden, braakliggende gronden, hagen en grasheuvels.
De  industriezone  Erasmus  is  tussen  deze  twee  gebieden  in  gelegen  en  vormt  een  hindernis  in  het 
ecologisch netwerk.  De gemeente Anderlecht werkt samen met Natagora om de bedrijven te sensibiliseren 
en te steunen om hun groene ruimte op een meer ecologische manier te beheren. De begraafplaats, die iets 
meer dan 18ha omvat, vormt eveneens een essentiële site in het lokale groene netwerk omdat het grote 
beplante zones bevat met variabele biologische kwaliteiten. Door het beheersplan aan te passen kan met 
het lokale groene netwerk versterken. Deze aanpassingen moeten gepaard gaan met het informeren van 
bezoekers aan de hand van panelen op de site en folders aan de ingang van de begraafplaats opdat zij 
inzicht zouden verwerven in de wijzigingen van het beheer. De nieuwe praktijken inzake onderhoud worden 
gedefinieerd in een beheersplan dat door de verschillende actoren wordt goedgekeurd.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Versterking van de ecologische verbinding tussen Vogelenzang en Neerpede en creatie van nieuwe 

zones voor de lokale flora
• Sensibilisatie van bezoekers voor biodiversiteit en het beheer van de groene ruimte in functie van de 

fauna en de flora

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Groene 
Ruimten

Dienst Burgerlijke Stand
Dienst Duurzame Ontwikkeling:

Dienst Informatie
Dienst Vervoer en Openbare Reiniging

Dienst Toerisme

vzw Natagora

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Beplanten van bloemperken en rond bomen aan de ingang van de begraafplaats met 
inheemse planten

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: aankoop en beplanting met inheemse planten
Natagora: hulp bij het kiezen van planten en de communicatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling: uitwerking van de inhoud van de communicatiemiddelen
Dienst Burgerlijke Stand: validering van de inhoud van de communicatiemiddelen
Dienst Informatie: lay-out van de informatiemiddelen (panelen en folders) en 
communicatie via de website en de gemeentekrant

Benodigde 
middelen

Aanwending van de bestaande globale begroting van de dienst Groene Ruimten voor de 
aankoop van vaste planten voor alle groene ruimten in de gemeente
Begroting te definiëren voor de realisatie van de informatiepanelen

Indicatoren Oppervlakte gecreëerde perken met inheemse planten
Aantal inheemse plantensoorten in de perken
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Maatregel nr. 2 Extensief beheer van de grafperken in afwachting van de promotie van bloeiende 
plantensoorten

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: geleidelijk extensief beheer van de grasperken + inzaaien van 
ongebruikte perken met zaden voor bloemenweiden die vaste bloeiende planten 
bevatten
Natagora: hulp bij het kiezen van aanplantingen en bij de communicatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling: uitwerking van de inhoud van de communicatiemiddelen
Dienst Burgerlijke Stand: bepalen van de betrokken perken en validering van de inhoud 
van de communicatiemiddelen
Dienst Informatie: communicatie via de gemeentelijke kanalen en lay-out van 
informatiedragers (panelen en flyers)
Dienst Toerisme: verduidelijking van het project tijdens geleide bezoeken aan de 
begraafplaats

Benodigde 
middelen

Aanwending van de bestaande globale begroting van de dienst Groene Ruimten voor de 
aankoop van zaden voor alle groene ruimten in de gemeente

Indicatoren Oppervlakte grasperken in extensief beheer
Oppervlakte ingezaaide bloemenweide en welslagen van de inzaaiing

Maatregel nr. 3 Toename van de aanwezigheid van inheemse bomen en struiken langs de bomenketens 
en de lijnbeplanting van bomen

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: bomenketen: verwijderen van spontane scheuten van 
sierheesters in de bomenketen; lijnbeplanting van bomen: selectie van inheemse 
soorten bij de vervanging van bomen 

Benodigde 
middelen

Budget aan te vragen door de dienst Groene Ruimten voor de vervanging van de 
lijnbeplanting van bomen

Indicatoren Aantal weerhouden soorten voor de vervanging van de lijnbeplanting van bomen en 
aantal geplante bomen

Maatregel nr. 4 Geleidelijke beperking van het gebruik van onkruidverdelgers voor het onderhoud van 
paden in dolomiet en klinkers

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: regelmatige mechanische onkruidverdelging op paden in 
dolomiet met een veegmachine bedoeld voor het schoonmaken van straten, met een 
machine uitgeleend door de dienst Vervoer en Openbare Reiniging of met een nieuwe 
machine die enkel voor het onderhoud van de begraafplaats wordt ingezet
Dienst Openbare Reiniging: 2 maal per jaar uitlenen van een veegmachine bedoeld voor 
het schoonmaken van straten
Dienst Duurzame Ontwikkeling: uitwerking van de communicatiemiddelen
Dienst Burgerlijke Stand: validering van de inhoud van de communicatiemiddelen
Dienst Informatie: communicatie via de gemeentelijke kanalen en lay-out van 
informatiedragers (panelen en flyers)
Dienst Toerisme: verduidelijking van het project tijdens geleide bezoeken aan de 
begraafplaats

Benodigde 
middelen

Indien nodig budget aan te vragen door de dienst Burgerlijke Stand in 2013 om over een 
eigen machine te beschikken voor het verdelgen van het onkruid op de paden

Indicatoren Lengte van de paden waarop het onkruid mechanisch verdelgd wordt
Hoeveelheid jaarlijks gebruikte onkruidverdelger
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Verbeteringsas nr. 5: Beschermen en ontwikkelen van het lokale groene en blauwe netwerk ten gunste 
van de biodiversiteit en de sociale cohesie, door gebruik te maken van het netwerk van de openbare groene 

ruimten van het parksysteem, maar ook op privé-eigendom.

Actie 5B
Natuurlijke groene ruimte toegelaten

Het ecologisch beheer van de gemeentelijke groene ruimte herwaarderen en versterken

Context:
De gemeente Anderlecht beheert een groot aantal gemeentelijke parken die over het grondgebied van de 
gemeente verspreid zijn. Deze parken hebben verschillende functies, zowel op stedenbouwkundig vlak door 
de stad te vergroenen als op sociaal vlak. Parken zijn inderdaad plekken om elkaar te ontmoeten en te 
ontspannen, zowel actief als passief.
Stadsparken spelen eveneens een rol in het lokale ecologisch netwerk door het behoud en de ontwikkeling 
van de lokale biodiversiteit mogelijk te maken. Gedifferentieerd beheer is een methode voor het beheer van 
de groene ruimte in de stad die erin bestaat het onderhoud van elke groene ruimte af te stemmen op zijn 
kenmerken en functies en zo de sociale en ecologische roeping met elkaar te verzoenen.
De dienst Groene Ruimten neemt sinds verschillende jaren maatregelen voor het gedifferentieerd beheer in 
sommige gemeentelijke parken, voornamelijk in het Vijverpark, het Bospark en het Duivenmelkerspark. Het 
gaat  hier  vooral  om  de  afbakening  van  schuilzones,  laattijdige  maaibeurten  van  bepaalde  taluds  of 
grasvelden  en  het  minder  vaak  snoeien  van  sommige  hagen.  Dit  wordt  vaak  afgekeurd  door  de 
omwonenden  en  gebruikers  van  de  parken,  die  dit  als  een  tekort  aan  onderhoud  door  de  beheerder 
beschouwen.  Het  is  daarom belangrijk  burgers  beter  te  informeren  om deze  nieuwe  methodes  die  de 
biodiversiteit ten goede komen aanvaardbaar te maken.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• bescherming en versterking van de biodiversiteit en van het lokale ecologische netwerk
• betere verstandhouding tussen de gebruikers en de beheerder van de groene ruimte

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Groene 
Ruimten

Dienst Informatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling:

Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit.
Dienst Openbare Werken

Dienst Stadsrenovatie
Dienst Gebouwen en Huisvesting

Natagora

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Ontwikkeling van de communicatie over de bestaande modaliteiten van het ecologisch 
beheer van openbare parken

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: ontwerp en plaatsing van verklarende informatiepanelen in de 
zones van de openbare parken die minder intensief beheerd worden.
Dienst Duurzame Ontwikkeling: hulp bij het ontwerpen van de informatiepanelen.
Dienst Informatie: ontwerp van webpagina's op de gemeentelijke website over de 
maatregelen van het gedifferentieerd beheer + publicatie van artikels in de gemeentekrant

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal geplaatste informatiepanelen en behoud ervan
Aantal klachten ontvangen door de dienst Groene Ruimten met betrekking tot minder 
intensief beheerde zones in de openbare parken
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Maatregel nr. 2 Uitwerking van een gedetailleerd plan voor het beheer van de belangrijkste gemeentelijke 
openbare parken

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: Uitwerking en goedkeuring van een specifiek gedetailleerd 
beheersplan voor elke openbaar park, met cartografische vermelding van de afbakening en 
de intensiteit van het beheer en duidelijke instructies voor de onderhoudsploegen
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de uitwerking en de goedkeuring van de 
beheersplannen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal openbare parken die over een gedetailleerd beheersplan beschikken

Maatregel nr. 3 Valorisatie van het ecologisch beheer door de integratie van de openbare parken en 
gemeentelijke groene ruimte in het natuurnetwerk

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: lancering en opvolging van de procedure voor het verkrijgen van het 
label natuurnetwerk voor sommige openbare parken
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de validering van de bewegwijzering
Natagora: steun bij de integratie van sommige openbare parken in het natuurnetwerk

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal en oppervlakte openbare parken en gemeentelijke groene ruimte geïntegreerd in het 
natuurnetwerk

Maatregel nr. 4 Integratie van de principes van ecologisch beheer en versterking van de biodiversiteit in het 
ontwerp van nieuwe gemeentelijke groene ruimte

Wie doet wat? Diensten Stedelijke Ontwikkeling, Stadsrenovatie, Openbare Werken en Gebouwen en 
Huisvesting: voorkeur voor het gebruik van inheemse plantensoorten en rekening houdend 
met de principes van ecologisch beheer bij het ontwerpen en realiseren van nieuwe 
gemeentelijke groene ruimte
Dienst Groene Ruimten: ondersteuning van de diensten bij de integratie van deze elementen 
bij het ontwerp van nieuwe inrichtingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal en oppervlakte nieuwe gemeentelijke groene ruimte die voldoet aan de principes van 
ecologisch beheer en versterking van de biodiversiteit
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Verbeteringsas nr. 5: Beschermen en ontwikkelen van het lokale groene en blauwe netwerk ten gunste 
van de biodiversiteit en de sociale cohesie, door gebruik te maken van het netwerk van de openbare groene 

ruimten van het parksysteem, maar ook op privé-eigendom.

Actie 5C
Stop woekerende uitheemse plantensoorten

De ontwikkeling van woekerende uitheemse plantensoorten op het gemeentelijke grondgebied 
beperken en vermijden

Context:
Woekerende  uitheemse  organismen  zijn  de  tweede  oorzaak  van  de  erosie  van  de  biodiversiteit  op 
wereldschaal,  na  de  vernietiging  van  de  natuurlijke  habitat.  Ook  in  België  zijn  sommige  uitheemse 
plantensoorten problematisch geworden of dreigen ze dit te worden. Op Anderlechts grondgebied vormt de 
Japanse duizendknoop de belangrijkste woekerende uitheemse plantensoort: ze is bijzonder problematisch 
omdat ze de reproductie en de ontwikkeling van haar concurrenten beperkt. De dichtheid van haar bladeren 
neemt het licht weg van andere planten en beperkt zo hun groei.
Het is erg moeilijk deze plant te verdelgen omdat ze diepe wortels heeft en makkelijk groeit vanuit kleine 
stukjes stengel of wortel.  Regelmatig maaien kan de plant verzwakken maar veroorzaakt eveneens een 
uitbreiding van de groeioppervlakte.
De Japanse duizendknoop is zowel op openbare als op privéterreinen aanwezig. Een doeltreffend beheer 
van deze problematiek vereist een duidelijke identificatie door het onderhoudspersoneel, een opvolging van 
de bestaande perken en het informeren van eigenaars en beheerders van overwoekerde terreinen om de 
verspreiding van deze plant tegen te gaan.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Bescherming van de lokale biodiversiteit

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Groene 
Ruimten

Dienst Informatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling:

Gemeentewijzer

Gembloux Agro-Bio 
Tech 

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Preventief beheer van de perken met Japanse duizendknoop op gemeentelijke terreinen

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: opmaak van een cartografische inventaris van de perken met 
Japanse duizendknoop in openbare parken en de gemeentelijke groene ruimte (later ook op 
andere terreinen) + sensibilisering van de arbeiders rond de goede praktijken voor het 
beheer van deze plant en eventuele producten voor het maaien

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Evolutie van de overwoekering van sites en opsporing van nieuwe sites op openbare of 
private gronden

Maatregel nr. 2 Sensibilisering van burgers en beheerders van overwoekerde gronden

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: realisatie en verspreiding van een folder voor de 
bewustmaking van burgers en beheerders van terreinen inzake het beheer van de Japanse 
duizendknoop
Dienst Groene Ruimten: ondersteuning bij de realisatie en de verspreiding van de folder
Dienst Informatie: ontwerp van een webpagina op de gemeentelijke website en publicatie in 
de gemeentekrant
Dienst Gemeentewijzer: verspreiding van de folder

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Modaliteiten en aantal verspreide folders
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Verbeteringsas nr. 5: Beschermen en ontwikkelen van het lokale groene en blauwe netwerk ten gunste 
van de biodiversiteit en de sociale cohesie, door gebruik te maken van het netwerk van de openbare groene 

ruimten van het parksysteem, maar ook op privé-eigendom.

Actie 5D
Duurzaam beheer van regenwater in de wijk Kanaal-Zuid

Bevorderen van een beter beheer van het regenwater in een verstedelijkte wijk door bij te dragen 
tot de landschappelijke, biologische en stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijk

Context:
Tot  voor  kort  was  de filosofie  van het  beheer  van het  regenwater  gebaseerd op het  "alles in  de riool-
principe". De nadelen van dit systeem werden steeds duidelijker door overstroming van de riolering en een 
minder doeltreffende waterzuivering.
Een nieuwe benadering is daarom nodig.   Nieuwe projecten voor de inrichting van de openbare ruimte 
moeten rekening houden met de natuurlijke cyclus van het water  om de milieu-impact van het afvloeiend 
water te beperken en een nieuwe stedelijke watercultuur aan te moedigen. 
In deze context overweegt de gemeente Anderlecht de realisatie van een voorbeeldplan rond waterbeleid in 
de wijk  Kanaal-Zuid  in het  kader  van het  duurzaam wijkcontract.  Deze wijk  heeft  inderdaad een aantal 
troeven: de aanwezigheid van twee waterlopen (kanaal en Zenne) die via een vertraagde afvloeiing hevige 
regenval  kunnen opvangen,  de  aanwezigheid  van  groene  ruimten  die  verschillende  voorzieningen  voor 
regenwater  kunnen  integreren  en  de  mogelijkheid  om,  zonder  grote  meerkost,  de  uitwerking  van  een 
watersysteem  in  herinrichtingsprojecten  van  de  openbare  ruimte  kunnen  integreren  (wegen  en  zacht 
vervoer),  voorzien  en  gefinancierd  in  het  kader  van  het  duurzaam  wijkcontract.  De  aanwezigheid  van 
verontreinigde  bodems  is  echter  een  grote  beperking  die  de  mogelijkheden  voor  de  doorsijpeling  van 
regenwater kan beperken.
Dit  project  vereist  informatie van en overleg met de inwoners van de wijk  en de diensten die voor  het 
onderhoud instaan. De acties moeten het belang van zo'n netwerk duidelijk maken en via overleg technische 
oplossingen formuleren die de wijk  ten goede komen, makkelijk  in  onderhoud zijn en de tand des tijds 
kunnen doorstaan.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Versterking van het lokale groene en blauwe netwerk
• Bewustmaking van de inwoners voor de problematiek van de watercyclus

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stadsrenovatie 

Dienst Openbare Werken
Dienst Groene Ruimten

Dienst Openbare Reiniging en Vervoer
Dienst Duurzame Ontwikkeling:

Dienst Participatie

Gewest
FOD Mobiliteit en 

Vervoer
Mobiel Brussel

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Ontwerp en toepassing van een duurzaam systeem voor het  beheer van regenwater in de 
wijk Kanaal-Zuid

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: realisatie van een technische haalbaarheidsstudie voor de aanleg 
van de openbare ruimte om buien op te vangen, de eventuele insijpeling van het regenwater 
te bevorderen en de afwatering en evacuatie van het  wateroverschot naar het netwerk 
oppervlaktewater mogelijk te maken + integratie van pertinente inrichtingen bij 
renovatiewerkzaamheden uitgevoerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer of de gemeente met 
betrekking tot de groene ruimte, zachte vervoersmiddelen en wegen 
Diensten Openbare Werken, Groene Ruimten, Openbare Reiniging en Duurzame 
Ontwikkeling: deelname aan de opvolging van de haalbaarheidsstudie

Benodigde 
middelen

Begroting van 30.000 EUR voor de haalbaarheidsstudie gefinancierd door het duurzaam 
wijkcontract Kanaal-Zuid

Indicatoren Datum van het begin en het einde van de haalbaarheidsstudie
Integratiegraad van de maatregelen in de renovatieprojecten van de openbare ruimte 
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Verbeteringsas nr. 5: Beschermen en ontwikkelen van het lokale groene en blauwe netwerk ten gunste 
van de biodiversiteit en de sociale cohesie, door gebruik te maken van het netwerk van de openbare groene 

ruimten van het parksysteem, maar ook op privé-eigendom.

Actie 5E
Meer natuur in Scheut

De integratie van de natuur in de stad bevorderen via een logica van permacultuur en  
de inwoners sensibiliseren voor de bescherming van de lokale biodiversiteit

Context:
Tijdens wijkbezoeken georganiseerd in het kader van de diagnose van het duurzaam wijkcontract Scheut, 
werden verschillende verlaten of onderbenutte groene ruimten geïdentificeerd, namelijk langs spoorweg nr. 
28 aan de rand van de Ensorstraat en de Glasgowstraat. De inwoners wensen deze ruimte te benutten. 
De gemeente wenst een dynamiek tot stand te brengen voor de creatie en het onderhoud van gedeelde 
groene ruimte. De beoogde inrichtingen zijn gebaseerd op het principe van "collectieve tuinen" die voor de 
hele wijk open staan en onderhouden worden door de inwoners volgens de principes van milieuvriendelijk 
tuinieren (gekoppeld aan actie 16A). De begrippen nabijheid,  inwoners,  samen, respect  voor het  milieu, 
participatieve praktijken, zelfbeheer en burgeractie spelen hier een sleutelrol.
Naast de actie op het levenskader, is deze dynamiek gebaseerd op de vaststelling dat heel wat inwoners van 
de  wijk  over  een  grote  privétuin  beschikken. De  doelstelling  is  eveneens  om  over  te  gaan  tot  de 
sensibilisering voor het milieu en de biodiversiteit naar de inwoners toe zodat ze hun praktijken zowel in de 
openbare ruimte als in hun tuin kunnen toepassen.
De aangelegde terreinen kunnen dienst doen voor animaties en bewustmakingsacties bij de inwoners rond 
een nieuwe manier om openbare en particuliere ruimten te beheren. De actie streeft  eveneens naar de 
aanvaarding van een natuurlijker beheer van de openbare groene ruimte.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Versterking van het lokale groene netwerk
• Verspreiding van goede praktijken rond ecologisch tuinieren 
• Lokale fruit- en groenteteelt bestemd voor zelfconsumptie 
• Ontwikkeling van ontmoetingsmomenten in de wijk

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stadsrenovatie Dienst Groene Ruimten
Dienst Duurzame Ontwikkeling: 

Wijkcomités
Buurtscholen

Infrabel
Natagora

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Aanleg van semi-natuurlijke groene ruimte en collectief onderhoud van verlaten of 
onderbenutte percelen

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: participatief ontwerp en uitvoering van de heraanleg van semi-
natuurlijke groene ruimte in de geïdentificeerde percelen met inbegrip van moestuinen 
en/of gaarden + oprichten van een participatief beheer van een compostsite in de wijk

Benodigde 
middelen

Budget van 170.000 euro over 4 jaar voor de aanleg en het beheer van de ruimten 
betrokken bij het project PermaScheut

Indicatoren Oppervlakte van groene ruimte die door de inwoners collectief wordt heringericht en beheerd

Maatregel nr. 2 Bewustmaking van de inwoners voor ecologische praktijken inzake tuinieren en het 
onderhoud van groene ruimte

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: organisatie van workshops rond ecologisch tuinieren + 
bewustmaking van de inwoners voor gedifferentieerd beheer verzorgd door de dienst 
Groene Ruimten over gemeentelijke ruimte + permanentie van de coördinator in het 
wijksteunpunt voor tips en informatie rond tuinieren en biodiversiteit 
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Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de sensibilisering van de inwoners voor de 
modaliteiten rond gedifferentieerd beheer van gemeentelijke groene ruimte (gekoppeld 
aan actie 5B)

Benodigde 
middelen

Budget van 170.000 euro over 4 jaar voor de aanleg en het beheer van de ruimten 
betrokken bij het project PermaScheut

Indicatoren Participatiegraad aan de workshops en de bewustmakingsactiviteiten voor de inwoners

Maatregel nr. 3 Plaatsing van bijenkorven en bewustmaking van de inwoners voor het belang van deze 
insecten

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: organisatie van de plaatsing van bijenkorven in samenwerking 
met een vereniging actief rond bijenteelt +  bewustmaking van de inwoners rond het 
belang van bijen in de stad
Dienst Groene Ruimten: steun bij het beheer van de bijenkorven in functie van de 
beschikbare werktijd

Benodigde 
middelen

Budget van 170.000 euro over 4 jaar voor de aanleg en het beheer van de ruimten 
betrokken bij het project PermaScheut

Indicatoren Aantal geplaatste bijenkorven en hoeveelheid ingezamelde honing
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Verbeteringsas nr. 6: Erkennen en valoriseren van Neerpede als waardevol landelijk gebied inzake 
landschap, geschiedenis en natuur van gewestelijk belang met een potentiële heropleving van tuinbouw en 

geïntegreerde landbouw.

Actie 6A
Groen en Blauw Huis

Een ontdekkingscentrum ontwikkelen dat open staat voor alle Anderlechtenaren rond de thema's 
biodiversiteit en duurzame voeding 

Context: 
Het gebied Neerpede is een unieke landelijke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van groot 
historisch, landschappelijk en natuurlijk belang. Deze ruimte wordt door de meeste Anderlechtenaren en 
Brusselse actoren miskend. Om de ontdekking van de rijkdommen en het potentieel van dit gebied aan te 
zwengelen, ontwikkelde de gemeente Anderlecht er het Groene en Blauw huis, een ontdekkingscentrum pal 
in het natuurgebied. Het project kwam tot stand dankzij de financiële steun van het Grootstedenbeleid. In 
een eerste fase van de lancering, vinden de verschillende activiteiten van het Groene en Blauwe Huis plaats 
in het gebouw van de dienst Groene Ruimten (Ketelstraat 1). De ontwikkeling en de uitbreiding van deze 
dynamiek gaat gepaard met de renovatie en de herbestemming van twee aanpalende gebouwen: de kleine 
Taquihoeve en de grote gewestelijke boerderij.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Sensibilisatie voor de bescherming van de biodiversiteit en duurzame lokale voeding
• Ontdekking en respectvolle toe-eigening van dit grote groene gebied door Anderlechtenaren, vooral 

inwoners van dichtbevolkte wijken zonder groenvoorzieningen
• Aanknopen van contacten en samenwerkingen tussen de verschillende openbare en private 

partners in de zone en in de rest van het gewest, met het oog op het valoriseren van de bestaande 
landbouwactiviteit en ontwikkeling van duurzame tuinbouw (gekoppeld aan actie 6B)

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Duurzame 
Ontwikkeling

Dienst Groene Ruimten 
Dienst Participatie
Gemeentewijzer

Dienst Gebouwen en Huisvesting
Dienst Grootstedenbeleid

Service Enseignement
Dienst Onderwijs

Dienst Sociale Cohesie

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

Lokale verenigingen
Grootstedenbeleid 

Externe dienstverleners

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Organisatie van activiteiten en animaties in het Groen en Blauw Huis voornamelijk 
bestemd voor scholen en verenigingen uit dichtbevolkte wijken

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: bijsturen van de animatie gebracht door een externe 
dienstverlener
Externe dienstverlener: organisatie van animatie en activiteiten in het Groen en Blauw 
Huis
Dienst Groene Ruimten: terbeschikkingstelling van lokalen volgens de beschikbaarheid 
van de dienst
Dienst Gemeentewijzer: inlichtingen over de activiteiten van het Groen en Blauw Huis
Dienst Participatie: promoten van de plek bij verenigingen en samenwerking met het 
organiseren van activiteiten
Service Enseignement & Dienst Onderwijs: promoten van de plek bij scholen

Benodigde 
middelen

Budget van 100.000 € aangevraagd in 2012 op artikel 879/122-02 voor een 
beheersopdracht uitgevoerd door een externe dienstverlener

Indicatoren Aantal en soort georganiseerde activiteiten
Aantal en soort deelnemers
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Maatregel nr. 2 Onthaal in het Groen en Blauw Huis van activiteiten georganiseerd door lokale 
verenigingen

Wie doet wat? Diensten Participatie, Gemeentewijzer en Duurzame Ontwikkeling: promoten van de 
plek bij verenigingen
Dienst Groene Ruimten: terbeschikkingstelling van lokalen volgens de beschikbaarheid 
van de dienst

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal en soort georganiseerde activiteiten
Aantal en soort deelnemers 

Maatregel nr. 3 Creatie en onderhoud van een natuurlijke tuin aan het Groen en Blauw Huis

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: bestelling en beheer van werkzaamheden + organiseren van 
het onderhoud van de tuin

Benodigde 
middelen

Budget van 68.939,75 € op artikel 766/721-60 (overdracht van de buitengewone 
begroting 2010) voor de aanleg van de natuurlijke tuin
Budget te voorzien voor het onderhoud van de natuurlijke tuin of gebruik van bestaande 
menselijke en technische middelen

Indicatoren Einddatum van de werken

Maatregel nr. 4 Realisatie van beveiligingswerken en renovatie van de eerste verdieping om het aantal 
toegankelijke lokalen voor activiteiten en animaties uit te breiden

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: bestelling en beheer van werkzaamheden
Dienst Duurzame Ontwikkeling: definitie van de noden

Benodigde 
middelen

Budget van 30.500 € op artikel 300/723-60 (overdracht van de buitengewone begroting 
2010) 

Indicatoren Einddatum van de werken

Maatregel nr. 5 Realisatie van werkzaamheden voor de bewaring van de Taquihoeve, namelijk 
eenmalige herstelling van het dak om het gebouw te beschermen 

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: bestelling en beheer van werkzaamheden
Benodigde 
middelen

Budget van 27.000 € op artikel 300/723-60 (buitengewone begroting 2011)

Indicatoren Einddatum van de werken

Maatregel nr. 6 Uitwerking van een renovatieproject van de gemeentelijke Taquihoeve

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: definitie van een programma voor de renovatie van de 
Taquihoeve + zoeken van financieringen voor de uitvoering van de werken
Dienst Gebouwen en Huisvesting: bestelling en beheer van de studie

Benodigde 
middelen

Onder voorbehoud van de financiering via begrotingsoverdrachten voor een totaal van 
218.501,32€ op artikel 766/722-60 van de dienst Gebouwen en Huisvesting

Indicatoren Datum van de definitie van het renovatieprogramma
Voortgang van het renovatieproject
Geïdentificeerde financieringen voor de realisatie van de werkzaamheden

Maatregel nr. 7 Ontwikkeling van een partnerschap met het gewest voor de ontwikkeling van de 
activiteiten van het Groen en Blauw Huis in de gewestelijke boerderij 

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: overleg met het gewest met het oog op de ontwikkeling 
van de activiteiten van het Groen en Blauw Huis
Gewest: definitie van een renovatieproject van de gewestelijke boerderij 

Benodigde 
middelen

Uitsluitende inzet van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Voortgang van het renovatieprogramma
Geïdentificeerde financieringen voor de concrete uitvoering van het programma
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Verbeteringsas nr. 6: Erkennen en valoriseren van Neerpede als waardevol landelijk gebied inzake 
landschap, geschiedenis en natuur van gewestelijk belang met een potentiële heropleving van tuinbouw en 

geïntegreerde landbouw

Actie 6B
Duurzaam telen in Neerpede

Aanmoedigen van een heropleving van plaatselijke landbouw met respect voor de mens en het 
milieu met plaatselijke werkgelegenheid tot gevolg

Context:
Neerpede is de laatste historische getuige van het landelijk verleden van het grootste deel van het Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest.  Heel  wat  tuinbouwers  waren  actief  in  deze  zone  die  historisch  voor 
landbouwactiviteiten was voorbehouden. Met de aanleg van de ring werd in een deel van Neerpede een 
grote recreatieve zone met sportinfrastructuur gerealiseerd. 
Een gedeelte van het landbouwgebied in Neerpede bleef gelukkig behouden. Neerpede telt vandaag nog 
twee  hoeves:  de  hoeve  Snoeck  en  de  hoeve  Heymans,  de  laatste  melkproducten  in  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De uitbating van landbouwgrond en permanente weilanden wordt verzekerd door 
twee uitbatingen en door boerderijen in aanpalende gemeenten volgens de conventionele landbouw.
Wat voeding betreft, stellen we vast dat er een grotere vraag is naar gezonde voeding uit de nabijheid. Dit 
kan de landbouw op deze terreinen nieuw leven inblazen in een optiek van milieu- en mensvriendelijke 
productie via de principes van nabije distributie (verkoop op de hoeve, groentemanden, zelf oogsten, enz.). 
Een aantal concrete initiatieven getuigen van dit nieuwe potentieel. We citeren bij wijze van voorbeeld de 
frambozenteelt door Fruit-Time in de Appelboomstraat en de ruimte voor de productie van groenten van de 
vzw Eco-Innovation in de Bietenstraat.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Ontwikkeling van landbouwactiviteiten met respect voor de mens en het milieu
• Productie en consumptie van nabije voeding 
• Lokale creatie van banen die niet gedelokaliseerd kunnen worden

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Duurzame 
Ontwikkeling: 

Dienst Gebouwen en Huisvesting
Dienst Informatie

Dienst Groene Ruimten
/

Uitvoeringsmodaliteiten:
Maatregel nr. 1 Inventaris van gemeentelijke terreinen die op korte of middellange termijn beschikbaar zijn 

voor duurzame landbouw

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: opstellen van een inventaris van gemeentelijke 
terreinen die in een optiek van duurzame landbouw beheerd kunnen worden
Dienst Gebouwen en Huisvesting: levering van gegevens met betrekking tot 
gemeentelijke terreinen en de bezettingcontracten ervan

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Datum van de afwerking van de inventaris + totale oppervlakte van percelen die erin zijn 
opgenomen 

Maatregel nr. 2 Herwaardering van lokale voeding uit de nabijheid

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: centralisering en verspreiding van de informatie met 
betrekking tot de bestaande nabije commercialisering in Neerpede
Dienst Informatie: ontwerp van een webpagina op de gemeentelijke website en 
publicatie van artikels in de gemeentekrant 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal en aard van de herwaardering van nabije voeding 



AGENDA 21 ANDERLECHT  - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014  VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN 19 JUNI 2012

Verbeteringsas nr. 6: Erkennen en valoriseren van Neerpede als waardevol landelijk gebied inzake 
landschap, geschiedenis en natuur van gewestelijk belang met een potentiële heropleving van tuinbouw en 

geïntegreerde landbouw.

Actie 6C
Een groen netwerk in industriezone Erasmus

Bijstaan en begeleiden van bedrijven in de industriezone Erasmus voor het aantrekken van 
biodiversiteit op hun terrein met respect voor hun werkings- en ontwikkelingsbeperkingen

Context:
De industriezone Erasmus is gelegen tussen twee grote groene zones die van groot belang zijn voor de 
biodiversiteit in het Brussels gewest: het natuurgebied van Neerpede en de vallei van de Vogelzangbeek. 
Deze  twee  natuurgebieden  hebben  hun  natuurlijke  eigenschappen  kunnen  bewaren  en  vormen  een 
heggenlandschap  van  grote  biologische  waarde:  knotwilgen,  bloemenweiden,  boomgaarden,  vochtige 
gebieden, braakliggende gronden, hagen en grasheuvels.
De verstedelijkte gebieden van industriezone Erasmus en de wegen die dit gebied doorkruisen beperken de 
uitwisselingen en verplaatsingen van planten en dieren tussen deze twee zones. Een aangepaste inrichting 
kan deze hindernis wegwerken.
De gemeente Anderlecht wenst grote lokale operatoren zoals het Erasmusziekenhuis, de GOMB en andere 
bedrijven uit de industriezone aan te moedigen om hun terrein zo te beheren dat dit ten gunste is van de 
biodiversiteit.  Deze  opdracht  wordt  uitgevoerd  door  de  vzw  Natagora  in  samenwerking  met  de  dienst 
Duurzame Ontwikkeling.
Sinds 2009 hebben zeven bedrijven een begeleiding genoten inzake inrichting en methodes voor het beheer 
van hun groene ruimte ten gunste van de lokale fauna en flora.
Twee bedrijven hebben het handvest "Natuurnetwerk" van Natagora ondertekend: het Erasmusziekenhuis 
en  de Gewestelijke  Ontwikkelingsmaatschappij  voor  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  die  de  nieuwe 
industriezone Erasmus-Zuid heeft ingericht.
De  gemeente  Anderlecht  zal  zeer  binnenkort  beschikken  over  een  ecologisch  beheersplan  voor  de 
begraafplaats, gelegen naast het natuurgebied Vogelenzang en de industriezone (zie actie 5A).

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de ecologische verbindingen tussen de Vogelzangbeekvallei en Neerpede
• Versterking van de netwerkdynamiek tussen de belangrijkste actoren van de industriezone

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Duurzame 
Ontwikkeling: /

Natagora
Erasmusziekenhuis

GOMB
Bedrijven uit de 
industriezone

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Bewustmaking en begeleiding van ondernemingen en lokale actoren rond de versterking van 
het groene netwerk

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: coördinatie van de interventie van Natagora bij 
bedrijven en openbare actoren actief in de industriezone Erasmus + herwaardering van 
de concrete realisaties van bedrijven bij het grote publiek 
Natagora: bezoek aan het terrein en gepersonaliseerde redactie van voorstellen voor de 
inrichting en beheersmaatregelen ten gunste van de biodiversiteit

Benodigde 
middelen

Aanwending van de begroting van 5.500 € voor de financiering van de interventies van 
Natagora geboekt op artikel 879/124-48 van de dienst Duurzame Ontwikkeling 

Indicatoren Aantal gecoachte bedrijven en oppervlakte van de terreinen waarvan de inrichting en/of het 
beheer het lokale groene netwerk ten goede komt
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Maatregel nr. 2 Erkenning via labels van de terreinen van bedrijven of openbare actoren in het 
Natuurnetwerk

Wie doet wat? Dienst Duurzame Ontwikkeling: aanmoediging van bedrijven om het label 
Natuurnetwerk aan te vragen 
Natagora: opvolging van de kandidatuur binnen het Natuurnetwerk 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal bedrijven die het label Natuurnetwerk verkregen hebben en acties rond gemeentelijke 
communicatie over dit onderwerp
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Verbeteringsas nr. 7: Verbeteren van het gedrag inzake openbare netheid, aan de bron beperken van 
afvalproductie in samenwerking met grote openbare en privéactoren die bij deze problematiek betrokken zijn.

Actie 7A
Netheid is een zaak van iedereen!

Het geheel van de inwoners en de gebruikers van de openbare ruimte sensibiliseren om de 
netheid te respecteren

Context:
Openbare netheid is een grote uitdaging  voor een gemeente die meer dan 100.000 inwoners telt en die 
dagelijks  heel  wat  gebruikers  verwelkomt  (werknemers,  studenten,  toeristen,  klanten,...).  De  gemeente 
beschikt  hiervoor  over  belangrijke  menselijke  en  technische  middelen.  Een  groen  nummer  staat  ter 
beschikking van de inwoners en andere lokale actoren om gratis de dienst Openbare Reiniging en Vervoer 
op de hoogte te brengen van problemen op het terrein.
De "doelstelling netheid" kan echter niet gehaald worden zonder de mobilisatie en de actieve participatie van 
iedereen om de vervuiling van de openbare ruimte te vermijden. 
Helaas is er heel wat gebrek aan burgerzin in dit domein: papiertjes en peuken worden op de grond gegooid, 
afval wordt op het voetpad geplaatst, er zijn overal sluikstorten, brood wordt op straat geworpen om duiven 
te voederen, enz.  Het is essentieel om de doorlopende informatie en de sensibilisering van verschillende 
doelgroepen uit te breiden.
Deze bewustmaking moet regelmatig herhaald worden want er is  een grote "turn-over"  van inwoners in 
sommige wijken.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Vermindering van de problemen veroorzaakt door de bevuiling van de openbare ruimte
• Vermindering van de visuele en chemische milieuvervuiling
• De verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners
• Vermindering van de gemeentelijke uitgaven voor de ophaling en behandeling van het afval op de 

wegen

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer

Dienst Informatie
Gemeentewijzer

Diensten Enseignement en Onderwijs
Dienst Middenstand
Gemeentesecretaris

Dienst Gemeenschapswachten
Juridische dienst

Dienst Ontvangsten

Agentschap Net-
Brussel

Politiezone
Atrium-steunpunten

Uitvoeringsmodaliteiten

Maatregel nr. 1 Bewustmaking van de inwoners en de lokale actoren rond gepast gedrag inzake openbare 
netheid

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: ontwerp en verspreiding van thematische 
affiches en folders + editie van webpagina's met de gepast gedrag inzake openbare 
netheid + organisatie van evenementen rond het thema netheid en recycleren van afval 
+ bewustmakingsstands tijdens gemeentelijke evenementen + herwaardering van het 
schoonmaken en vegen door gemeentelijke medewerkers en andere actoren + 
herinnering van het bestaan van een groen nummer "netheid" via communicatie
Dienst Informatie: lay-out van affiches en folders
Dienst Gemeentewijzer: verspreiding van folders

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Aantal uitgedeelde folders + participatiegraad aan bewustmakingsevenementen
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Maatregel nr. 2 Bewustmaking van de leerlingen rond gepast gedrag inzake openbare netheid

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: organisatie van animaties rond netheid in 
scholen op het gemeentelijke grondgebied 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Aantal animaties per jaar en leerlingen betrokken bij deze animaties

Maatregel nr. 3 Bewustmaking van de handelaars en bedrijven rond gepast gedrag inzake openbare netheid

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: aanzetten tot het plaatsen van asbakken en/of 
vuilnisbakken voor handelszaken en bedrijven en herinnering van de verplichting voor 
alle handelszaken en bedrijven om een contract af te sluiten voor de ophaling van afval, 
in samenwerking met de lokale Atriumsteunpunten en de dienst Middenstand

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Aandeel handelaars met een contract voor de ophaling en aandeel dat over vuilnisbakken 
en/of asbakken beschikt

Maatregel nr. 4 Versterking van de vaststellingen en sancties inzake openbare vervuiling

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: versterking van de vaststellingen en sancties 
inzake openbare vervuiling door de teams van het Witte Commando via de toepassing 
van belastingen
Dienst Gemeenschapswachten: ondersteuning bij het verbaliseren van vervuiling via 
administratieve sancties op basis van het algemeen politiereglement
Dienst Juridische Zaken: instaan voor de opvolging van de toepassing van administratieve 
sancties en belastingen in samenwerking met de gemeentesecretaris 
Dienst Ontvangsten: instaan voor de inning van de gemeentelijke belastingen en 
administratieve sancties  in samenwerking met de coördinator van de administratieve 
sancties die voor hun ontwikkeling instaat
Bemiddelaar intergemeentelijke administratieve sancties (Anderlecht - Vorst - Sint-Gillis): 
voorstellen van herstelbemiddeling als alternatief voor boetes

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Aantal en soorten belastingen door het Witte Commando
Aantal en soorten boetes of bemiddelingen naar aanleiding van de vaststellingen van de 
gemeenschapswachten en de politiezone 



AGENDA 21 ANDERLECHT  - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014  VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN 19 JUNI 2012

Verbeteringsas nr. 7: Verbeteren van het gedrag inzake openbare netheid, aan de bron beperken van 
afvalproductie in samenwerking met grote openbare en privéactoren die bij deze problematiek betrokken zijn.

Actie 7B
Bekers met statiegeld in het stadion

Het afval tijdens voetbalwedstrijden verminderen en de netheid rond het stadion verbeteren

Context:
Het Constant Vanden Stockstadion is samen met het Koning Boudewijnstadion de grootste sportuitrusting in 
het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest.   Het  wordt  sinds  zijn  opening  in  1917  door  de  voetbalclub  RSC 
Anderlecht gebruikt. Als we het aantal beschikbare zitjes in aanmerking nemen, is dit het vierde grootste 
stadion in België. 
De aanwezigheid van het stadion veroorzaakt overlast voor de omwonenden, vooral inzake netheid. Een van 
de grootste problemen is de omvang van het gebruik van plastic bekers door supporters tijdens wedstrijden. 
Een groot deel van deze bekers wordt op de openbare ruimte in de omgeving van het stadion weggeworpen. 
Het  algemene gebruik  van  herbruikbare bekertjes met  statiegeld  is  een interessante  oplossing voor  dit 
probleem. Dit  alternatief werd met succes in Brussel toegepast tijdens verschillende evenementen zoals 
festivals.  De gemeente Anderlecht  wenst  dit  systeem ook in te  voeren in  overleg met  de RSCA en de 
uitbaters van verschillende cafés die met deze problematiek te maken hebben.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de netheid rond het stadion tijdens voetbalwedstrijden
• Vermindering van de hoeveelheid ingezameld afval bij het schoonmaken van de omgeving

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer Dienst Juridische Zaken RSCA

Politie

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Verplichting om bekertjes met statiegeld te gebruiken in het stadion en in de cafés uit de 
omgeving

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer + Juridische Zaken: opvolging van de toepassing 
van het algemeen politiereglement dat bekers voor eenmalig gebruik verbiedt in en rond 
het stadion tijdens voetbalwedstrijden 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Hoeveelheid ingezameld afval bij de schoonmaak van de omgeving van het stadion na 
wedstrijden
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Verbeteringsas nr. 7: Verbeteren van het gedrag inzake openbare netheid, aan de bron beperken van 
afvalproductie in samenwerking met grote openbare en privéactoren die bij deze problematiek betrokken zijn.

Actie 7C
Minder plastic tassen voor eenmalig gebruik

Het gebruik van herbruikbare tassen aanmoedigen om aankopen in Anderlechtse winkels en 
markten in te pakken en mee te nemen

Context:
Dagelijks worden in de detailhandel en in marktkramen heel wat plastic tassen voor eenmalig gebruik benut 
om de aankopen van klanten in te pakken. Het gebruik van deze plastic tassen is slecht voor het milieu. 
Wanneer ze op straat worden achtergelaten veroorzaken ze een visuele verontreiniging. Bovendien is meer 
dan 400 jaar nodig voor de volledige ontbinding van deze tassen, terwijl hun gebruik soms heel beperkt is. 
Dit is een bron van verontreiniging van het water en de ecosystemen op lange termijn.
In de gemeente Anderlecht is dit probleem bijzonder groot in de omgeving van de markt in de slachthuizen, 
hoewel de afgelopen jaren heel wat vooruitgang werd geboekt rond de reiniging van de openbare ruimte. 
De  oplossingen  om  deze  problemen  in  te  dijken  moeten  zich  op  klanten  en  handelaars  toespitsen: 
sensibilisering van klanten om hun gedrag te wijzigen door het gebruik van herbruikbare tassen of manden, 
maar ook sensibilisering van handelaars voor het gebruik van papieren tassen of biologisch afbreekbare 
plastic tassen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de netheid in de openbare ruimte
• Vermindering van de hoeveelheid afval veroorzaakt door de detailhandel

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer

Dienst Middenstand 
Dienst Duurzame Ontwikkeling:

Atrium
Abatan

Uitvoeringsmodaliteiten

Maatregel nr. 1 Verdeling van herbruikbare tassen in de kleuren van de gemeente 

Wie doet wat? Dienst Middenstand: verdeling van herbruikbare tassen tijdens gemeentelijke 
evenementen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal verspreide herbruikbare tassen
Gebruiksgraad van de verspreide tassen in de handelszaken 

Maatregel nr. 2 Sensibilisering van klanten en handelaars over milieuproblemen veroorzaakt door het 
gebruik van plastic tassen voor eenmalig gebruik

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging: uitwerking en toepassing van een bewustmakingsactie rond 
milieuproblemen veroorzaakt door plastic tassen voor eenmalig gebruik
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de uitwerking en de uitvoering van deze 
bewustmakingsacties 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal bewustmakingsacties en doelgroepen 
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Verbeteringsas nr. 7: Verbeteren van het gedrag inzake openbare netheid, aan de bron beperken van 
afvalproductie in samenwerking met grote openbare en privéactoren die bij deze problematiek betrokken zijn.

Actie 7D
Actie propere wijk Kanaal-Zuid

De inwoners en gebruikers van de wijk Kanaal-Zuid sensibiliseren om op duurzame wijze respect 
op te brengen voor de openbare netheid  

Context:
De problematiek van de vervuiling van de openbare ruimte is bijzonder nijpend in de perimeter waarop het 
duurzaam wijkcontract  Kanaal-Zuid  betrekking heeft.  Sommige pleinen en straten worden belaagd door 
sluikstorters meestal niet uit Anderlecht komen of door inwoners die de regels inzake netheid onvoldoende 
kennen.  Een  nette  wijk  berust  op  drie  pijlers:  sensibilisering  van  de  gebruikers,  regelmatig  vegen  en 
schoonmaken van de openbare ruimte, en repressie van overtredingen. 
In het kader van het duurzaam wijkcontract, bestaat de doelstelling van de actie uit sensibilisering-repressie 
rond  netheid,  in  samenwerking  met  verenigingen,  inwoners,  handelaars  en  scholen  om  deze  te  doen 
deelnemen en hen te responsabiliseren.
Bovendien beoogt deze actie de toepassing van drie basisprincipes rond afvalbeheer: Beperken van de 
hoeveelheid producten op hun levenseinde,  hergebruiken van producten of onderdelen die anders bij het 
afval terecht zouden komen en recycleren van grondstoffen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de netheid in de wijk Kanaal-Zuid
• Aanmoedigen van constructieve ontmoetingen tussen inwoners en bezoekers van de wijk
• De externe aanbreng van afval beperken

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer 

Dienst Stadsrenovatie Gewest

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Sensibilisering van de bezoekers van de wijk rond de netheid in de openbare ruimte

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: organisatie van informatie- en 
sensibilisatieacties van de inwoners, handelaars en bezoekers van de wijk + 
sensibilisering van kinderen in samenwerking met scholen en verenigingen uit de wijk + 
opening van een netheidsloket in het steunpunt van het duurzaam wijkcontract om 
vragen te beantwoorden over netheid, afvalbeheer en de reglementering + 
ondersteuning van projecten van burgers en verenigingen rond het hergebruik en het 
recycleren van afval

Benodigde 
middelen

Aanwending van de begroting voorzien in het duurzaam wijkcontract voor de actie "Nette 
wijk": 358.250 € over 4 jaar

Indicatoren Aantal gerealiseerde acties en aantal deelnemers
Aantal interventies voor de reiniging van sluikstorten in de wijk

Maatregel nr. 2 Repressie van overtredingen binnen de perimeter

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: uitwerking van een repressief luik in 
samenwerking met de politie, met aanwerving van twee personen die specifiek worden 
ingezet voor het verbaliseren van overtredingen inzake netheid

Benodigde 
middelen

Aanwending van de begroting voorzien in het duurzaam wijkcontract voor de actie "Nette 
wijk": 358.250 € over 4 jaar

Indicatoren Aantal geverbaliseerde overtredingen
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Verbeteringsas nr. 7: Verbeteren van het gedrag inzake openbare netheid, aan de bron beperken van 
afvalproductie in samenwerking met grote openbare en privéactoren die bij deze problematiek betrokken zijn.

Actie 7E
Actie Scheut propere wijk

De inwoners en gebruikers van de wijk Scheut sensibiliseren om op duurzame wijze respect op te 
brengen voor de openbare netheid 

Context:
De realiteit in de Scheutwijk is complex inzake netheid. Sommige pleinen en straten worden belaagd door 
sluikstorters meestal niet uit Anderlecht komen of door inwoners die de regels inzake netheid onvoldoende 
kennen.
Sommige delen van de wijk hebben te kampen met hondenpoep omwille van de vele groene ruimten en 
parken in deze perimeter. Rond glascontainers worden vaak sluikstorten aangetroffen.
In het kader van het duurzaam wijkcontract Scheut, is het de bedoeling de mensen rond netheid en respect 
voor het milieu te sensibiliseren, samen met alle actoren uit de wijk teneinde hen te doen deelnemen en hen 
te responsabiliseren: verenigingen, inwoners, handelaars en scholen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de netheid in de wijk Scheut
• Aanmoedigen van constructieve ontmoetingen tussen inwoners en bezoekers van de wijk

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Reiniging en Vervoer Dienst Stadsrenovatie Gewest

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Sensibilisering van de bezoekers van de wijk rond de netheid in de openbare ruimte

Wie doet wat? Dienst Openbare Reiniging en Vervoer: aanwerving van een persoon die zich toespitst 
op de sensibilisering rond netheid + organisatie van informatie- en sensibilisatieacties 
van de inwoners, handelaars en bezoekers van de wijk + sensibilisering van kinderen in 
samenwerking met scholen en verenigingen uit de wijk + opening van een netheidsloket 
in het steunpunt van het duurzaam wijkcontract om vragen te beantwoorden over 
netheid, afvalbeheer en de reglementering

Benodigde 
middelen

Aanwending van de begroting voorzien in het duurzaam wijkcontract voor de actie "Nette 
wijk": 201.330 €/jaar gedurende 4 jaar 

Indicatoren Aantal gerealiseerde acties en aantal deelnemers
Aantal interventies voor de reiniging van sluikstorten in de wijk
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Verbeteringsas nr. 8: Alternatieve vervoersmiddelen dan de individuele wagen aantrekkelijker maken en 
dan vooral de fiets

Actie 8A
Fietsroutes

De veiligheid en aantrekkelijkheid van verplaatsingen met de fiets op het gemeentelijke 
grondgebied verbeteren

Context: 
Fietsroutes zijn aanbevolen wegen voor gemiddelde en lange verplaatsingen met de fiets. Deze routes 
maken gebruik van lokale wegen, waarop het verkeer schaarser en trager is, en dus minder stresserend dan 
op hoofdwegen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op een kaart verschillende gewestelijke 
fietsroutes (GewFR) gedefinieerd, waarvan er vier het gemeentelijke grondgebied doorkruisen. Eind 2011 
maakte een van deze routes het voorwerp uit van markeringen en van bepaalde ingrepen om het 
fietsverkeer te beveiligen en te vergemakkelijken. Deze intergemeentelijke routes kunnen vervolledigd 
worden door gemeentelijke fietsroutes (GemFR) om verschillende lokale punten met elkaar te verbinden. 
Het gemeentelijke fietsbeleid wordt sinds 2004 ondersteund door een fietscommissie die uit verschillende 
fietsende burgers en betrokken gemeentediensten bestaat, onder het voorzitterschap van de schepen van 
Openbare Werken. Het ritme van de vergaderingen en de participatiegraad kent momenteel een dipje.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De emissie van broeikasgassen en het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen veroorzaakt 

door verplaatsingen op gemeentelijk grondgebied
• Ontmoetingen en sociale cohesie aanmoedigen aan de hand van verplaatsingen met de fiets
• Burgerraadpleging versterken via de fietscommissie (gekoppeld aan actie 3A)

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Duurzame 
Ontwikkeling en 

Mobiliteit

Dienst Openbare Werken
Dienst Duurzame Ontwikkeling

Fietscommissie
Mobiel Brussel

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Definitie van het tracé van de gemeentelijke fietsroutes

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: definitie van het tracé van de GemFR op basis van de voorstellen 
geformuleerd in het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan en het tracé van de 
GewFR
Fietscommissie: validering van de voorgestelde tracés

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Totale lengte van de voorgestelde GemFR

Maatregel nr. 2 Bewegwijzering van de gemeentelijke fietsroutes

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: definitie van de bewegwijzering, validering door Mobiel Brussel van de 
coherentie met de gewestelijke bewegwijzering, verkrijgen van de toestemming van 
Mobiel Brussel voor het plaatsen van de bewegwijzering op gewestelijke wegen en 
nauwkeurige bepaling van de noodzakelijke ingrepen
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de validering van de bewegwijzering 
Fietscommissie: validering van de voorgestelde bewegwijzering
Dienst Openbare Werken: gunning van de overheidsopdrachten en controle van de 
uitvoering van de bewegwijzering
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Benodigde 
middelen

Begroting van 50.000 € op artikel 410/961-51 van de dienst Mobiliteit voorbehouden 
voor de realisatie van fietsinfrastructuur

Indicatoren Aantal km GemFR met bewegwijzering

Maatregel nr. 3 Wegmarkering van de gemeentelijke fietsroutes

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: identificatie van de wegen die wegmarkeringen vereisen
Dienst Openbare Werken: gunning van de overheidsopdrachten, controle van de 
uitvoering van de bewegwijzering en onderhouden van de wegmarkeringen

Benodigde 
middelen

Begroting van 50.000 € op artikel 410/961-51 van de dienst Mobiliteit voorbehouden 
voor de realisatie van fietsinfrastructuur

Indicatoren Aantal km gemarkeerde GemFR en aandeel markeringen in goede staat

Maatregel nr. 4 Beveiligingswerken aan de fietsroutes, namelijk bij de herinrichting van de wegen

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: identificatie van de noodzakelijke inrichtingen, opvolging van de 
projecten voor de heraanleg van de wegen die door de GemFR en de GewFR doorkruist 
worden
Fietscommissie: validering van de voorgestelde tracés
Dienst Openbare Werken: realisatie van interne inrichtingen of via ondernemers op 
gemeentelijke wegen
Mobiel Brussel: realisatie van inrichtingen op gewestelijke wegen

Benodigde 
middelen

Gebruik van de bestaande begroting voor het onderhoud en kleine aanpassingen van 
wegen + budgetten toegewezen voor de specifieke herinrichting van bepaalde wegen 
(dienst Openbare Werken)

Indicatoren Aantal beveiligde kruispunten en lengte van de gecreëerde fietspaden

Maatregel nr. 5 Lobbying bij Mobiel Brussel voor de concrete uitvoering van 4 gewestelijke fietsroutes 
doorheen het gemeentelijke grondgebied

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: regelmatig contact met Mobiel Brussel met het oog op de realisatie van 
de bewegwijzering en de aanleg van GewFR

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal km bewegwijzerde en/of beveiligde GewFR

Maatregel nr. 6 Regelmatige en doeltreffende werking van de fietscommissie
(gekoppeld aan actie 3A)

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: Regelmatige oproepingen en secretariaat 
Dienst Openbare Werken: constructieve participatie aan vergaderingen
Leden van de fietscommissie: constructieve participatie aan vergaderingen
Mobiel Brussel: constructieve participatie aan vergaderingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal vergaderingen per jaar en participatiegraad 
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Verbeteringsas nr. 8: Alternatieve vervoersmiddelen dan de individuele wagen aantrekkelijker maken en 
dan vooral de fiets

Actie 8B
Meer fietsparkings

Versterken van de parkeermogelijkheden voor fietsen op het volledige grondgebied van de 
gemeente

Context: 
Fietsendiefstal is een reëel probleem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afwezigheid van beveiligde 
fietsparkings moedigt de mensen niet aan om de fiets te gebruiken. Het gebeurt vaak dat slachtoffers van 
fietsendiefstal ontmoedigd geraken om de fiets te gebruiken. Een van de manieren om op deze problematiek 
in te spelen bestaat erin fietsers op hun bestemming een aangepaste parkeerinfrastructuur aan te bieden. 
Fietsparkings moeten het mogelijk maken het kader en voorwiel van de fiets met een U-vormig slot vast te 
maken.
De gemeente Anderlecht heeft al op verschillende plaatsen van haar grondgebied fietsparkings voorzien, 
waarvan  de  overdekte  stallingen  op het  Dapperheidsplein  en  het  Raadsplein.  Het  aanbod moet  echter 
worden uitgebreid, voornamelijk in de buurt van bepaalde gemeentelijke drukbezochte gebouwen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De emissie van broeikasgassen en het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen veroorzaakt 

door verplaatsingen op gemeentelijk grondgebied
• Burgerraadpleging versterken via de fietscommissie (gekoppeld aan actie 3A)

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en 

Mobiliteit.

Dienst Openbare Werken
Dienst Stadsrenovatie

Dienst Gebouwen en Huisvesting
Service Enseignement

Dienst Onderwijs
Wijkenregie

Fietscommissie
Mobiel Brussel

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Het bestaande aanbod uitbreiden door zich toe te spitsten op de plekken waar de vraag 
het grootst is

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: overlegde selectie  van de geschikte locaties voor de plaatsing van 
nieuwe fietsparkings, met inbegrip van de directe omgeving van gemeentelijke 
gebouwen
Adviesraad: voorstel van plekken die op basis van een bestaande vraag uitgerust 
moeten worden
Dienst Openbare Werken: plaatsing van de parkings op de gedefinieerde plekken 

Benodigde 
middelen

Aanwending van bestaande technische middelen + aankoop van een parking in u-vorm: 
gedeeltelijke aanwending van de jaarlijkse begroting van 50.000 EUR voorbehouden 
voor fietsinfrastructuur

Indicatoren Aantal geplaatste fietsparkings + gebruik
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Maatregel nr. 2 Systematisch plaatsen van aangepaste fietsparkings bij de renovatie van wegen

Wie doet wat? Diensten Stedelijke Ontwikkeling, Stadsrenovatie en Openbare Werken: integratie van 
fietsparkings op geschikte locaties bij renovatieprojecten van de openbare ruimte
Dienst Mobiliteit: raad bij de lokalisatie van en het type fietsparkings

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Aantal parkings geplaatst bij de renovatie van wegen

Maatregel nr. 3 Creatie van fietsparkings in gemeentelijke scholen

Wie doet wat? Diensten Enseignement en Onderwijs: samenwerking met de dienst Mobiliteit voor de 
identificatie van de scholen die het gebruik van de fiets willen uitbreiden en bepaling van 
de geschikte ruimten om de fietsparkings onder te bregen
Dienst Mobiliteit: samenwerking met de dienst Openbare Werken en de wijkenregie voor 
de inplanting van fietsparkings in gemeentelijke scholen
Dienst Gebouwen en Huisvesting: integratie van overdekte fietsparkings in projecten 
voor de creatie van nieuwe scholen of de renovatie van bestaande scholen

Benodigde 
middelen

Aanwending van bestaande technische middelen + aankoop van een parking in u-vorm: 
gedeeltelijke aanwending van de jaarlijkse begroting van 50.000 EUR voorbehouden 
voor fietsinfrastructuur

Indicatoren Aantal fietsparkings geplaatst in scholen + gebruik

Maatregel nr. 4 Uitwerking van een procedure voor de plaatsing van fietsparkings ter vervanging van 
een parkeerplaats voor wagens

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: Uitwerking van een procedure voor de plaatsing van fietsparkings ter 
vervanging van een parkeerplaats voor wagens door rekening te houden met het 
bestaande aanbod van parkeerplaatsen voor wagens en fietsen
Dienst Openbare Werken: plaatsing van fietsparkings

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Aantal geplaatste parkings ter vervanging van parkeerplaatsen voor wagens
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Verbeteringsas nr. 8: Alternatieve vervoersmiddelen dan de individuele wagen aantrekkelijker maken en 
dan vooral de fiets

Actie 8C
Verwijderen van ongebruikte tramsporen

De heraanleg van wegen met ongebruikte oude tramsporen om de veiligheid van weggebruikers 
en vooral van fietsers te verhogen

Context: 
Het gemeentelijke grondgebied telt heel wat wegen waarop nog oude ongebruikte tramsporen liggen. De 
meeste  wegen  zijn  gelegen  op  het  oude  tracé  van  tram  56  tussen  de  Claude  Debussystraat  en  de 
CERIA/COOVI-campus in de wijk Het Rad. Sinds de verlenging van de metrolijn tussen Bizet en Erasmus in 
2003 is deze tramlijn niet meer in gebruik.
In sommige straten zijn deze oude rails nog aanwezig en zorgen ze voor overbodige hinder voor het verkeer, 
voornamelijk voor fietsers. In anderen wegen werden deze rails met asfalt bedekt, maar de aanwezigheid 
van de rails beschadigt de bekleding sneller.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De veiligheid van alle verplaatsingswijzen verhogen
• De openbare ruimte gezelliger maken

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Openbare 
Werken Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

FOD Mobiliteit en 
Vervoer (Beliris-akkoord)

MIVB

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Heraanleg van verschillende wegen in de wijk Het Rad

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: coördinatie met de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de 
concrete uitvoering van de heraanleg van het Minister Wautersplein, de Melckmanslaan 
en de Mensenrechtenlaan + overleg met Infrabel voor de heraanleg van de 
Aardbeienstraat tussen het Minister Wautersplein en de Van Laerstraat

Benodigde 
middelen

Begroting van 1.650.000 EUR gefinancierd door het Beliris-fonds

Indicatoren Datum van het indienen en verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen
Aanvangs- en einddatum van de werken

Maatregel nr. 2 Heraanleg van de Limbourglaan, de Claude Debussystraat en de Wandelingstraat 

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: afwerking van de renovatieplannen van deze wegen en 
eventueel invoering van stedenbouwkundige vergunningen 
Dienst Openbare Werken: opvolging van de toekenningsprocedure van 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken en opvolging van de werven voor de 
heraanleg

Benodigde 
middelen

Begroting van 1.000.000 EUR voorzien in het driejaarlijks investeringsplan 2010-2012

Indicatoren Datum van het indienen en verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen
Aanvangs- en einddatum van de werken
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Maatregel nr. 3 Planning van de heraanleg van andere wegen met ongebruikte tramsporen

Wie doet wat? Dienst Openbare Werken: Prioritaire begroting en planning van de heraanleg 
overblijvende wegen met ongebruikte tramsporen, met aanvraag van een financiële 
tegemoetkoming vanwege de MIVB voor de verwijdering van tramsporen in geval van 
volledige herinrichting van de wegen

Benodigde 
middelen

Begrotingen aan te vragen via het driejaarlijks investeringsprograma 2013-2015 
waarvan een gedeelte door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd wordt

Indicatoren Aantal en lengte van de wegen waarvan de heraanleg voorzien is binnen het driejaarlijks 
investeringsprogramma 2013-2015
Datum van het indienen en verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen
Aanvangs- en einddatum van de werken
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Verbeteringsas nr. 8: Alternatieve vervoersmiddelen dan de individuele wagen aantrekkelijker maken en 
dan vooral de fiets

Actie 8D
Mijn fiets, mijn vrijheid

De mobiliteit van gezinnen verhogen en de kennis van verplaatsingen met de fiets in wijken 
verbeteren

Context: 
Het autoverkeer is nefast voor de levenskwaliteit in de stad: luchtvervuiling, geluidsoverlast, files, stress, 
ongevallen, verlies aan openbare ruimte,... In Brussel is meer dan een vierde van de verplaatsingen minder 
dan 1 km lang en twee derde minder dan 5 km lang. De moderne mens beweegt niet genoeg en heeft dus 
meer kans om hart- en vaatziekten te ontwikkelen.
Fietsen is gezond, goedkoop, prettig, gezellig, stil, snel en toegankelijk van 7 tot 77 jaar.  De fiets neemt 
bovendien  weinig  ruimte  in  beslag  en  is  makkelijk  te  onderhouden.  Een  aantal  vooroordelen  staat  het 
dagelijks gebruik van de fiets in de weg: slecht weer, te veel hoogteverschillen, risico op diefstal, onveiligheid 
in het verkeer, enz.  Het is dus belangrijk de mensen te informeren en warm te maken voor verplaatsingen 
met de fiets.  De fiets is het perfecte vervoermiddel om de wijken in de buurt op een andere manier te 
ontdekken en af te wijken van de grote assen die door de auto en het openbaar vervoer gebruikt worden.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De mobiliteit van burgers en gezinnen vergemakkelijken en verbeteren
• De ontdekking van nieuwe wijken stimuleren 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Stedelijke 
Ontwikkeling en 

Mobiliteit.
Dienst Middenstand /

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Organisatie van evenementen die het gebruik van de fiets stimuleren 

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: jaarlijkse organisatie van de dag van de zachte mobiliteit in de maand 
mei en van het Anderlechtse dorp op autoloze zondag, met inbegrip van heel wat 
animaties en diensten die het gebruik van de fiets en andere alternatieve vervoerswijzen 
promoten aan de hand van workshops fietsen herstellen, geleide fietstochten, het 
graveren van fietsen en een plooifietsrace

Benodigde 
middelen

Gedeeltelijke aanwending van het budget van 35.200 € op artikel 410/124-48 van de 
dienst Mobiliteit (technische kosten)

Indicatoren Participatiegraad aan de animaties en de voorgestelde diensten

Maatregel nr. 2 Organisatie van een fietstocht tijdens de dag van de zachte mobiliteit in de wijk Het 
Rad/Bizet

Wie doet wat? Dienst Middenstand: organisatie van een rally om de wijk Het Rad/Bizet te ontdekken in 
samenwerking met de handelaarsvereniging

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Aantal deelnemers aan de fietstocht
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Maatregel nr. 3 Uitlenen van fietsen aan Anderlechtse verenigingen en scholen

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: organisatie van een uitleendienst van een vijftiental fietsen voor 
kinderen en jongeren toegespitst op Anderlechtse verenigingen en scholen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal uitgeleende fietsen 
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Verbeteringsas nr. 8: Alternatieve vervoersmiddelen dan de individuele wagen aantrekkelijker maken en 
dan vooral de fiets

Actie 8E
Wandelen in Neerpede

De ontdekking van Neerpede via wandelingen promoten

Context: 
Het natuurgebied Neerpede, de poort naar het Pajottenland, is een overgebleven landbouwgebied met een 
grote  landschappelijke,  historische  en  ecologische  waarde,  een  unicum  in  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest.  Om  dit  gebied  bij  het  grote  publiek  meer  ruchtbaarheid  te  geven,  vernieuwde  de  gemeente 
Anderlecht in 2005 verschillende buurtwegen en -paden. Bij de uitvoering van deze werken werd aandacht 
besteed aan de integratie en bescherming van het landelijke kader. Zeven wandelpaden met een lengte van 
4 tot 11km kwamen zo tot stand, aangevuld met drie fietspaden met een lengte van 9 tot 13 km. Deze 
verschillende paden werden op het terrein met een bewegwijzering aangegeven. Folders werden uitgegeven 
om wandelaars over de bestaande paden te informeren, in samenwerking met de vzw Neerpede Blijft. Op 
strategische plekken werden drie informatiepanelen geplaatst.
In de loop der jaren werden een aantal panelen verwijderd en sommige paden zouden gerenoveerd moeten 
worden. De communicatiemiddelen moeten worden geüpdatet en voor meer mensen beschikbaar worden 
gemaakt. De herwaardering van de paden valt samen met de doelstellingen van het Groen en Blauw Huis 
dat zich toegespitst op de bescherming van Neerpede. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De zachte mobiliteit in Neerpede stimuleren
• De ontdekking van dit unieke landbouwgebied in Brussel versterken

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Mobiliteit

Dienst Openbare Werken
Dienst Groene Ruimten

Dienst Duurzame Ontwikkeling:
Dienst Toerisme

Dienst Gemeentewijzer
Wijkenregie

Neerpede Blijft

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Update en verspreiding van communicatiemiddelen

Wie doet wat? Dienst Mobiliteit: Updaten, herdrukken en verspreiden van wandelkaarten in 
samenwerking met de vereniging Neerpede Blijft en beschikken over originele digitale 
bestanden + opfrissen van de bestaande informatiepanelen en plaatsing van nieuwe 
panelen in de nabijheid van de eindhalte van tram 81
Dienst Duurzame Ontwikkeling: ondersteuning van de verspreiding van wandelkaarten 
via de activiteiten van het Groen en Blauw Huis en via stands tijdens gemeentelijke 
evenementen
Dienst Gemeentewijzer en Toerisme: verspreiding van wandelkaarten

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, financiële en technische middelen

Indicatoren Aantal heruitgegeven folders en verspreidingswijze
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Maatregel nr. 2 Herstellen van de bewegwijzering en renovatie van sommige paden

Wie doet wat? Dienst Openbare Werken: Herstellen van de bewegwijzering en renovatie van sommige 
paden, vooral het pad langs het rietveld, in samenwerking met de wijkenregie

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, financiële en technische middelen

Indicatoren Aantal vervangen borden en aantal afwezige of beschadigde punten
Lengte van de paden die in goede staat zijn

Maatregel nr. 3 Verhoogd gebruik van het openbaar vervoer en zachte vervoersmiddelen om naar 
Neerpede te komen 

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: verbetering van de bewegwijzering en de functionaliteit 
van de trajecten vanaf de haltes van het openbaar vervoer (metrostation Eddy Merckx 
en Erasmus, eindhalte 81 en eindhalte 75) + overleg met de MIVB om de verbetering 
van het openbaar vervoer naar de toegangspunten tot Neerpede te analyseren
Dienst Mobiliteit: uitwerking van de gemeentelijke fietsroute nr. 1 tussen het Raadsplein 
en de Pedevallei (zie actiefiche 8A)
Dienste Openbare Werken: plaatsing van de bewegwijzering en uitvoering van de 
inrichting van gemeentelijke wegen

Benodigde 
middelen

Aanwending van bestaande financiële, menselijke en technische middelen + eventueel 
bijkomende begroting aan te vragen in 2013 of 2014

Indicatoren /

Maatregel nr. 4 Ecologisch onderhoud van de omgeving van de paden

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: onderhoud van de omgeving van de paden in functie van het 
behoud van de biodiversiteit, idealiter 1 tot 2 maaibeurten per jaar

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal uitgevoerde maaibeurten + rijkdom aan bloemen langs de paden
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Verbeteringsas nr. 9: Aanleggen van de openbare ruimte met aandacht voor voetgangers en 
mensen met beperkte mobiliteit, met voorziening van nieuwe ontmoetingsplaatsen.

Actie 9A
Coherente en gezellige openbare ruimte

De gezelligheid en veiligheid van verplaatsingen voor voetgangers en mindervaliden verhogen bij 
de renovatie van wegen en pleinen

Context: 
De openbare ruimte bestaat uit straten, lanen, pleinen en voorpleinen. De inrichting van de openbare ruimte 
heeft een grote invloed op de verplaatsingswijzen en op hun impact op de lokale levenskwaliteit.
In  deze  context  hebben  verschillende  pleinen  en  wegen  de  afgelopen  jaren  het  voorwerp  van  een 
ingrijpende  herinrichting  uitgemaakt  in  het  kader  van  de  wijkcontracten.  Deze  nieuwe  ruimten  werden 
ontworpen om meer plaats te maken voor zachte mobiliteit en ontspanning.
De coherentie en de kwaliteit  van toekomstige herinrichtingen zouden versterkt kunnen worden door de 
uitwerking en de goedkeuring van een handvest voor de heraanleg van de openbare ruimte, die tegelijk de 
reeds toegepaste principes moet voortzetten, maar de gemeente ook de middelen moeten geven om een 
nieuw Anderlechts ambitieuzer "merk" uit te werken, dat de zeer uiteenlopende kenmerken van de wijken op 
het grondgebied met elkaar verbindt.  Dit handvest moet de wenselijke materialen voor de bekleding van 
wegen,  voetpaden  en  pleinen  vermelden.  Een  harmonisering  moet  ook  op  secundaire  ruimten  in  de 
gemeente plaatsvinden terwijl de centrale plekken het voorwerp van een specifieke herinrichting uitmaken. 
Ook de goede praktijken om het voor mindervaliden makkelijker te maken moeten verduidelijkt worden.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De veiligheid en gezelligheid van verplaatsingen te voet verbeteren
• De coherentie en de leesbaarheid van het gemeentelijke grondgebied versterken 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Stedelijke 
Ontwikkeling en 

Mobiliteit.

Dienst Openbare Werken
Dienst Stadsrenovatie

Dienst Groene Ruimten
Dienst Sociale Zaken

FOD Mobiliteit en 
Vervoer (Beliris-akkoord)

Gewest 
Adviesraden voor 

gehandicapte personen 
en senioren

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Uitwerking van een handvest voor de goede aanleg van de openbare ruimte

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: coördinatie van de overlegde uitwerking van een 
handvest voor de goede aanleg van de Anderlechtse openbare ruimte in samenwerking 
met de betrokken gemeentediensten en de adviesraden voor senioren en gehandicapte 
personen + toepassing ervan bij de uitwerking van renovatieprojecten van de openbare 
ruimte
Dienst Stadsrenovatie, Openbare Werken, Mobiliteit en Groene Ruimten: constructieve 
participatie bij de uitwerken van het handvest en toepassing ervan

Benodigde 
middelen

Begroting aan te vragen voor 2013 om een gespecialiseerd studiebureau te belasten 
met de overlegde opstelling van dit document

Indicatoren Aantal overlegvergaderingen met de gemeentediensten en de adviesraden en 
participatiegraad
Datum van de goedkeuring van het handvest
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Maatregel nr. 2 Herinrichting van wegen als zone 30 of als woonerf (zone 20) in de wijk Het Rad

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: afwerking van de procedure voor het verkrijgen van de 
stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting als woonerf van de Hoorickxstraat, 
de Plebejersstraat, de Burgersstraat en de Solidariteitsstraat + samenwerking met Beliris 
dat instaat voor de heraanleg van het Minister Wautersplein en de Mensenrechtenlaan 
(woonerf) en de Melckmansstraat (zone 30) + samenwerking met Infrabel voor de 
heraanleg als zone 30 van de Gerustheidsstraat en de Aardbijenstraat 
Dienst Openbare Werken: lancering en opvolging van de werven

Benodigde 
middelen

Begroting Beliris van 652.500 EUR voor de herinrichting van het Minister Wautersplein 
en van 483.750 EUR voor de heraanleg van de Mensenrechtenlaan 
Begroting van 625.200 EUR voor de herinrichting van de Hoorinckxstraat en de 
Plebejersstraat, meegefinancierd door de gemeente en Infrabel
Begroting van 735.500 EUR voor de herinrichting van de Burgersstraat en de 
Solidariteitsstraat volledig gefinancierd door de gemeente 

Indicatoren Datum van het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen
Aanvangs- en einddatum van de werken
Aantal en lengte van de als zone 30 en woonerf (zone 20) heraangelegde wegen 

Maatregel nr. 3 Heraanleg van het huizenblok Albert en van de Joodse Martelarensquare

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: lokale actoren verzamelen tijdens het ontwerp ten laste van 
Beliris voor de herinrichting van het huizenblok Albert, de Joodse Martelarensquare en 
omgeving met het oog op de kwalitatieve heraanleg van spontane wandelwegen en 
paden + ondersteuning bij het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning door 
Beliris en bij de uitvoering en opvolging van de werken

Benodigde 
middelen

Aanwending van de begroting van 2.250.000 EUR voor de heraanleg gefinancierd door 
Beliris in het kader van het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid

Indicatoren Overlegniveau en rekening houden met h et advies van de lokale actoren bij de 
uitwerking van het project
Datum van het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen
Aanvangs- en einddatum van de werken

Maatregel nr. 4 Veralgemening van het principe voor de heraanleg als woonerf (woonwijk met 
snelheidsbeperking van 20 km/u) van lokale wegen in bepaalde wijken

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Openbare Werken en Stadsrenovatie: systematische 
analyse in geval van de herinrichting van de openbare ruimte en de haalbaarheid van de 
heraanleg als woonerf (zone 20) van lokale wegen in woonwijken zoals bijvoorbeeld de 
tuinwijken Goede Lucht en Moortebeek

Benodigde 
middelen

Aanwending van bestaande menselijke en technische middelen + aanvraag van een 
begroting om elk project te realiseren 

Indicatoren Aantal en lengte van de wegen die het voorwerp van een haalbaarheidsstudie hebben 
uitgemaakt + lengte van de wegen waarvan de heraanleg als zone 20 voorzien of 
gerealiseerd werd
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Verbeteringsas nr. 9: Aanleggen van de openbare ruimte met aandacht voor voetgangers en 
mensen met beperkte mobiliteit, met voorziening van nieuwe ontmoetingsplaatsen

Actie 9B
Het Dapperheidsplein in een nieuw jasje

In overleg met de betrokken partijen een diepgaand renovatieproject van het Dapperheidsplein en 
de omliggende ruimten definiëren

Context: 
Het Dapperheidsplein en zijn omgeving vormen het historische centrum van de gemeente. De aanleg van de 
openbare ruimte leidt momenteel niet tot een optimale waardering van deze zone. De verhoging van de 
aantrekkingskracht  en gezelligheid  van  de site  vereist  meer  ruimte  voor  voetgangers  zodat  ze  kunnen 
slenteren,  meer aandacht  voor  zachte  verplaatsingswijzen  en de herwaardering van de collegiale  Sint-
Guido.
Het is echter niet evident om het Dapperheidsplein volledig autovrij te maken. Tijdens de uitwerking van het 
gemeentelijk  mobiliteitsplan  in  2005  bleek  uit  de  werkvergaderingen  en  het  openbaar  onderzoek  dat 
sommigen zeer enthousiast waren, terwijl anderen zich zorgen maakten. Een gedeeltelijke voetgangerszone 
is reeds aanwezig maar om dit plein op lange termijn een nieuwe dynamiek te geven, is het nodig een 
ambitieuzer project te definiëren.
In deze context moet het verdwijnen van de grote parking overwogen worden en moeten compenserende 
maatregelen, zoals de aanleg van een ondergrondse parking (auto's en fietsen) die in de herfst van 2012 het 
voorwerp  van  een  haalbaarheidsstudie  zal  uitmaken.  Deze  laatste  optie  moet  eveneens  geanalyseerd 
worden in functie van de hernieuwing van de tramsporen die de MIVB in de Wayezstraat aankondigt tegen 
de  horizon  van  2015.   De  bredere  rails  zullen  onvermijdelijk  leiden  tot  het  verdwijnen  van  een  aantal 
parkeerplaatsen op deze weg.
Hierbij  moet  aandacht  besteed  worden  aan  de  esthetische  en  praktische  kwaliteit  van  de  bekleding 
(mindervaliden)  en  de  trajecten  van  voetgangers  en  fietsers  in  functie  van  de  aanwezigheid  van  het 
openbaar vervoer. De definitie van dit project moet in overleg met verschillende lokale actoren gebeuren: 
burgers, handelaars, de MIVB, enz.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• De veiligheid en gezelligheid van verplaatsingen te voet verbeteren
• De coherentie en de leesbaarheid van het gemeentelijke grondgebied versterken 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Stedelijke 
Ontwikkeling en 

Mobiliteit.

Dienst Openbare Werken
Dienst Participatie

Dienst Middenstand
Dienst Toerisme
Dienst Informatie

MIVB
Atrium-steunpunt

Uitvoeringsmodaliteiten:
Maatregel nr. 1 Overlegde uitwerking van een algemeen plan voor de voorbeeldige heraanleg van het 

Dapperheidsplein en omgeving

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: coördinatie van de overlegde uitwerking van een 
algemeen plan voor de voorbeeldige heraanleg van het Dapperheidsplein en omgeving 
met verschillende betrokken partijen, rekening houdend met de resultaten van de 
haalbaarheidsstudie met betrekking tot de realisatie van een ondergrondse parking
Dienst Participatie: ondersteuning van de dienst Stedelijke Ontwikkeling om de inwoners 
en andere lokale actoren bij de uitwerking van het project te betrekken
Andere diensten: ondersteuning en constructieve participatie bij de overlegde uitwerking 
van het project

Benodigde 
middelen

Begroting aan te vragen door de dienst Stedelijke Ontwikkeling voor de studiekosten in 
2013 en door de dienst Openbare Werken voor de realisatie van de werken in 2014

Indicatoren Modaliteiten van het overleg met de lokale actoren
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Verbeteringsas nr. 10: Versterken van de economische en sociale dynamiek van het kanaal en 
omgeving door de troeven van het historisch erfgoed, de zachte mobiliteit en vrijetijdsbesteding uit te 

spelen.

Actie 10A
Project Zuidhaven

De gewezen maalderij Moulart renoveren door er een interpretatiecentrum van het kanaal en 
onthaal van ondernemingen te creëren

Context: 
De gewezen maalderij Moulart is gelegen aan de Demetskaai 23 en werd in 1903 opgericht. Deze ligging 
maakte gebruik van de voordelen van het kanaal en de spoorweg voor het vervoer van graan en steenkool. 
De maalderij legde in 1955 de boeken neer. Maalderij Moulart is één van de drie maalderijen die Brussel nog 
steeds rijk is. Tot voor kort werden in de gebouwen banden opgeslagen.
Het  project  Zuidhaven  beoogt  de  renovatie  van  dit  gebouw  dat  van  het  industriële  verleden  van  de 
kanaalzone getuigt  en werd door  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  in  het  kader  van het  programma 
FEDER 2007-2013 weerhouden. Het streeft ernaar een toegevoegde waarde te bieden aan het gebied van 
het kanaal van Charleroi,  tussen de Molenbeeksluis en het Biestebroekdok om het leven in deze zone 
duurzaam te verbeteren.
De originaliteit van het project bestaat uit de herwaardering van het immateriële erfgoed van de zone via een 
reeks activiteiten die jobs, een meerwaarde en een uitbreiding van de dienstverlening aan de bevolking tot 
stand brengen. Het project omvat de renovatie van emblematische gebouwen en hun bestemming voor de 
vestiging van bedrijven enerzijds en van een ontdekkings- en vernieuwingscentrum (interpretatiecentrum) 
anderzijds. Het project zal eveneens de gewezen directeurswoning op de site van de MIVB herwaarderen 
(ouden elektriciteitscentrale).
De gemeente Anderlecht staat in voor de coördinatie van het project met partners zoals de GOMB, de 
Haven  van  Brussel,  Abatan  nv  en  de  MIVB  via  de  coöperatieve  vennootschap  met  beperkte 
verantwoordelijkheid Moulart  waaraan de partners deelnemen (met uitzondering van de MIVB). De cvba 
heeft het beheer van het project toevertrouwd aan bedrijvencentrum Euclides.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Creatie van nieuwe lokalen die de ontwikkeling van lokale bedrijven kunnen ondersteunen
• Herwaardering van het materieel en immaterieel erfgoed van de kanaalzone 
• Versterking van de sociale cohesie dankzij de participatieve aspecten van het interpretatiecentrum

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst 
Gesubsidieerde 

Projecten
Dienst Economie en Middenstand

Euclides
GOMB

Haven van Brussel
Abatan nv

MIVB

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Coördinatie van de uitvoering van het project

Wie doet wat? Dienst Gesubsidieerde Projecten: coördinatie en participatie aan de concrete uitvoering 
van het project in samenwerking met de verschillende openbare en particuliere actoren

Benodigde 
middelen

Begroting van 7.675.000 EUR toegekend door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling

Indicatoren /
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Verbeteringsas nr. 10: Versterken van de economische en sociale dynamiek van het kanaal en 
omgeving door de troeven van het historisch erfgoed, de zachte mobiliteit en vrijetijdsbesteding uit te 

spelen.

Actie 10B
Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok

Een ambitieus project definiëren voor de stedelijke ontwikkeling rond de kanaalbrug en op 
onderbenutte industriële gronden langs het Biestebroekdok

Context: 
De  wijk  rond  het  Biestebroekdok  biedt  heel  wat  stedenbouwkundige  uitdagingen:  aanwezigheid  van 
braakliggende terreinen en ondergewaardeerde gronden (Shell en leegstaande industriële terreinen langs de 
kanaaldijk), zwakke verbindingen tussen Kuregem en het centrum, mobiliteitsproblemen voor het oversteken 
van de brug, herwaardering van het dok, mogelijke inplanting van een GEN-station, enz.
Deze zone krijgt zowel private als openbare aandacht. Bij de gemeente werden verschillende voorstellen 
voor de herontwikkeling van deze wijk geformuleerd. De gemeente is bewust van de uitdagingen van deze 
plek en heeft daarom een bijzonder bestemmingsplan uitgewerkt om de toekomstige inrichting te begeleiden 
en te oriënteren teneinde de stedelijke breuklijnen duurzaam weg te werken en beide oevers met elkaar te 
verbinden.
Deze doelstellingen sluiten aan bij de gewestelijke wens tot herkwalificatie van de kanaalzone en uitbreiding 
van het ontwikkelingspotentieel die de havenactiviteiten bieden. De residentiële aantrekkingskracht die het 
gewest promoot dankzij het opmerkelijke perspectief van het kanaal en de diversiteit aan stedelijke functies 
rechtvaardigt  de  wens  van  de  gemeente  om  de  bestemmingen  voorzien  door  het  gewestelijke 
bestemmingsplan en zijn recente wijzigingen te herwaarderen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Economische en sociale herwaardering van deze wijk
• Verbetering van de verbindingen tussen beide oevers
• Herwaardering van het kanaal en omgeving

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en 

Mobiliteit

Dienst Economie
Dienst Participatie

Dienst Stadsrenovatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling:

Atrium
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest
Haven van Brussel

NMBS

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Uitwerking van een BBP in de zone rond het Biestebroekdok

Wie doet wat? Stedelijke Ontwikkeling: Coördinatie van de uitwerking van het bijzonder 
bestemmingsplan Biestebroek, rekening houdend met de sociale, economische en 
milieubehoeften van de wijk
Dienst Participatie: ondersteuning van de dienst Stedelijke Ontwikkeling om de inwoners 
en andere lokale actoren bij de uitwerking van het BBP te betrekken
Andere diensten: constructieve participatie bij de overlegde uitwerking van het BBP

Benodigde 
middelen

Begroting van 400.000 EUR voor de uitwerking van het BBP, gesubsidieerd door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indicatoren Datum van de goedkeuring van de verschillende stappen voor de uitwerking van het 
BBP
Diversiteit en aantal personen betrokken bij het participatief proces voor de uitwerking 
van het BBP
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Verbeteringsas nr. 10: Versterken van de economische en sociale dynamiek van het kanaal en 
omgeving door de troeven van het historisch erfgoed, de zachte mobiliteit en vrijetijdsbesteding uit te 

spelen.

Actie 10C
Meer leven in groene ruimte Dageraad

De recreatieve en ecologische kwaliteit van deze kwaliteitsvolle landschappelijke groene ruimte 
langs het kanaal versterken

Context: 
De groene ruimte Dageraad strekt zich uit langs de linkeroever van het kanaal tussen de Paapsembrug en 
de Marchandbrug. Het deel dat het dichtst langs het kanaal ligt omvat een drievoudige rij populieren en is 
eigendom van de Haven van Brussel.  In deze zone verdient  het jaagpad een renovatie,  zowel  wat het 
beschadigde asfalt betreft als de vervanging van de bareel langs het kanaal. 
De gemeente is belast met het beheer van het Dageraadspark dat bestaat uit een groot driehoekig grasveld 
met enkele voetbalgoals en een pad dat grote flatgebouwen met het jaagpad verbindt. Langs het kanaal 
werd ook een petanquebaan aangelegd. Deze ruimte wordt bezocht door talrijke gezinnen die bijkomende 
uitrustingen op prijs zouden stellen. De dienst Groene Ruimten beschikt in dit opzicht over een speelplein 
met een "driemaster"  die in 2005 werd aangekocht  maar waarvan de plaatsing nog niet  werd voltooid. 
Voorafgaande studies brachten bodemvervuiling aan het licht die op korte termijn het voorwerp zal uitmaken 
van veiligheidsmaatregelen en opvolging in afwachting van de uitvoering van risicobeheersmaatregelen. Een 
van de oplossingen zou bestaan uit het bedekken van het gebied met een gezonde grondlaag van 50cm.
Een paar honderd meter verder worden binnenkort grote werkzaamheden uitgevoerd om de Marchandbrug 
door een tuibrug te vervangen. De versmalling van het kanaal wordt zo opgeheven en beide dokken worden 
met elkaar verbonden. Aan beide kanten van de brug worden de oevers heraangelegd om ze gezelliger te 
maken en de biologische kwaliteit ervan te verhogen. Het zou interessant zijn om een project te ontwikkelen 
dat  deze recreatieve  en ecologische  dynamiek  tot  aan de  Paapsembrug voortzet.  Dit  moet  evenwel  in 
overleg met de inwoners, de lokale verenigingen en de Haven van Brussel gebeuren.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Sociale dynamiek in deze onderbenutte ruimte
• Verbetering van de gezelligheid en de zachte verplaatsingswijzen langs het kanaal
• Herwaardering van het kanaal en omgeving

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en 

Mobiliteit

Dienst Groene Ruimten
Dienst Participatie

Dienst Duurzame Ontwikkeling:
Haven van Brussel

Uitvoeringsmodaliteiten

Maatregel nr. 1 Uitwerking van een algemeen project voor de gefaseerde heraanleg van de 
kanaaloevers en van het Dageraadspark in functie van ontspanning en wandelingen

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: Aanvatten van denkoefeningen rond de 
heraanlegmogelijkheden van de oevers en van het Dageraadspark met het oog op 
ontspanning en wandelingen, gekoppeld aan de stedenbouwkundige ontwikkelingen 
voorzien rond het Biestebroekdok, rekening houdend met de beperkingen veroorzaakt 
door de bodemverontreiniging
Dienst Groene Ruimten en Duurzame Ontwikkeling: constructieve participatie aan deze 
denkoefening
Dienst Participatie: ondersteuning van de diensten om de inwoners en andere lokale 
actoren te betrekken bij de uitwerking van een herwaaderingsproject van het 
Dageraadspark

Benodigde 
middelen

Aanwending van bestaande menselijke en technische middelen + bijkomende begroting 
te voorzien voor 2013
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Indicatoren Evolutie van de denkoefening met betrekking tot de heraanleg en diversiteit van de 
partijen die hierbij betrokken zijn

Maatregel nr. 2 Aanmoedigen van de biodiversiteit in het beheer van groene ruimte langs het kanaal

Wie doet wat? Dienst Groene Ruimten: uitwerking, goedkeuring en toepassing van een plan voor het 
gedifferentieerd beheer van het Dageraadspark en omgeving zoals taluds en bomenrijen
Dienst Duurzame Ontwikkeling: overleg met de Haven van Brussel voor het beheren van 
de oevers ten gunste van de biodiversiteit

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Goedkeuringsdatum van het beheersplan en oppervlakte van de zones die ecologisch 
beheerd worden
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Verbeteringsas nr.11: Meer en toegankelijker gelegenheden waarop de inwoners en de anderen 
elkaar kunnen ontmoeten met de nadruk op een beter « samen leven ».

Actie 11A
Meer ruimte voor de verenigingen 

Lokalen delen en infrastructuur ter beschikking stellen voor de activiteiten van de lokale 
verenigingen 

Context:
Er  zijn  talrijke  lokale  verenigingen  actief  op  het  gemeentelijk  grondgebied  van  Anderlecht.  Hun 
activiteiten  zijn  bijzonder  gevarieerd  en  richten  zich  tot  zeer  uiteenlopende  groepen:  kinderen, 
personen in armoede, jonge volwassenen, vrouwen,  enz.   Het  type georganiseerde activiteiten is 
eveneens zeer verscheiden : regelmatige ontmoetingen, ludieke bezigheden, lessen en workshops, 
stages, feestelijke evenementen, enz. 
Eén van de moeilijkheden waarmee deze verenigingen kampen is het vinden van lokalen om hun 
activiteiten te kunnen beoefenen. Gezien deze zeer verscheiden en soms bijzonder kort (enkele uren 
per week) zijn, stelt de gemeente voor om de verschillende bestaande lokalen te delen.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Meer ontmoetingen tussen de burgers tijdens de activiteiten georganiseerd door de  lokale 

verenigingen
• Beter delen van de beschikbare locaties 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Service Vie 
Associative 

Dienst 
Samenlevingsopbouw

Dienst Gebouwen en Huisvesting
Dienst Cultuur
Dienst Jeugd

Dienst Duurzame ontwikkeling
Dienst Participatie

/

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Ter beschikking stellen van de lokalen en het materiaal in het Huis van de sociale 
cohesie in de Curo Hall 

Wie doet wat? Service Vie associative: beheer van de terbeschikkingstelling van de diverse recent 
gerenoveerde lokalen, met inbegrip van de klaslokalen, een multimediaruimte, een 
grote vergaderzaal, een landschapskantoor maar materieel zoals meubilair, 
multimediaspelen en –uitrustingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal verenigingen dat in de lokalen terecht kan;  bezettingspercentage van de 
lokalen alsook de frequentiegraad 

Maatregel nr.2 Beheer van een dichtbijgelegen infrastructuur « Espace 16 Arts » bestaande uit een 
toneelzaal en een foyer 

Wie doet wat? Service Vie Associative: onthaal van lokale verenigingen in « Espace 16 Arts » 
Rossinistraat, 16. Dit is een voormalig industrieel gebouw dat gerenoveerd werd in het 
kader van het wijkcontract « Raad». Het herbergt een toneelzaal, een open foyer 
alsook een tiental lokalen van verschillende grootte, die door diverse lokale 
verenigingen worden benut

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal verenigingen dat terecht kan in de lokalen + bezettingsgraad van de lokalen + 
frequentiegraad 
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Maatregel nr.3 Plaats maken voor activiteiten i.v.m. duurzaam voedsel en biodiversiteit in het Groene 
en Blauwe Huis 

Wie doet wat? Dienst Duurzame ontwikkeling: punctuele opvang van activiteiten georganiseerd door 
de lokale verenigingen rond het thema duurzame voeding en biodiversiteit in de 
lokalen van het Groene en  Blauwe Huis in de Ketelstraat,1 in Neerpede, in overleg 
met de dienst Groene Ruimten die in deze lokalen gevestigd is (zie actie 6A)

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal in de lokalen georganiseerde activiteiten en frequentiegraad  

Maatregel nr.4 Het ter beschikking stellen van de lokalen van het Participatiehuis 
Wie doet wat? Dienst Gemeentewijzer: het regelmatig ter beschikking stellen van lokalen van het 

Participatiehuis in de Wayezstraat, 94, vooral de polyvalente zaal voor bijeenkomsten 
of activiteiten van de lokale verenigingen 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal activiteiten en onthaalde verenigingen 

Maatregel nr.5 Uitvoering van het bouwproject van een polyvalent gebouw in Neerpede
Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: afronding van een bouwproject van een 

polyvalent gebouw naast de atletiekbaan van de Olympischedreef gelegen, waar 
behalve sportactiviteiten ook feestelijke evenementen en buitenschoolse 
activiteiten kunnen doorgaan + het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning + het gunnen van openbare aanbestedingen voor werken + opvolging 
van de werf 

Benodigde 
middelen

Budget van 9.250.000€ ZBTW voor de bouw van een gebouw op de begroting 2013 
inschrijven, waarvan een deel kan worden gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschap in het kader van de uitbouw en de oprichting van sportinfrastructuur  

Indicatoren Indieningsdatum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning + datum 
waarop de vergunning verkregen werd + begin- en einddatum van de werf  

Maatregel nr.6 Ter beschikking stellen van de lokalen in het Buurthuis  « Scheikundige »
Wie doet wat? Dienst Samenlevingsopbouw: toezicht via de vzw Avicenne over de 

terbeschikkingstelling van de lokalen van het buurthuis in de Scheikundigestraat, 31-
33  voor de lokale verenigingen 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Bezettingsgraad van de lokalen, aantal activiteiten en onthaalde verenigingen 

Maatregel nr.7 Ter beschikking stellen van lokalen in het Nederlandstalige Jeugdhuis 
Wie doet wat? Dienst Jeugd: openstellen van het Jeugdhuis in de Veeweydestraat, 78 voor 

lokale verenigingen. Hier bevinden zich een ontmoetingsruimte en een 
uitleendienst voor materiaal + lancering van een renovatieproject van lokalen met 
de financiële hulp van de Vlaamse Gemeenschap Commissie + organisatie van 
een regelmatige permanentie van de dienst Jeugd in deze lokalen  

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Bezettingsgraad van de lokalen en aantal activiteiten en onthaalde verenigingen 

Maatregel nr.8 Ter beschikking stellen van centra voor recreatieve activiteiten 
Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken    : ter beschikking stellen van recreatieve centra voor 

samenkomsten en activiteiten van de lokale verenigingen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal activiteiten en onthaalde verenigingen 

Maatregel nr.9 Ter beschikking stellen van lokalen in het buurthuis «Scheut»
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Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: supervisie van de renovatie en de terbeschikkingstelling 
van de lokalen voor de lokale verenigingen in het buurthuis Scheut, dat ingericht 
werd in het kader van het duurzame wijkcontract « Scheut »

Benodigde 
middelen

Gebruik van de bestaande budgettaire middelen van het duurzame wijkcontract 
« Scheut » voor de inrichting van de lokalen 

Indicatoren Bezettingsgraad van de lokalen en aantal activiteiten en onthaalde verenigingen 

Maatregel nr.10 Informatie aan de verenigingen over de lokalen en het materiaal dat hen ter 
beschikking kan worden gesteld 

Wie doet wat? Dienst Informatie: uitbouw van webpagina’s met de inventaris en de beschrijving 
van de beschikbare lokalen en materiaal + de gegevens van de contactpersonen 
voor de reservaties  
Andere diensten: informatie geven en gegevens bijwerken 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal lokalen waarvan de volledige inlichtingen op de internetsite vermeld staan  
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Verbeteringsas nr.11: Meer en toegankelijker ontmoetingsgelegenheden voor de inwoners 
en alle anderen met de nadruk op een beter « samen leven ».

Actie 11B
Overleg tussen de verenigingen

 De coördinatie en de partnerships tussen verenigingen en lokale actoren versterken 

Context:
Er zijn talrijke lokale verenigingen actief op het gemeentegebied van Anderlecht. Hun acties bestrijken 
uiteenlopende domeinen en raken een zeer divers en uiteenlopend publiek.
Toch  vertonen  de  activiteiten  van  deze  verenigingen  soms  gelijkenissen  en  bestrijken  ze 
gemeenschappelijke  actiedomeinen.  Daarenboven  stuiten  ze  op  gelijkaardige  administratieve, 
menselijke of logistieke moeilijkheden. 
De verenigingen onderling maar ook de andere institutionele actoren,  zoals de gemeentediensten 
zouden dus  de  grootste  baat  hebben bij  meer dialoog  en samenwerking.  Deze  aanpak moet  de 
synergiën  tussen  de  projecten  bevorderen  en  gemeenschappelijke  oplossingen  voor  een  aantal 
opgedoken problemen vinden.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Betere wederzijdse kennis van de actoren op het terrein
• Verbetering van de synergiën tussen de lokale actoren op het vlak van de sociale cohesie 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Service Vie 
Associative

Dienst Onderwijs 
&Cultuur

Dienst Jeugd
Service Vie Associative

Gemeenschap 
Centrum De Rinck

Lokale verenigingen

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Organisatie van een Franstalig gemeenschappelijk overleg in het kader van een 
contract van sociale cohesie 

Wie doet wat? Service Vie Associative  : organisatie van overleg vier keer per jaar tussen alle lokale 
partijen van de sociale cohesie ter bevordering van de dynamiek van uitwisseling en 
samenwerking. Deelnemers: allen die zich inzetten voor de sociale cohesie en voor 
een betere coherentie tussen de acties voortvloeiende uit verschillende programma’s, 
maar die dezelfde doelstellingen voor ogen hebben + ontwikkeling van partnerships 
en uitwisseling tussen de verenigingen via themaplatformen. 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal vergaderingen per jaar en participatiegraad

Maatregel nr.2 Organisatie van overleg tussen de verenigingen en de verschillende lokale 
Nederlandstalige actoren, actief in de wijk Kuregem 

Wie doet wat? Dienst Onderwijs: organisatie van een structureel overleg met de verschillende 
actoren die actief zijn in de wijk Kuregem via de stuurgroep van het project « Ket 
In Kureghem » alsook in de wijk van Anderlecht Centrum via de stuurgroep van 
het project "Brede School Anderlecht Centrum"

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal vergaderingen per jaar en participatiegraad
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Maatregel nr.3 Organisatie van overleg tussen de verenigingen en de verschillende Nederlandstalige 
lokale actoren de actief zijn op het vlak van de cultuur.  

Wie doet wat? Dienst Cultuur: organisatie van regelmatig overleg tussen de verschillende 
verenigingen die beschikken over gemeentelijke subsidies in het kader van 
culturele activiteiten en/of erkend door het Gemeenschap Centrum De Rinck

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal vergaderingen per jaar en participatiegraad
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Verbeteringsas nr. 12: Bestrijden van sociale breuklijnen veroorzaakt door armoede en/of isolement 
vooral inzake toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting en recreatieve, sportieve of culturele activiteiten.

Actie 12A
Actieve vrijetijdsbesteding voor iedereen

Verbetering van de informatie over het activiteitenaanbod tijdens de vrije tijd en de vakantie en 
uitbreiding ervan

Context:
Het gemeentelijke grondgebied omvat heel wat structuren, scholen, verenigingen en sportclubs die een 
waaier aan activiteiten aanbieden bestemd voor kinderen en jongeren tijdens hun vrije tijd. Heel wat ouders 
kennen dit aanbod niet of onvoldoende.
Anderzijds wordt onvoldoende ingespeeld op bepaalde vragen, vooral in dichtbevolkte wijken. De gemeente 
Anderlecht start daarom verschillende acties op om het aanbod aan ludieke en sportactiviteiten 
buurtactiviteiten op te drijven.
In deze context organiseert de gemeente eveneens sport- en creatieve stages tijdens schoolvakanties, aan 
zeer democratische prijzen. Bovendien organiseert de gemeente kinderdagverblijven in de verschillende 
scholen en uiteenlopende buitenschoolse activiteiten.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Uitbreiding van de ontmoetingsmogelijkheden en de vermenging tussen burgers
• Ontplooiing van kinderen en jongeren via allerlei activiteiten
• Verbetering van de buitenschoolse opvang

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Services Enseignement 
et Jeunesse + 

Departement Vlaamse 
Gemeenschapsmateries

Service Vie associative
Service Coordination Accueil Temps 

Libre (ATL)
Sportdienst

Huis van de Sociale Cohesie
Dienst Gemeentewijzer

Dienst Informatie
Dienst Stadsrenovatie

VGA vzw

Lokale verenigingen
Sportclubs

Vzw Cenforgil
Adeps
ONE

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Maison du conte de Bruxelles

OCMW

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Uitgave van gidsen en brochures met het bestaande vrijetijdsaanbod

Wie doet wat? Services Jeunesse et Accueil Temps Libre: uitgave en verspreiding van gidsen met de 
bestaande activiteiten per leeftijdscategorie: gids van buitenschoolse activiteiten voor 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar "A quoi tu joues?"  en "Roulez Jeunesse" voor tieners
Dienst Sport: uitgave van een repertorium van bestaande sportclubs
Departement Vlaamse Gemeenschapsmateries: editie en verspreiding van een 
"Vrijetijdsgids" met de Nederlandstalige buitenschoolse activiteiten
Dienst Enseignement: uitgave en verspreiding van presentatiefolder en inschrijvingsformulier 
voor stages georganiseerd door de Franstalige gemeentescholen
Dienst Gemeentewijzer: verspreiding van brochures via het informatieloket
Dienst Informatie: regelmatige update op de website op basis van de gegevens die de 
verschillende diensten overmaken 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Gebruikte kanalen en aantal verspreide exemplaren
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Maatregel nr. 2 Versterking van de kwaliteit van het onthaal in de kinderdagverblijven georganiseerd in de 
gemeentescholen

Wie doet wat? Service Enseignement & Departement Vlaamse Gemeenschapsmateries: verbetering van de 
vorming van het omkaderend personeel van de kinderdagverblijven en van de 
onthaalomstandigheden + aankoop van animatiematerieel en -uitrusting

Benodigde 
middelen

Inzet van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen, met een gedeeltelijke 
financiering door ONE

Indicatoren Aantal personen die de vormingen hebben gevolgd

Maatregel nr. 3 Uitbreiding van het aanbod aan animaties in de gemeentelijke kinderdagverblijven

Wie doet wat? Services Enseignement et Accueil Temps Libre: organisatie van gratis en uiteenlopende 
activiteiten voor kinderen die in de week in het kinderdagverblijf zijn ingeschreven Socio-
culturele activiteiten op woensdagnamiddag

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen met gedeeltelijke financiering 
ONE, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Adeps

Indicatoren Aantal kinderen dat aan de activiteiten deelneemt

Maatregel nr. 4 Organisatie van stages tijdens schoolvakanties met lage financiële drempel

Wie doet wat? Service Enseignement & Departement Vlaamse Gemeenschapsmateries: organisatie tijdens 
schoolvakanties van sport-, creatieve en ludieke stages met een lage financiële drempel, en 
samenwerking met VGA vzw voor Nederlandstalige stages "Viavia"

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen, met een 
gedeeltelijke financiering door ONE (Enseignement) en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (Departement Vlaamse Gemeenschapsmateries)

Indicatoren Aantal deelnemende kinderen aan de stages

Maatregel nr. 5 Organisatie voor verenigingen van sprookjesvertellingen in het Huis van de Sociale Cohesie 
gevolgd door animatie en spelletjes op sommige woensdagmiddagen

Wie doet wat? Services Jeunesse et Accueil Temps Libre: organisatie voor verenigingen van gratis 
sprookjesvertellingen in samenwerking met "Maison du conte de Bruxelles" op 
woensdagnamiddag gevolgd door reuzespelen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen + animatiekosten betaald door de 
begroting van de jeugddienst

Indicatoren Participatiegraad aan de sprookjesvertellingen
Frequentie van het gebruik van de reuzespelen

Maatregel nr. 6 Organisatie van nieuwe stages "sport en cultuur" tijdens de vakantie met een lage financiële 
drempel

Wie doet wat? Services Jeunesse et Accueil Temps Libre: organisatie in samenwerking met vzw Cenforgil 
van twee stages sport en cultuur in het Huis van de Sociale Cohesie tijdens de paasvakantie, 
de ene voor kinderen van 6 tot 9 jaar (24 kinderen), de tweede voor kinderen van 10 tot 12 
jaar (24 kinderen). Een halve dag wordt besteed aan sportactiviteiten, de andere helft aan 
culturele activiteiten

Benodigde 
middelen

Inzet van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen + subsidie Adeps 
(wijksport) 

Indicatoren Aantal bijkomende georganiseerde stagedagen  en aantal deelnemers

Maatregel nr. 7 Organisatie van een spelotheek in het Huis van de Sociale Cohesie

Wie doet wat? Service Jeunesse en Vie associative: aankoop van reuzespelen en speelkoffers die ter 
beschikking gesteld kunnen worden van verenigingen in de lokalen van het Huis van de 
Sociale Cohesie

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen + reuzespelen en speelkoffers 
gefinancierd door de dienst Jeugd, Samenlevingsopbouw en het OCMW van Anderlecht

Indicatoren Frequentie van de ter beschikkingsstelling van reuzespelen en speelkoffers
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Maatregel nr. 8 Nieuwe lokalen voor de buitenschoolse opvang en de stages van het project "Ket In 
Kuregem" in het kader van het wijkcontract Lemmens

Wie doet wat? Directie Stadsvernieuwing: lancering en beheer van de werf voor de herinrichting van de 
oude moskee in de Odonstraat, waar op de benedenverdieping de activiteiten georganiseerd 
door het KIK zullen plaatsvinden
Departement Vlaamse Gemeenschapsmateries: samenwerking met VGA vzw voor de 
organisatie van de buitenschoolse opvang en stages in de nieuwe lokalen met een 
ongewijzigde capaciteit van ongeveer 80 kinderen (momenteel binnen het buurtsteunpunt 
Scheikundige)

Benodigde 
middelen

Budget van ongeveer 155.000 euro voor de herinrichting van de benedenverdieping van de 
oude moskee gefinancierd door wijkcontract Lemmens

Indicatoren Aanvangs- en einddatum van de werken
Datum ingebruikname nieuwe lokalen

Maatregel nr. 9 Creatie van een nieuwe ruimte voor buitenschoolse opvang "Ket in Scheut" in het kader van 
het duurzaam wijkcontract Scheut

Wie doet wat? Directie Stadsvernieuwing: uitwerking van een project en lancering van de herinrichting van 
lokalen voor het KIS-project in een bestaand gemeentelijk gebouw dat niet-conforme 
woongelegenheden bevat
Departement Vlaamse Gemeenschapsmateries in samenwerking met de vzw VGA: 
samenstelling van een team animatoren voor de organisatie van de buitenschoolse opvang 
en stages tijdens schoolvakanties met een capaciteit van 21 kinderen + zoeken naar een 
financiering om de capaciteit van de opvang te verhogen + ontwikkeling

Benodigde 
middelen

Budget van 417.450 euro voor de uitvoering van de werken in de lokalen gefinancierd door 
het duurzaam wijkcontract Scheut
Budget van 220.000 euro voor de personeelskosten tijdens de duur van het duurzaam 
wijkcontract Scheut (2012-2015)

Indicatoren Aantal dagen opvang en stages tijdens schoolvakanties georganiseerd door KIS en aantal 
deelnemers
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Verbeteringsas nr.12: Bestrijden van de sociale breuklijnen veroorzaakt door armoede en/of 
isolement vooral inzake toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting en recreatieve, sportieve of culturele 

activiteiten.

Actie 12B
Cultuur delen 

Meer burgers bij de verschillende lokale, culturele activiteiten betrekken  

Context:
Anderlecht kent een rijk en gevarieerd cultureel leven en beschikt tevens over een rijk cultureel erfgoed. 
Diverse activiteiten en evenementen die op een of andere manier met cultuur te maken hebben worden 
door de diensten Cultuur in samenwerking met externe culturele actoren georganiseerd. De gemeente 
Anderlecht  beschikt  ook  over  meerdere  locaties  die  de  ontdekking  en  uitwisselingen  rond  cultuur 
bevorderen : de franstalige bibliotheek (Espace Maurice Carême), de nederlandstalige bibliotheek,  de 
Franstalige spelotheek, het Museum van het Erasmushuis en het oud Begijnhof, het Kunstenaarshuis dat 
het  gemeentelijk  cultureel  erfgoed  alsook  tentoonstellingen  van  kunstenaars  op  kwaliteitsvolle  wijze 
aanbiedt. De gemeente organiseert eveneens evenementen op de openbare ruimte : Het Festival van de 
Straatkunsten,  het  Muziekfeest  ,  het  Lachfestival,  filmvoorstellingen  in  open  lucht  of  rond  bepaalde 
themagebonden films, het Electro Exit 15 Free Festival, enz.
Deze evenementen maken cultuur in al haar vormen voor een groot publiek toegankelijk. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Grote toegankelijkheid tot de cultuur en expressie voor iedereen 
• Creatie van nieuwe ontmoetingsmomenten tussen de burgers 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Service Culture + 
Dienst Cultuur

Service Vie Associative
Dienst Samenlevingsopbouw

Service Jeunesse
Dienst Jeugd 

Dienst Gemeentewijzer
Bibliothèque francophone

Nederlandstalige Bibliotheek

Centre culturel Escale du Nord
Gemeenschapcentrum De Rinck

 Zinema
vzw Beeldenstorm

Café Théâtre Au B'Izou
Espace Repères

Handelaars-verenigingen 
Lokale verenigingen

Wijkcomités

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Behoud en ontwikkeling van culturele goedkope of gratis  buurtactiviteiten en 
-evenementen op de openbare ruimte 

Wie doet wat? Service Culture + Dienst Cultuur: organisatie van regelmatige, goedkope of gratis 
buurtactiviteiten en –evenementen op de openbare ruimte om de toegankelijkheid voor 
een zo groot mogelijk publiek te waarborgen + onthaal van activiteiten die op gewestelijk 
niveau worden georganiseerd  
Diensten Bibliothèque en Bibliotheek: participatie aan sommige lokale of gewestelijke 
evenementen (Festival du conte, Lire dans les Parcs, BijtinBrussel ...)

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen en van de 
bestaande infrastructuur  

Indicatoren Evenementen die elk jaar worden georganiseerd + participatiegraad aan de 
buurtactiviteiten en goedkope of gratis openbare buurtevenementen
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Maatregel nr.2 Behoud en ontwikkeling van gratis culturele buurtactiviteiten  in de bibliotheken 
Wie doet wat? Service Bibliothèque: regelmatige organisatie van gratis activiteiten in de bibliotheken 

zoals de voorleesuurtjes voor baby’s (voormiddag) en voor kinderen (namiddag) en, de 
literaire ontmoetingen voor adolescenten en volwassenen 
Dienst Bibliotheek: organisatie van gratis activiteiten in de bibliotheek zoals de 
Jeugdboekenweek, de voorleesweek en de seniorenweek

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen  en de bestaande 
infrastructuur  

Indicatoren Jaarlijks georganiseerde evenementen + participatiegraad aan activiteiten in de 
bibliotheken 

Maatregel nr.3 Versterkte participatie van de burgers via de lokale verenigingen en de wijkscomités
Wie doet wat? Service Culture: regelmatige publicatie van de culturele agenda met de diverse culturele 

activiteiten en evenementen toegankelijk voor het publiek in een elektronische en papieren 
versie + verspreiding van aankondigingen bij de verenigingen en de wijksteunpunten.
Dienst Cultuur: aankondiging van regelmatige, culturele evenementen via de Vrije 
Tijdsgids die jaarlijks uitgegeven wordt en verspreid via de scholen en de lokale, culturele 
actoren waaronder de Nederlandstalige bibliotheek + aankondiging via de Cultuurkalender 
van het GC De Rinck
Dienst Samenlevingsopbouw + Service Vie Associative : doorgeven van de 
aankondigingen van de culturele evenementen aan de lokale verenigingen
Dienst Gemeentewijzer: de wijkcomités en andere lokale groeperingen op de hoogte 
brengen van de aankondiging van de culturele evenementen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal publicaties per jaar van de culturele agenda + wijze van verspreiding van de 
agenda en van de aankondigingen van de culturele evenementen 

Maatregel nr.4 Versterkte samenwerking met de culturele actoren 
Wie doet wat? Dienst cultuur: versterkte samenwerking met de partners van de coördinatiegroep 

"Cultuurbanket" die de belangrijkste lokale actoren (Nederlandstalige Bibliotheek, 
Gemeenschapcentrum De Rinck, vzw Zinema, vzw Beeldenstorm) verenigt
Service Culture: versterkte samenwerking met het cultureel centrum « Escale du Nord »

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal deelnames aan deze vergaderingen + aantal samenwerkingsverbanden 
voortvloeiend uit dit  overleg 
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Verbeteringsas nr.12: Bestrijden van de sociale breuklijnen veroorzaakt door armoede en/of 
isolement vooral inzake toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting en recreatieve, sportieve of culturele 

activiteiten.

Actie 12C
Op ontdekkingstocht naar immateriële culturele rijkdommen 

 

De immateriële culturele rijkdommen van Anderlecht in de kijker zetten 

Context:
Het  culturele  erfgoed  omvat  niet  enkel  monumenten,  plaatsen  of  kunstwerken  die  de  tand  des  tijds 
doorstaan hebben. Het zijn ook de gangbare uitdrukkingen en de tradities die overal ter wereld door tal van 
gemeenschappen  van  hun  voorvaderen  worden  overgenomen.  Vaak  worden  deze  mondeling  aan  het 
nageslacht doorgegeven. Het immateriële erfgoed komt, onder andere, ook tot uiting in mondelinge tradities 
en uitdrukkingen (mythes, liederen, spelen, enz.), in toneelkunst en maatschappelijke gebruiken, in rituelen 
en feestelijke gebeurtenissen en in alle aspecten verbonden met het traditionele ambachtswerk. 
De Anderlechtse bevolking is net een lappendeken, samengesteld uit tal van gemeenschappen waarvan de 
immateriële  rijkdommen weinig  of  niet  gekend  zijn.  Sommige  evenementen  en  activiteiten  kunnen  de 
ontmoetingen tussen de verschillende in Anderlecht aanwezige culturen in de hand werken. Bovendien 
verblijven er veel talentrijke kunstenaars in de gemeente die meer erkenning op lokaal vlak verdienen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Betere kennis van de immateriële rijkdommen van de lokale gemeenschappen 
• Valorisatie van het Anderlechts immaterieel erfgoed 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Service Culture + 
Dienst Cultuur

Bibliothèque francophone
Nederlandstalige bibliotheek

Asbl Escale du 
Nord

Lokale 
verenigingen

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Jaarlijkse organisatie van  « Escales »
Wie doet wat? Service Culture: jaarlijkse organisatie van « Escales » : de kijker richten op alle 

culturele aspecten van een land of een streek die een band hebben met een lokale 
gemeenschap in Anderlecht 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen alsook van de 
bestaande infrastructuur 

Indicatoren Aantal en diversiteit van de georganiseerde activiteiten + participatiegraad

Maatregel nr.2 Valorisatie van de Anderlechtse kunstenaars 
Wie doet wat? Service Culture + Dienst Cultuur: valorisatie van de Anderlechtse kunstenaars of 

lokale operatoren tijdens culturele of feestelijke evenementen (CU), onder andere via 
de organisatie van het kunstenaarsparcours ItinérArt

Benodigde 
middelen

Gebruik van menselijke, technische en budgettaire middelen en van de bestaande 
infrastructuur

Indicatoren Aantal kunstenaars en de verschillende disciplines die tijdens culturele of feestelijke 
evenementen in de schijnwerpers worden gezet 

Maatregel nr.3 Valorisatie van de Brusselse dialecten 
Wie doet wat? Dienst Cultuur: Samenwerking met de vzw Brussels Volkstejoêter om de 

Anderlechtenaren beter vertrouwd te maken met de Brusselse dialecten 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen en van de 
bestaande infrastructuur 

Indicatoren Aantal georganiseerde activiteiten + participatiegraad 
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Verbeteringsas nr.12: Bestrijden van de sociale breuklijnen veroorzaakt door armoede en/of 
isolement vooral inzake toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting en recreatieve, sportieve of culturele 

activiteiten.

Actie 12D
Plaats aan de senioren!

Via participatieve activiteiten en diverse buurtdiensten de senioren tegen vereenzaming 
beschermen

Context:
Het aantal oudere personen in Anderlecht neemt alsmaar toe. Ouder worden gaat jammer genoeg 
vaak gepaard met vereenzaming. Veel senioren worden met deze plaag geconfronteerd en dit in vaak 
onrustbarende  omstandigheden.  Talrijke  oorzaken  liggen  hieraan  ten  gronde :  financiële 
moeilijkheden, gezondheidsproblemen, onveiligheid, geleidelijk wegvallen van het maatschappelijke 
en familiale netwerk, enz.
Na verloop van tijd en in functie van de aanvragen heeft de gemeente Anderlecht diverse diensten en 
activiteiten  specifiek  voor  senioren  in  het  leven  geroepen.  Er  werden  acht  ontspanningscentra 
opgericht  waarvan  er  zes  over  een  restaurant  beschikken.  Hier  kan  men  ‘s  middags  aan 
democratische prijzen eten. In de wijk Peterbos werd een dienstencentrum geopend waar regelmatig 
vrijetijdsactiviteiten  of  workshops  doorgaan.  De  gemeente  stelt  ook  een  verplaatsingsservice  ten 
dienste  van  personen die  zich  moeilijk  verplaatsen.  Daarenboven  worden  er  nog tal  van  andere 
diensten georganiseerd op lokaal niveau (onder meer door het OCMW, zoals de thuisbezorging van 
warme maaltijden) of door het Gewest.
Desondanks werd er vastgesteld dat  veel  senioren dit  brede dienstenaanbod niet  kennen en met 
drempelvrees te kampen hebben. Anderzijds verdient het « actief » ouder worden een aanmoediging. 
Iedereen wil  graag in goede gezondheid en met behoud van zijn plaats in de maatschappij  ouder 
worden.  Er gaat immers niets boven autonomie in het dagelijks leven en als geëngageerd burger 
actief blijven. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Minder vereenzaming van oudere personen 
• Overdracht van levenswijsheid en levenservaringen door de senioren 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Sociale Zaken 
Dienst Gelijke kansen

Dienst Samenlevingsopbouw
Dienst Informatie

Dienst Gemeentewijzer

Adviesraden van de 
senioren

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Bijwerken en verspreiden van de seniorengids
Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken : Bijwerken en verspreiden van de seniorengids met vermelding 

van de diverse buurtdiensten die de gemeente en de andere lokale actoren aanbieden 
in samenwerking met de adviesraden van senioren 
Dienst Informatie: aantrekkelijke lay-out van de seniorengids 
Dienst Gemeentewijzer: verspreiding van de seniorengids 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Datum heruitgave van de seniorengids + verspreidingsmodus van dit document  
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Maatregel nr.2 Organisatie van intergenerationele activiteiten 
Wie doet wat? Dienst Gelijke Kansen: Organisatie van vrijetijdsactiviteiten en intergenerationele 

ontmoetingsmomenten in samenwerking met de dienst Jeugd in het kader van de 
veertiendaagse van de intergenerationele solidariteit, onder de coördinatie van de 
dienst Samenlevingsopbouw

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal en type georganiseerde activiteiten + participatiegraad 

Maatregel nr.3 Voorstelling van de bestaande diensten tijdens de week van de senioren  
Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken : organisatie van een seniorenweek om de verschillende 

diensten van de gemeente en de andere lokale actoren aan de senioren en hun 
naasten voor te stellen, in samenwerking met de adviesraden van de senioren

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal en type voorgestelde diensten + participatiegraad 



AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014  VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN 10 JULI 2012

Verbeteringsas nr.12: Bestrijden van de sociale breuklijnen veroorzaakt door armoede en/of 
isolement vooral inzake toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting en recreatieve, sportieve of culturele 

activiteiten.

Actie 12E
Sociaal restaurant « De Grondels»

Een sociaal restaurant aan de voet van het Grondelgebouw openen voor meer gezelligheid 
in een kwaliteitsvolle omgeving 

Context:
Aan de basis van het Grondelgebouw, een eigendom van de Anderlechtse Haard, loopt tussen de 
inkomhal  en de Grondelsstraat  een dekplaat  die  hoger ligt  dan de straat.  Deze ruimte wordt  als 
parkeerruimte gebruikt en creëert een echte breuk tussen de woontoren en de wijk. Daarenboven 
wordt de Grondelsstraat door een blinde muur afgezoomd die de site een koud en ongastvrij uitzicht 
geeft. 
In het kader van de diagnose van het duurzame wijkcontract « Kanaal-Zuid », hebben de bewoners 
van  de  Grondelstoren  en  de  omliggende  wijk  er  sterk  op  aangedrongen  dat  er 
gemeenschapsvoorzieningen  zouden  komen.  Het  project  omvat  de  opening  van  een  sociaal 
restaurant  (ongeveer  70  couverts),  ontmoetingslokalen  en  serviceruimten.  Tegelijkertijd  zou  de 
bestaande breuk, komende van de hoger gelegen dekplaat vóór het gebouw worden weggewerkt. Dit 
concept zou de wijk al een heel stuk gezelliger maken. Een moestuin met groenten en fruit zou de 
contacten bevorderen en tegelijkertijd producten van eigen bodem aan het restaurant leveren. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Oprichting van een locatie ter bevordering van regelmatige contacten tussen de wijkbewoners 
• Betere integratie van het gebouw in de stad 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stadsrenovatie Dienst Sociale Zaken    
Dienst Preventie

Anderlechtse Haard
Gewest

HUVAK- CSV
Eco-Innovation

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Concretisering  van het bouwproject van het sociale restaurant 
Wie doet wat? Stadsrenovatie: verkrijgen via erfpachtrecht van een terrein dat eigendom is van de 

Anderlechtse Haard + ontwerp van een bouwproject van het sociale restaurant 
volgens de normen van passiefbouw + het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning + opvolging van de bouwwerf 

Benodigde 
middelen

Gebruik van een budget van 910.000€ voorzien binnen het duurzame wijkcontract 
voor de operaties « Sociaal Restaurant » en de « nabije omgeving van de 
Grondelstoren » 

Indicatoren Datum waarop de stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend + begin- en 
einddatum van de werf  

Maatregel nr.2 Animatie en uitbating van het sociale restaurant en zijn directe omgeving 
Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken : animatie van een recreatief centrum en runnen van een sociaal 

restaurant in de optiek van duurzame voeding in samenwerking met de HUVAK
Eco-Innovation: omkadering van moestuinen in bakken in samenwerking met de 
bewoners en de HUVAK

Benodigde 
middelen

Aanwerving van een bijkomende persoon voor de dienst Sociale Zaken 
verantwoordelijk voor het beheer en de animatie  van het recreatieve centrum, het 
sociaal restaurant inbegrepen   

Indicatoren Gemiddeld aantal couverts dat elke dag in het restaurant opgediend wordt + aantal, 
type en frequentiegraad van de buurtactiviteiten die in de lokalen worden 
georganiseerd 
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Verbeteringsas nr.13: Geïntegreerde ecologische en sociale renovatie en uitbreiding van het 
openbare en privé-woningenpark, vooral door het opnieuw te huur stellen van woningen die 

onbewoonbaar waren. 
 

Actie 13A
Informatie woningrenovatie 

De eigenaars en huurders nuttige informatie verstrekken om een ecologisch en 
maatschappelijk geïntegreerd renoveren te bevorderen 

Context:
Op het gemeentelijk grondgebied van Anderlecht bevinden zich ongeveer 47.000 woningen waarvan 
meer dan de helft  (ongeveer 26.000) aan gezinnen verhuurd wordt. Het woningpark in Brussel is, 
vergeleken met de Waalse en Vlaamse woningparken het oudste : meer dan 9 van de 10 woningen 
zijn ouder dan 20 jaar. Ook het woningbestand in Anderlecht is relatief verouderd. 
De  renovatie  van  de  woningen  vormt  bijgevolg  een  essentiële  uitdaging  op  het  vlak  van  de 
gezondheid en de levenskwaliteit van de bewoners, maar ook op het vlak van de energiebesparingen. 
Tegelijkertijd  is  dit  een  mogelijkheid  om  de  lokale  economische  activiteiten  alsook  de  sociaal-
professionele  inschakeling  te  bevorderen.  In  Anderlecht  vindt  men  inderdaad  talrijke  kleine 
ondernemingen  die  gebouwen  renoveren.  Meerdere  onder  hen  zijn  bedrijven  die  aan  sociale 
economie doen en de sociaal-professionele inschakeling een duwtje in de rug geven. Daarenboven 
kunnen de principes van ecologische bouw worden gepromoot  via  het  gebruik  van materiaal  dat 
gezonder is voor de mens en het milieu, beginnende bij de productie, via de plaatsing, het gebruik van 
de woningen tot hun hergebruik. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente verlenen 
financiële steun aan deze renovatiewerken (zie actie 4C).
Wil  men  de  ecologische  bouw  bevorderen  en  de  lokale  economie  steunen,  dan  zijn 
informatieverstrekking, sensibilisering en begeleiding van de gezinnen en de eigenaars een vereiste.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de woningen op het vlak van gezondheid en energieprestaties 
• Toenemend gebruik van ecologisch bouwmateriaal 
• Steun aan de lokale en gewestelijke economie en meer in het bijzonder aan de 

ondernemingen die aan sociale economie doen 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stadsrenovatie Dienst Duurzame ontwikkeling

Vzw Samenlevingsopbouw
asbl Centre de Rénovation 

Urbaine
asbl Maison de l'Energie 

Midi Huis

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Informatie en raad aan de bewoners ter bevordering van de renovatie van de huizen in 
de wijk « Kanaal-Zuid»

Wie doet wat? Stadsrenovatie: organisatie van informatiepermanenties bij de antenne van het 
duurzame wijkcontract « Kanaal-Zuid » +  organisatie van info-en vormingsworkshops 
over rationeel energiegebruik en kleine renovatiewerken + organisatie van 
evenementen  op de openbare ruimte zoals « Parcours Huisvesting» met 
verschillende infostands en lokale partners actief op het vlak van de renovatie (hulp, 
raadgevingen, concrete verwezenlijkingen enz.) + begeleiding en technische en 
financiële steun aan een pilootgroep gezinnen voor betere energieprestaties van hun 
woning 

Benodigde 
middelen

Gebruik van een budget van 333.000 € binnen het duurzame wijkcontract voor de 
operaties « Boutique Logement » en « de Renovatie aanmoedigen »

Indicatoren Aantal georganiseerde permanenties en frequentiegraad + aantal workshops en 
participatiegraad+  aantal en verscheidenheid van de partijen die deelnemen aan het 
parcours huisvesting en participatiegraad 
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Maatregel nr.2 Steun bij de oprichting en de ontwikkeling van de begeleiding aangeboden door het 
« Energiehuis zone Zuid »

Wie doet wat? Diensten Duurzame ontwikkeling en Renovatie: steun bij de oprichting van een 
intercommunaal « Energiehuis zone Zuid»  voor 100% door Leefmilieu Brussel 
gesubsidieerd, dat gratis raad en bijstand i.v.m. energiebesparingen en ecologisch bouwen 
aan gezinnen verleent op technisch, administratief en financieel vlak, in samenwerking met 
het OCMW van Vorst en Sint-Gillis (piloot) en het OCMW van Anderlecht, de gemeenten 
Vorst en Sint-Gillis en de lokale verenigingen van het Habitat-netwerk, d.w.z. het Centrum 
voor Stadsrenovatie te Anderlecht, de vzw Une Maison en plus te Vorst en het CAFA te Sint-
Gillis

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen 

Indicatoren Datum van oprichting van het Energiehuis zone Zuid + gebruiksfrequentie van de 
voorgestelde diensten + aantal permanenties of infostands georganiseerd door het 
Energiehuis tijdens de gemeentelijke evenementen 
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Verbeteringsas nr.13:  Geïntegreerde ecologische en sociale renovatie en uitbreiding van het 
openbare en privé-woningenpark, vooral door het opnieuw te huur stellen van woningen die 

onbewoonbaar waren. 

Actie 13B
De directe omgeving van de sociale woningen aantrekkelijker maken 

De Anderlechtse Haard aanmoedigen en steunen om de nabije omgeving van de sociale 
woontorens gezelliger en met meer kwaliteit in te richten  

Context:
Van de bestaande 47.000 woningen vallen er op het gemeentelijke grondgebied ongeveer 9% onder 
overheidsbeheer. Dit stemt overeen met circa 3500 sociale woningen die voor het overgrote deel tot 
de Anderlechtse Haard en Assam behoren en, 600 middelgrote sociale woningen die eigendom van 
de gemeente Anderlecht zijn.
Het woningenpark dat door de Anderlechtse Haard wordt beheerd bestaat in de eerste plaats uit grote 
woontorens, zoals de verschillende gebouwen van het Peterbos, de torens langs het Albertplein, het 
Grondelgebouw en het gebouw van het Rauterpark langs de Bergensesteenweg gelegen. 
Bij  de  meeste  wooncomplexen  zijn  de  gebouwen  aan  renovatie  toe,  wat  echter  niet  onder  het 
gemeentelijk beheer valt.  Maar ook de nabije omgeving kan duidelijk beter aangelegd en beheerd 
worden. 
Voor  dit  tweede  punt  zou het  aangewezen  zijn  de  modaliteiten  voor  de  herinrichting  via 
gemeenschappelijk  overleg  vast  te  leggen.  Dit  zou  meer  coherentie  en  meer  synergiën 
bewerkstelligen, vooral op het vlak van het afvalbeheer en de openbare netheid. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van het levenskader van de huurders van de Anderlechtse Haard 
• Uitwerking van meer duurzame beheermodi van de naaste omgeving van de gebouwen 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Stadsrenovatie Dienst Openbare Reiniging 
Dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit

Anderlechtse Haard
Assam

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Samenwerking van de gemeentediensten voor het definiëren van een 
renovatieontwerp van de gebouwen van Peterbos 

Wie doet wat? Stadsontwikkeling : participatie aan een masterplan voor de duurzame ontwikkeling 
van de Peterboswijk dat in 2012 door de Anderlechtse Haard werd gestart

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen 

Indicatoren Samenwerkingsniveau tussen de Anderlechtse Haard en de gemeentediensten 

Maatregel nr.2 Oprichting van een sociaal restaurant in en moestuinen rond het Grondelgebouw 
Wie doet wat? Zie acties nr.12E en nr.16A in het kader van het duurzame wijkcontract « Kanaal-

Zuid » in samenwerking met de Anderlechtse Haard

Maatregel nr.3 Renovatie van de directe omgeving van de Alberttorens én de aanleg van moestuinen 
Wie doet wat? Zie acties nr.9A en nr.16A in het kader van het contract van het duurzame 

wijkcontract« KanaalZuid » in samenwerking met de Anderlechtse Haard
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Verbeteringsas nr.13: Geïntegreerde ecologische en sociale renovatie en uitbreiding van het 
openbare en privé-woningenpark, vooral door het opnieuw te huur stellen van woningen die 

onbewoonbaar waren. 

Actie 13C
Huisvesting boven de handelszaken 

De renovatie of het opnieuw bewoonbaar maken van de lokalen boven de handelszaken 
aanmoedigen, in het bijzonder het ombouwen tot studentenkamers.

Context:
Op het  gemeentelijk  grondgebied  ziet  men  talrijke  gebouwen  waarvan  het  gelijkvloers  door  een 
plaatselijke gebruiker wordt  bezet, maar waarvan de verdiepingen leeg staan. Dit fenomeen treedt 
vooral  in  de handelswijken op. Gezien het zo moeilijk  is  een woning in Brussel  te vinden kan dit 
enigszins verbazingwekkend lijken. De verdiepingen boven de handelszaken blijven vaak ongebruikt 
omwille van verschillende redenen: het is vaak moeilijk een aparte ingang voor de handelszaak te 
behouden, door hun ligging en/of het ontbreken van een garage en tuin hebben deze woningen een 
lage  aantrekkingskracht  en,  de  eigenaars  vinden  vaak  dat  de  met  de  verhuur  gepaard  gaande 
beperkingen en beslommeringen niet opwegen tegen de middelmatige opbrengst van een residentieel 
huurcontract. Vooral in de Wayezstraat is de situatie schrijnend en, dit ondanks de premies die de 
gemeente toekent voor de renovatie of de aanleg van een aparte ingang naar de woongedeelten 
boven de handelszaken. 
Gezien sommige lokalen niet geschikt zijn voor gezinnen met kinderen, zou het interessant zijn deze 
verdiepingen als flats voor studenten,  die minder hoge eisen qua ruimte stellen in te richten. Het 
aanbod studentenwoningen blijft immers ruim ondermaats in verhouding tot de sterke vraag komende 
van de verschillende hogescholen in Anderlecht. Meer jonge inwoners boven de handelszaken zou 
ook een meerwaarde betekenen op het vlak van handelsdynamiek en zou het sociale leven ’s avonds 
bevorderen. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Minder moeilijkheden voor de jongeren om een studentenwoning te vinden 
• Heropleving van de handelskernen en een drukker sociaal leven ‘s avonds 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Middenstand
Dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit

Dienst Leegstandsboetes
Dienst Economie

Atrium-antennes
ULB

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Toekennen van subsidies voor de aanleg van ingangen tot de verdiepingen boven de 
handelszaken 

Wie doet wat? Dienst Middenstand: toekenning van financiële steun voor de aanlegwerken van 
een ingang naar de verdiepingen boven de handelszaken ten belope van 
minimum 35% van het bedrag der werken (plafond van 6800€ per handelszaak) 
in de perimeters van de te steunen handelskernen, in samenwerking met de 
lokale Atrium-antennes die de info over deze subsidies verspreiden

Benodigde 
middelen

Gedeeltelijk gebruik van het budget van 20.000€ volgens artikel 520/33200-02 voor 
de toekenning van premies voor de aanleg en de verfraaiing van de bestaande 
handelszaken en de leegstaande handelsgebouwen + groter budget voor 2013 en 
2014

Indicatoren Aantal subsidies per jaar en aantal nieuwe woningen dat dankzij deze subsidies 
toegankelijk wordt 
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Maatregel nr.2 Bijwerken van de leegstandsinventaris in de handelskernen 
Wie doet wat? Dienst Leegstandsboetes: bijwerken van de inventaris van de leegstaande 

verdiepingen in de handelskernen in samenwerking met de Atrium-agentschappen 
met het oog op het leggen van specifieke contacten met de verschillende betrokken 
eigenaars 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Einddatum voor het afronden van de inventarissen in de handelskernen en 
bijgewerkte uitvoeringsmodaliteiten

Maatregel nr.3 Samenwerking met de lokale actoren voor het aanmoedigen van een groter aanbod 
van studentenwoningen boven de handelszaken 

Wie doet wat? Dienst Stadsontwikkeling: overleg plegen met de  Université Libre de Bruxelles om de 
modaliteiten vast te leggen die de ULB voor de studentenwoningen ten laste zal 
nemen om de eigenaars te ontlasten +  contact nemen met de eigenaars van 
leegstaande verdiepingen om de ombouw van deze verdiepingen in 
studentenwoningen te bevorderen, dit in samenwerking met de Atrium-agentschappen 
+ samenwerking met de hogescholen om de integratie van meer studentenwoningen 
bij nieuwe vastgoedontwikkelingen aan te moedigen 
Dienst Middenklasse: steun aan de diverse vormen van samenwerking 
Dienst Economie: aanmoediging om bij de renovatie- of transformatiewerven van de 
verdiepingen vaker een beroep te doen op ondernemingen van sociale economie

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Aantal studentenwoningen dat boven de handelszaken wordt ingericht 
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Verbeteringsas nr. 14: Verhogen van het aanbod inzake opvang van kleuters en verplicht onderwijs 
teneinde in te spelen op de uitdagingen van de demografische druk.

Actie 14A
Meer opvangplaatsen in de gemeentelijke kinderdagverblijven

Het aantal opvangplaatsen in de gemeentelijke kinderdagverblijven opdrijven teneinde aan de 
grote vraag te voldoen

Context:
De bevolking van de gemeente Anderlecht telt een groot aantal kinderen jonger dan 3 jaar, hetzij meer dan 
5% van de bevolking in 2010. Deze verhoging heeft zich de afgelopen jaren bijzonder sterk doen voelen. 
Het aantal opvangplaatsen in de kinderdagverblijven is momenteel ontoereikend ten opzichte van de vraag. 
60% van de bestaande opvangplaatsen in Anderlecht maken het voorwerp uit van een sociale tarifering. Het 
tekort aan betaalbare opvangplaatsen zet een rem op het beroepsleven van jonge moeders.
De gemeente Anderlecht beschikt momenteel over een tiental gemeentelijke kinderdagverblijven met een 
capaciteit  van  ongeveer  350  kinderen.  Er  werden  verschillende  projecten  opgestart  om  het  aantal 
opvangplaatsen in kinderdagverblijven met een sociale tarifering op te drijven. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de omstandigheden van de opvang van jonge kinderen en hun ontplooiing
• Versterking van het beroepsleven van jonge ouders

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Gebouwen en 
Huisvesting

Dienst Stadsrenovatie
Service Crèches

Dienst Kinderdagverblijven

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
GOMB
BGHM

Private promotor
ONE

Kind&Gezin

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Bouw van een nieuw gemeentelijk kinderdagverblijf "Les Tulipes" in het kader van het 
wijkcontract Lemmens volgens de passiefstandaard

Wie doet wat? Dienst Stadsvernieuwing: bestelling en opvolging van de werf voor de bouw van een 
kinderdagverblijf van 30 plaatsen in een passief gebouw dat eveneens 10 woningen 
bevat gelegen Bergensesteenweg 11
Service Crèches: uitbating van het kinderdagverblijf met hulp van subsidies van ONE

Benodigde 
middelen

Budget van 550.000 euro op artikel 930/723-60 van de dienst Stadsrenovatie 
gefinancierd in het kader van het wijkcontract Lemmens + aanvraag van gewestelijke 
subsidies voor het saldo

Indicatoren Datum van het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning
Aanvangs- en einddatum van de werken
Datum van de inhuldiging van het kinderdagverblijf

Maatregel nr. 2 Aankoop van een nieuw gemeentelijk Nederlandstalig kinderdagverblijf in het kader van 
het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid volgens de lage-energienorm

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: aanpassing van het basisproject en aankoop van 
lokalen voor de inrichting van een kinderdagverblijf van 28 plaatsen in een gebouw 
volgens de lage-energienorm gebouwd door de GOMB op een terrein gelegen op de 
hoek van de Materiaalstraat en de Bouwerstraat
Dienst Kinderdagverblijven: uitbating van het kinderdagverblijf met hulp van subsidies 
van Kind&Gezin
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Benodigde 
middelen

Budget van ongeveer 500.000 € op artikel 930/723-60 van de dienst Stadsrenovatie 
gefinancierd door het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid waarvan 460.000 euro door 
het gewest + aanvraag van gewestelijke subsidies voor het saldo

Indicatoren Opleveringsdatum van het gebouw gebouwd door de GOMB
Datum van de inhuldiging van het kinderdagverblijf

Maatregel nr. 3 Renovatie van gemeentelijke Franstalige kinderdagverblijf Le Bocage in het kader van 
het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid volgens de lage-energienorm

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: uitwerking van het project en van de stedenbouwkundige 
vergunning voor de renovatie van kinderdagverblijf met 28 bijkomende plaatsen 
(momenteel 56 plaatsen) in een bestaand gebouw gelegen Transvaalstraat 30
Service Crèches: uitbating van het kinderdagverblijf met hulp van subsidies van ONE

Benodigde 
middelen

Budget van ongeveer 500.000 € op artikel 930/723-60 van de dienst Stadsrenovatie 
gefinancierd door het wijkcontract Kanaal-Zuid waarvan 460.000 euro door het gewest 

Indicatoren Datum voor het indienen van de stedenbouwkundige vergunning en verkrijgen van de 
vergunning
Aanvangs- en einddatum van de werken
Datum van de inhuldiging van het gerenoveerde kinderdagverblijf

Maatregel nr. 4 Oprichting van een gemeentelijke kinderdagverblijf in het kader van het private 
vastgoedproject "Clos des Musiciens" Félicien Ropsstraat

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: beheer van de administratieve modaliteiten en 
oplevering van een kinderdagverblijf met 18 plaatsen gebouwd door een privépromotor 
in het kader van de creatie van een honderdtal woningen op een terrein gelegen tussen 
de Félicien Ropsstraat en de Bergensesteenweg (Muzikantenwijk)
Service Crèches: uitbating van het kinderdagverblijf met hulp van subsidies van ONE

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Opleveringsdatum van het kinderdagverblijf gebouwd door een privépromotor
Datum van de inhuldiging van het kinderdagverblijf

Maatregel nr. 5 Aankoop van een kinderdagverblijf in een gebouw met collectieve uitrustingen 
Lenniksebaan

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: beheer van de administratieve modaliteiten en 
technieken voor de oplevering van een kinderdagverblijf met 35 plaatsen door de BGHM 
op een gemeentelijk terrein gelegen Lenniksebaan 237-239 (benedenverdieping van 
een gebouw met collectieve uitrustingen gebouwd door de BGHM ter aanvulling van de 
200 nieuwe woningen aan de Lenniksebaan)

Benodigde 
middelen

Budget van 800.000 euro op artikel 922/723-60 van de dienst Gebouwen en Huisvesting 
waarvan 600.000 gesubsidieerd door het gewest

Indicatoren Datum voor het indienen van de stedenbouwkundige vergunning en verkrijgen van de 
vergunning
Aanvangs- en einddatum van de werken
Datum van de inhuldiging van het kinderdagverblijf

Maatregel nr. 6 Aankoop en inrichting van een kinderdagverblijf in een bestaand gebouw in het kader 
van het duurzaam wijkcontract Scheut

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: aankoop aan de Franse Gemeenschap van de gewezen 
conciërgewoning gelegen Léopold De Swaefstraat 25
Dienst Stadsrenovatie: uitwerking van het project en de stedenbouwkundige vergunning voor 
de renovatie van het gebouw volgens de zeer lage energiestandaard met 36 plaatsen

Benodigde 
middelen

Heraankoop van het gebouw met eigen middelen (bedrag te bepalen)
Budget van 904.000 € op artikel 930/723-60 van de dienst Stadsrenovatie gefinancierd door 
het duurzaam wijkcontract Scheut waarvan 860.000 euro door het gewest

Indicatoren Datum voor het indienen van de stedenbouwkundige vergunning en verkrijgen van de 
vergunning
Aanvangs- en einddatum van de werken
Datum van de inhuldiging van het kinderdagverblijf
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Maatregel nr. 7 Aankoop van een kinderdagverblijf in de toekomstige verkaveling Kompasstraat

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: beheer van de administratieve en technische 
modaliteiten voor de oplevering van een kinderdagverblijf met 32 plaatsen gebouwd 
door de GOMB in het kader van de toekomstige verkaveling om de site aan de 
Kompasstraat te ontwikkelen

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Datum voor het indienen van de verkavelingsvergunning en verkrijgen van de 
verkavelingsvergunning
Aanvangs- en einddatum van de werken
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Verbeteringsas nr.14:  Meer opvangmogelijkheden voor kleine en schoolplichtige kinderen in 
antwoord op de toenemende demografische druk 

Actie 14B
Nieuwe gemeentescholen 

Het aantal plaatsen in de gemeentescholen verhogen in antwoord op de bestaande vraag 

Context:
De gemeente Anderlecht heeft, net zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trouwens, te kampen 
met een schrijnend gebrek aan plaatsen in de scholen. De jongste tien jaar is de studentenbevolking 
sterk  gegroeid,  iets  wat  vooral  in  de  kleuterscholen  voelbaar  is.  Deze  toename  heeft  tot  een 
verzadiging bij de bestaande scholen in Anderlecht geleid en, meer bepaald in de gemeentescholen. 
In  de bestaande gemeentescholen  werden alvast  een  aantal  maatregelen genomen om op korte 
termijn de bijkomende vraag op te vangen : meer kinderen per klas, werken met containerklassen, 
afschaffing van de bijgebouwen (bibliotheken, leraarszalen …) en, kelders en zolderverdiepingen die 
tot klaslokalen worden omgebouwd. 
De gemeente heeft onlangs twee containerscholen gebouwd : een tijdelijke school die in 2010 in de 
Klavertjeswijk  in  dienst  werd  genomen  en,  in  2012  kwam er  een  school  in  de  wijk  Moortebeek. 
Ondanks  deze aanpassingen  zullen  er  in  september  2012 niet  minder  dan 900 leerlingen  op  de 
wachtlijst  staan. Daarenboven stelt  de gemeente hoge kwaliteitsnormen op het vlak van onderwijs 
waardoor sommige tijdelijke oplossingen op middellange termijn zullen verdwijnen.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door aangepaste lokalen 
• Kortere school-woonverplaatsingen 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Onderwijs + 
Service Enseignement 

Dienst Gebouwen en Huisvesting
Dienst Stadsrenovatie

Communauté Française
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap

Commissie
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Een school bouwen in de Klaverwijk  
Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: verkrijgen van de stedenbouwkundige 

vergunning voor het bouwen van een kleuter- en lagere school voor 750 
leerlingen (30 klassen) in een laag energiegebouw op een gemeentelijk gebied 
gelegen in de Delwartstraat + openbare aanbesteding voor werken + opvolging 
van een werf
Service Enseignement: steun bij de procedure voor het verkrijgen van de vergunning 
en bij de bouw + indienstneming van de school 

Benodigde 
middelen

Budget van 14.086.153€ voor 60% gefinancierd door de Communauté française op de 
begroting 2013 inschrijven  

Indicatoren Datum waarop de stedenbouwkundige vergunning wordt verkregen + begin- en 
einddatum der werken + datum van inwijding van de school + aantal ingeschreven 
kinderen  



AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014  VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN 10 JULI 2012

Maatregel nr.2 Uitbreiding van de school Les Petits Goujons
Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: in samenwerking met de dienst Stadsrenovatie 

opvolging van de werf voor de uitbreiding van de school Les Petits Goujons voor 
meer klaslokalen en voor de opvang van vakantiestages 

Benodigde 
middelen

Gebruik van een budget van 947.000€ voorzien in het duurzame wijkcontract 
« Kanaal- Zuid » voor de operatie « Vakantiecentrum Grondels »

Indicatoren Begin- en einddatum van de werf + datum van ingebruikneming van de nieuwe lokalen 

Maatregel nr.3 Bouw van een school in de wijk Het Rad  
Wie doet wat? Dienst Onderwijs: verkrijgen van financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en 

van de Vlaamse Gemeenschap Commissie voor de bouw van een containerschool 
(kleuter- en lagere school) voor 200 leerlingen (8 klassen) op een gemeentelijk terrein 
gelegen in de Kennisstraat in de wijk Het Rad
Dienst Gebouwen en Huisvesting: een project uitwerken voor de bouw van een 
containerschool eens de financiële steun toegezegd is

Benodigde 
middelen

Budget geraamd op 1.200.000€, waarvan minstens 70% gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap op de begroting 2013 of 2014 inschrijven

Indicatoren Datum waarop de toestemming werd verkregen van de  Vlaamse Gemeenschap en 
van de Vlaamse Gemeenschap Commissie + datum van toekenning van de 
stedenbouwkundige vergunning
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Verbeteringsas nr. 15: Bij elkaar brengen van de lokale vraag en het aanbod inzake 
werkgelegenheid, door het potentieel van de profielen via onderwijs en vorming te verbeteren en via 
de ontwikkeling van plaatselijke economische activiteiten in alle arbeidscircuits, namelijk in bedrijven 

voor sociale economie en aangepast werk.

Actie 15A
Samen aan het werk

De vele lokale diensten inzake vorming en sociaal-professionele inschakeling beter bekend 
maken en de samenwerkingsverbanden versterken 

Context:
Heel wat lokale actoren bieden verschillende diensten aan om werkzoekenden bij hun sociaal-professionele 
inschakeling te helpen. 
De veelheid aan actoren en diensten staat de goede zichtbaarheid van deze structuren in de weg. 
Bovendien kunnen de samenwerkingsverbanden tussen deze actoren eveneens versterkt worden.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Betere coördinatie tussen de lokale actoren inzake werkgelegenheid
• Toename van het aantal werkzoekenden dat werk heeft gevonden via de lokale diensten inzake 

werkgelegenheid

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst 
Werkgelegenheid

Dienst Informatie
Gemeentewijzer

Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap

Mission locale
Actiris

Dienst SPI, OCMW
Werkwinkel

Lokale verenigingen

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Coördinatie met de lokale actoren

Wie doet wat? Dienst Werkgelegenheid: regelmatige participatie aan lokaal overleg werkgelegenheid 
met de belangrijkste lokale actoren

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal overlegvergaderingen per jaar met de lokale actoren

Maatregel nr. 2 Informatie van de burgers over de diensten die inzake werkgelegenheid worden 
aangeboden

Wie doet wat? Dienst Werkgelegenheid: inzameling van gegevens, redactie, druk en verspreiding van 
een brochure die de verschillende actoren en diensten voorstelt inzake vorming en 
sociaal-professionele inschakeling
Dienst Informatie: publicatie van een dossier in de gemeentekrant met de verschillende 
actoren en hun dienstverlening tijdens de verspreiding van de brochure en ontwikkeling 
van pagina's op de gemeentelijke website
Dienst Gemeentewijzer: verspreiding van de brochure via het informatieloket

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen

Indicatoren Publicatiedatum van de brochure
Gebruikte kanalen en aantal exemplaren
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Maatregel nr. 3 Ontwikkeling van het lokale werkgelegenheidsbeleid in overleg met het gewestelijk 
beleid

Wie doet wat? Dienst Werkgelegenheid: voorzitterschap en organisatie in samenwerking met Actiris 
van het pilootcomité dat de lokale actoren omvat met het oog op de ontwikkeling van het 
Anderlechts werkgelegenheidsbeleid

Benodigde 
middelen

Aanwerving van een persoon belast met de uitwerking van het gemeentelijke 
werkgelegenheidsbeleid (loon is ten laste van het globaal budget personeelskosten)

Indicatoren Aantal pilootcomités per jaar en participatiegraad
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Verbeteringsas nr.15:  Vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt samenbrengen, een betere 
afstemming tussen de gewenste profielen en het onderwijs en de vorming, tegelijkertijd de 

plaatselijke ondernemingen met tewerkstellingspotentieel aanmoedigen die de inschakeling van 
allen op de arbeidsmarkt mogelijk maakt, meer bepaald de ondernemingen die de sociale 

economie en aangepast werk steunen.   

Actie 15B
Jongerenparcours

Deelnemen aan de sociale cohesie via duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van 
werkzoekenden jonger dan 30 jaar. 

Context:
In  de  gemeente  Anderlecht  is  de  werkloosheidsgraad  één  van  de  hoogste  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In de perimeter van het duurzame wijkcontract « Kanaal-Zuid », is 41% van de 
bevolking  jonger  dan  25  jaar.  Deze  perimeter  wordt  gekenmerkt  door  een  hoog 
werkloosheidspercentage :  38%  waarvan  46%  jongeren  zijn.  Veel  jongeren  zijn  dan  ook 
ondergekwalificeerd en bevinden zich bovendien ver verwijderd van de tewerkstellingsnetwerken. De 
behoefte aan begeleiding en vorming is hier heel groot.
Deze vaststellingen hebben de Lokale Missie Anderlecht en de partners ertoe aangezet een project 
op te zetten dat uit meerdere acties bestaat. Dit project omvat een geïntegreerd programma om de 
jonge werkzoekenden een helpende hand toe te steken bij hun sociaal-professionele inschakeling. 

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Toename van het aantal jongeren met een statusverhogende beroepsactiviteit 
• Verbetering van de sociale cohesie in de wijk  

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst 
Stadsrenovatie Dienst Tewerkstelling

Lokale missie van 
Anderlecht

Idée 53
Groep Intro

Kurasaw
Actiris
Trace

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Begeleiding van de jongeren bij hun sociaal-professionele inschakeling 
Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: steun in het kader van het duurzame wijkcontract « Kanaal-

Zuid » van de Lokale Missie bij het programma « Jongerenparcours» samen met de 
diverse partners in uitvoering. Dit is een programma van proactieve steun aan jonge 
werkzoekende Anderlechtenaars tussen 18 en 30 jaar die weinig of geen scholing 
hebben genoten

Benodigde 
middelen

Gebruik van het budget voorzien binnen het duurzame wijkcontract « Kanaal-Zuid » 
voor de operatie « Jongerenparcours »: 697.035 € over 4 jaar gespreid

Indicatoren Aantal jongeren dat begeleid wordt bij hun zoektocht naar werk en het percentage dat 
werk gevonden heeft 
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Verbeteringsas nr.15:  Vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt samenbrengen, een betere 
afstemming tussen de gewenste profielen en het onderwijs en de vorming, tegelijkertijd de 

plaatselijke ondernemingen met tewerkstellingspotentieel aanmoedigen die de inschakeling van 
allen op de arbeidsmarkt mogelijk maakt, meer bepaald de ondernemingen die de sociale 

economie en aangepast werk steunen.   

Actie 15C
Dicht bij huis werken 

De aanwerving van de Anderlechtenaren in bedrijven binnen de gemeente gelegen 
stimuleren 

Context:
Er  bevinden  zich  talrijke  ondernemingen  op  het  gemeentelijk  grondgebied,  meer  bepaald  in  het 
bedrijventerrein langs weerszijden van de Industrielaan, maar ook binnen het bebouwd gebied van de 
gemeente.  De  gemeente  telt  ongeveer  2600  ondernemingen  met  ietwat  meer  dan  50.000 
werknemers.  De  activiteiten  die  deze  bedrijven  beoefenen  zijn  zeer  uiteenlopend :  productie  van 
materiële  of  immateriële  goederen,  dienstverlening  aan  de  bedrijven,  voedingsmiddelenindustrie, 
gezondheid, transport, enz. De gezochte profielen zijn dus ook zeer uiteenlopend.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Meer inwoners die in Anderlechtse bedrijven tewerkgesteld zijn 
• Vermindering van de mobiliteitsbehoeften van deze inwoners 
• Daling van het aantal werkzoekenden

Actoren:

Drager Interne partners Externe partners

Dienst Tewerkstelling
Lokale bedrijven 

Zonale Commissie 
voor tewerkstelling 

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Contact leggen tussen de Anderlechtse werkzoekenden en de lokale werkgevers 
Wie doet wat? Dienst Tewerkstelling: bevordering van de contacten met de Anderlechtse werkgevers 

+ Organisatie  van evenementen die de ontmoetingen tussen Anderlechtse 
werkzoekenden en de lokale ondernemingen vergemakkelijken in samenwerking met 
de Zonale Commissie voor Tewerkstelling 

Benodigde 
middelen

Aanwerving van een persoon verantwoordelijk voor het lokale 
tewerkstellingsbeleid (loon is ten laste van het globaal budget personeelskosten)

Indicatoren Aantal lokale ondernemingen dat als werkgever wordt geïdentificeerd + aantal 
ondernemingen en werkzoekenden die met mekaar in contact worden gebracht 
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Verbeteringsas nr.15:  Vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt samenbrengen, een betere 
afstemming tussen de gewenste profielen en het onderwijs en de vorming, tegelijkertijd de 

plaatselijke ondernemingen met tewerkstellingspotentieel aanmoedigen die de inschakeling van 
allen op de arbeidsmarkt mogelijk maakt, meer bepaald de ondernemingen die de sociale 

economie en aangepast werk steunen.   

Actie 15D
De tewerkstelling van vrouwen promoten 

Steun verlenen aan de verenigingen die een opleiding voor vrouwen aanbieden in sectoren 
met een groot tewerkstellingspotentieel 

Context:
Hoewel er in België hoe langer hoe meer vrouwen werken, blijft er toch een groot onevenwicht tussen 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt bestaan. De activiteitsgraad in Anderlecht (2007) ligt duidelijk 
lager bij de vrouwen (55%) dan bij de mannen (68%). De arbeidsomstandigheden, de toegang tot de 
arbeidsmarkt,  de lonen,  de statuten,  de verantwoordelijkheden of  het  opgedrongen deeltijds  werk 
blijven nadelig voor de vrouwen. Voor vrouwen met kinderen ligt in Brussel de arbeidsmarkt moeilijker 
dan in de twee andere gewesten. Bijgevolg zijn vrouwen in hogere mate dan mannen blootgesteld aan 
risico’s op armoede. 
Het is dus belangrijk om de acties ter bevordering van de tewerkstelling van vrouwen te ontwikkelen 
en  te  promoten.  Dit  betekent  ook  vorming  en  voorafgaandelijke  vorming  organiseren  in 
arbeidssectoren met een hoog tewerksteIlingspotentieel.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
Verbetering van de tewerkstellingsgraad van de Anderlechtse vrouwen 
Vermindering van het risico dat gezinnen in armoede vervallen 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Tewerkstelling Dienst Gelijke kansen
Diensten Crèche &Kinderdagverblijf

vzw Mulieris
vzw Infor-Femmes

Uitvoeringsmodaliteiten :
Maatregel nr.1 Steun aan verenigingen die vormingen voor integratie op de arbeidsmarkt 

voorstellen 
Wie doet wat? Diensten Tewerkstelling et Gelijke kansen: steun aan verenigingen die vormingen 

of voorafgaande vormingen aan vrouwen voorstellen voor integratie op de 
arbeidsmarkt in samenwerking met de andere lokale actoren actief op dit gebied 
(zie fiche 15A)

Benodigde 
middelen

Aanwerving van een persoon verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het lokale 
tewerkstellingsbeleid (loon valt onder het globaal budget van de 
personeelskosten)

Indicatoren Steunmodaliteiten aan de lokale verenigingen actief op dit domein 

Maatregel nr.2 Reserveren van onthaalplaatsen in de kinderdagverblijven met het oog op de 
bevordering van de sociaal-professionele inschakeling  

Wie doet wat? Dienst Kinderdagverblijf: de helft van de onthaalplaatsen in het nieuwe 
kinderdagverblijf les Papillons dat in februari 2012 op het Lemmensplein geopend 
werd bij voorkeur reserveren voor de gezinnen die in de wijk wonen en in een 
situatie van sociaal-professionele inschakeling verkeren 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en budgettaire middelen 

Indicatoren Bezettingsgraad van de voorbehouden plaatsen
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Verbeteringsas nr. 16: Hulp bij de ontwikkeling van korte en lokale productie- en 
consumptiecircuits vooral  op het vlak van gezonde en evenwichtige voeding.

Actie 16A
Gezellige en geïntegreerde gemeentelijke moestuinen

Het aantal voor burgers beschikbare moestuinen verhogen en de landschappelijke, milieu-, en 
sociale integratie van de beschikbare ruimten bevorderen

Context:
De gemeente Anderlecht stelt een aantal gemeentelijke terreinen ter beschikking van de burgers om er 
stedelijke buurtmoestuinen uit te baten. Het gaat voornamelijk om drie sites: Zuunstraat, Lenniksebaan en 
Arthur Dehemstraat. Het gebruik van deze moestuinen, waarvoor een kleine jaarlijkse huur betaald wordt, 
wordt door geen enkel gemeentelijk reglement bepaald. Het gebruik van recuperatiematerialen van slechte 
kwaliteit voor de tuinhuisjes, de systemen van waterrecuperatie en de afbakening van de percelen 
veroorzaken landschappelijke problemen. Bovendien wordt het register van de uitbaters niet geüpdatet 
omdat sommige uitbaters de uitbating van hun perceel aan andere mensen hebben overgedragen zonder dit 
aan de gemeente mee te delen. Een aantal burgers heeft ook gevraagd om over nieuwe percelen te 
beschikken, maar de huidige sites zijn allemaal in gebruik. De gemeente wenst eveneens milieuvriendelijke 
en gezonde tuinbouw aan te moedigen.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Lokale fruit- en groenteteelt bestemd voor zelfconsumptie 
• Ontwikkeling van ontmoetingsmomenten tussen bezetters van percelen
• Versterking van het lokale groene netwerk 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Gebouwen en 
Huisvesting

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Groene Ruimten

Dienst Participatie
Dienst Duurzame Ontwikkeling

Dienst Stadsrenovatie

Leefmilieu Brussel
ivzw Eco-Innovation

Collectieve moestuinen Couleur jeunes 
en Infor-Femmes

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr. 1 Update van de inventaris van de burgers die een gemeentelijke moestuin uitbaten en 
van de aanvragen van een perceel

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: update van de inventaris van de burgers die een 
gemeentelijke moestuin uitbaten en de oppervlakte die elkeen inneemt, net als van de 
personen die een perceel hebben aangevraagd
Diensten Duurzame Ontwikkeling en Participatie: steun bij de update via contacten met 
burgers en het verenigingsleven

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Begin- en einddatum van de update van de inventaris van de huidige bezetters en van 
de aanvragen van een perceel
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Maatregel nr. 2 Verbetering van de landschappelijke en milieukwaliteit van de aanleg en het beheer van 
de moestuinen

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: redactie en goedkeuring van een overeenkomst en 
een bezettingshandvest met het oog op een betere landschappelijke en milieu-integratie 
van de gemeentelijke moestuinen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling: integratie van bepalingen met betrekking tot de aanleg 
en de landschappelijke integratie van moestuinen in het gemeentelijke 
stedenbouwkundige reglement of een ander gemeentelijk stedenbouwkundig reglement 
dat uitgewerkt zou worden
Dienst Duurzame Ontwikkeling: steun bij de redactie van de documenten

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Datum van de goedkeuring van de overeenkomst en van het bezettingshandvest
Datum van de goedkeuring van het project en van de definitieve versie van het 
gemeentelijk stedenbouwkundig reglement

Maatregel nr. 3 Aanleg en beheer door Leefmilieu Brussel van een nieuwe moestuinsite binnen het 
complex met nieuwe sociale woningen en woningen voor gemiddelde inkomens gelegen 
Lenniksebaan / Klaverstraat

Wie doet wat? Dienst Gebouwen en Huisvesting: uitwerking in samenwerking met de BGHM van de 
administratieve modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van de site aan Leefmilieu 
Brussel met het oog op de integratie ervan in het geheel van moestuinen beheerd door 
Brussel Leefmilieu
Dienst Duurzame Ontwikkeling: ondersteuning van de samenwerking met Leefmilieu 
Brussel

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Datum van de terbeschikkingstelling van de site met een erfpachtovereenkomst
Aantal bezette percelen en aantal personen op de wachtlijst

Maatregel nr. 4 Aanleg en participatief beheer van gedeelde en/of individuele moestuinen en 
boomgaarden in het kader van het project PermaScheut en het wijkcontract Scheut

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: definitie van de verschillende projecten in het kader van een 
participatieve werkwijze met de inwoners van de wijk en realisatie van de projecten

Benodigde 
middelen

Budget van 180.000 euro over 4 jaar voor de aanleg en het beheer van de ruimten 
betrokken bij het project PermaScheut

Indicatoren Oppervlakte gecreëerde gedeelde en/of individuele moestuinen/boomgaarden 
Aantal personen betrokken bij de teelt en het onderhoud van deze ruimten

Maatregel nr. 5 Ondersteuning van een collectief van inwoners uit de wijk Het Rad bij de creatie van 
nieuwe moestuinen in de tuinwijk

Wie doet wat? Dienst Participatie: ondersteuning van dit collectief in het kader van de voortzetting van 
de dynamiek aangevat door de workshops stedelijk werk en begeleiding van hun 
kandidatuur voor de projectoproep van Leefmilieu Brussel "collectieve moestuinen"

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Oppervlakte gecreëerde gedeelde en/of individuele moestuinen/boomgaarden
Aantal personen betrokken bij de teelt en het onderhoud van deze ruimten
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Maatregel nr. 6 Aanmoedigen van het netwerk van individuele en collectieve moestuinen

Wie doet wat? Dienst Participatie: organisatie van activiteiten ten voordelen van de contacten tussen de 
personen actief in collectieve of individuele moestuinen, door een beroep te doen op de 
dynamiek van de netwerken ontwikkeld door Leefmilieu Brussel op gewestelijk vlak, met 
verbetering van de landschappelijke en milieu-integratie
Dienst Duurzame Ontwikkeling: participatie aan de dynamiek voor het oprichten van een 
netwerk in het kader van het ontdekkingscentrum Groen en Blauw Huis

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Aantal georganiseerde activiteiten en participatiegraad

Maatregel nr. 7 Creatie en terbeschikkingstelling van moestuinbakken en moestuinen in volle grond in 
het kader van het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid

Wie doet wat? Dienst Stadsrenovatie: opvolging van het project en beheer door ivzw Eco-Innovation 
van moestuinbakken op de oude bedding van de Zenne langs het Grondelspark en 
moestuinen in volle grond aan de achterzijde van de gebouwen aan de Albert I-square

Benodigde 
middelen

Gedeeltelijk gebruik van het budget van 700.000 euro over 4 jaar gefinancierd in het 
kader van het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid, voor 100% door het gewest 
gesubsidieerd

Indicatoren Datum van de terbeschikkingstelling van moestuinbakken en moestuinen in volle grond, 
aantal personen die een bak of een ruimte in volle grond benutten en aantal mensen op 
de wachtlijst

Maatregel nr. 8 Planning van moestuinpercelen binnen de perimeter van het BBP Klaver

Wie doet wat? Dienst Stedelijke Ontwikkeling: integratie binnen het BBP van zones aan de binnenkant 
van huizenblokken met het oog op de aanleg van moestuinpercelen om de opheffing van 
de bestaande percelen in de perimeter te compenseren

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen

Indicatoren Oppervlakte van de zones bestemd voor moestuinen binnen het BBP-project en het 
definitieve BBP
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Verbeteringsas nr.16: Hulp verlenen bij de ontwikkeling van korte en lokale productie- en 
consumptieketens vooral op het vlak van een gezonde en evenwichtige voeding.

Actie 16B
Gezonde en duurzame kantines 

Duurzame voeding in de gemeentelijke diensten van de grootkeukens aanmoedigen 

Context:
Elke  dag  wordt  er  een  groot  aantal  warme  maaltijden  in  de  gemeentescholen  en  in  de  sociale 
restaurants opgediend. In totaal bestelt de gemeente Anderlecht elke dag ongeveer 1200 maaltijden 
bij een externe leverancier. Dit vertegenwoordigt meer dan een halve ton voedsel per dag. Na een 
studie in twee gemeentescholen over de gevolgen van gezonde tussendoortjes, ging in 2008 een 
denkoefening van start over hoe een gezonde en duurzame voeding in de scholen en in de sociale 
restaurants invoeren.
Deze  aanpak beoogde meerdere doelstellingen :  een gevarieerde en meer evenwichtige  voeding, 
meer seizoengroenten en -fruit  en gezonde producten eten,  voedingsproducten uit  een mens-  en 
natuurvriendelijke teelt gebruiken. De gemeente kreeg de steun van Bio-forum om deze verschillende 
eisen in de openbare aanbesteding met betrekking tot de levering van maaltijden te laten opnemen. 
In overeenstemming hiermee volgde een grondige aanpassing van het lastenboek voor deze opdracht 
voor de schooljaren 2009-2011. Naast deze wijziging vonden tegelijkertijd  animaties in een aantal 
scholen plaats  om de kinderen  te  sensibiliseren voor  een gezonde en evenwichtige  voeding.  De 
kinderen  stonden  hier  heel  open  voor.  In  de  sociale  restaurants  werden  enkele  aanpassingen 
doorgevoerd  met  het  oog op  de  bijzondere  eisen  van  een publiek  dat  hoofdzakelijk  uit  senioren 
bestaat.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Verbetering van de gezondheid van de kinderen en van de senioren via een gezonde en 

evenwichtige voeding 
• Steun aan de lokale en streekgebonden keten van een duurzame voedselproductie 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Sociale Zaken 

Service Enseignement
Dienst Onderwijs
Service Crèches

Dienst Kinderdagverblijf
Dienst Duurzame ontwikkeling 

Bio-Forum
Réseau des 

Acheteurs durables 
Bruxellois
Gewest 

Uitvoeringsmodaliteiten:

Maatregel nr.1 Behoud en versterking van de eisen i.v.m. duurzame voeding  
Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken: steeds strengere eisen voor een gezonde en mens- en 

milieuvriendelijke voeding bij de levering van de maaltijden in de gemeentescholen en 
de sociale restaurants + dagelijkse opvolging van de uitvoering van de 
overheidsopdracht 
Service Enseignement en dienst Onderwijs: steun aan de sensibilisatie-actie van de 
kinderen en aan de opleidingen voor het personeel dat de maaltijden opdient.
Dienst Duurzame ontwikkeling: steun aan de opname van steeds strengere eisen in 
het lastenboek 

Benodigde 
middelen

Een budget van ongeveer 700.000€/jaar voorzien voor de levering van maaltijden in 
de gemeentescholen en in de sociale restaurants 

Indicatoren Aandeel van mens- en milieuvriendelijke voedingsmiddelen verwerkt bij de bereiding 
van de maaltijden 
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Maatregel nr.2 Gecoördineerde opvolging van het opzetten van de aanpak van een duurzame 
voeding 

Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken: coördinatie van de opvolging van de opdracht in samenwerking 
met de andere diensten en de lokale actoren via de vergaderingen van de commissie 
voor duurzame voeding van Anderlecht (CADA) die minstens een keer per kwartaal 
doorgaan
Diensten Enseignement, Onderwijs en Duurzame ontwikkeling: constructieve 
participatie aan CADA

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen 

Indicatoren Aantal vergaderingen van de CADA en participatiegraad

Maatregel nr.3 Uitdelen van gratis fruit 
Wie doet wat? Dienst Sociale Zaken: beheer van de uitdeling van gratis fruit als vieruurtje in een 

aantal gemeentescholen in samenwerking met het BEW, het Bestuur Economie en 
Werkgelegenheid

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen 

Indicatoren Aantal scholen die genieten van de fruituitdeling en aantal betrokken kinderen

Maatregel nr.4 Bereiding van duurzame maaltijden in de kinderdagverblijven 
Wie doet wat? Diensten Crèche en Kinderdagverblijf: integratie van de eisen om duurzame 

maaltijden in de gemeentelijke kinderdagverblijven op te dienen 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke en technische middelen 

Indicatoren Aandeel mens- en milieuvriendelijke voedingsmiddelen gebruikt bij de bereiding van 
de maaltijden 
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Verbeteringsas nr.17:  Stimuleren van de vitaliteit, de kwaliteit en de diversiteit van de 
buurtwinkels .

Actie 17A
Bruisende Handelskernen 

De bestaande handelskernen nieuw leven inblazen om hen aantrekkelijker te maken

Context:
In de bebouwde zone van Anderlecht zijn talrijke buurtwinkels gelegen. Dit is handig voor de inwoners 
die  dichtbij  huis  van  een  ruim aanbod  aan  diverse  diensten  en  goederen  kunnen  genieten. 
Buurtwinkels zijn vaak ook de plaats bij uitstek voor ontmoetingen; ze bevorderen de sociale cohesie. 
Daarenboven hebben zij een positieve uitwerking op de stadsanimatie en zorgen ze voor meer sociale 
controle in tal van wijken.  
Het  gemeentelijk  grondgebied  omvat  meerdere  handelskernen  met  tal  van  winkels  en 
dienstverlenende  bedrijven  die  best  wat  gemeentelijke  steun  zouden  kunnen  gebruiken :  de 
Wayezstraat, het Dapperheidsplein en omgeving, het Bizetplein en de Bergensesteenweg tot aan het 
metrostation Het  Rad,  de Ninoofsesteenweg en een aantal  handelsstraten van de wijk  Kuregem. 
Jammer genoeg sterven deze handelskernen een langzame dood ten gevolge van de concurrentie 
van de grote warenhuizen en het nieuwe koopgedrag. Tegelijkertijd zien we meer handelszaken van 
mindere kwaliteit opduiken.
De Dienst Middenstand levert echt heel wat inspanningen om de klanten te binden en de uitmuntende 
service van de buurtwinkels in het licht te zetten.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Behoud van een gediversifieerd aanbod aan consumptiegoederen en diensten 
• Steun aan de lokale buurthandel als werkgever 
• Behoud van de stadsanimatie 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Middenstand
Handelaars-
verenigingen

Atrium- antennes

Uitvoeringsmodaliteiten :
Maatregel nr.1 Organisatie van acties en evenementen ter bevordering van de bestaande 

handelskernen 
Wie doet wat? Dienst Middenstand: organisatie het hele jaar door van acties en evenementen ter 

bevordering van de bestaande handelskernen en de klantenbinding in samenwerking 
met de handelaarsverenigingen en de Atrium-antennes  

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en financiële middelen

Indicatoren Participatiegraad van de handelszaken aan de verschillende georganiseerde acties + 
aantal lege handelszaken in de handelswijken 

Maatregel nr.2 Toekenning van subsidies voor de herinrichting en de verfraaiing van de 
handelszaken en van de handelskernen

Wie doet wat? Dienst Middenstand: beheer van de procedure voor het toekennen van subsidies voor 
de herinrichting (toegang tot de verdiepingen, toegang voor PBM ...) en verfraaiing 
van de handelszaken in de handelskernen + promoten van deze subsidies in 
samenwerking met de Atrium-antennes 

Benodigde 
middelen

Gebruik van een budget van 20.000€  volgens artikel 520/33200-02 voor het 
toekennen van premies voor de inrichting en verfraaiing van de bestaande 
handelszaken en de leegstaande handelspanden + groter budget voor 2013 en 2014

Indicatoren Aantal en totaal bedrag van de jaarlijks toegekende subsidies  
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Verbeteringsas nr.17: Stimuleren van de vitaliteit, de kwaliteit en de diversiteit van de 
buurtwinkels.

Actie 17B
Samenwerken met de Atrium-antennes

Samenwerken met de 4 Atrium-steunpunten in de gemeente om de handelskernen nieuw 
leven in te blazen 

Context:
Handelsactiviteiten zijn essentieel voor de verbetering van de levenskwaliteit in de stad. Daarom heeft 
het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  sinds  2006  Atrium  in  het  leven  geroepen.  Atrium  is  een 
gewestelijk agentschap voor stedelijke investering en transversaal beheer van de handelswijken in 
Brussel.  Zijn strategie is rond drie actiepijlers  opgebouwd: economische activiteiten creëren, meer 
kwaliteitsvolle openbare ruimtes, een betere toegankelijkheid tot de wijken en het smeden van sociale 
banden tussen de inwoners en de handelaars. 
De lokale antennes of steunpunten zorgen ervoor dat dit beleid in de voornaamste handelskernen 
doorgevoerd wordt. De gemeente Anderlecht telt 4 Atrium-antennes : Anderlecht Centrum, Kuregem, 
Ninoofsesteenweg  en  Zuid,  waarbij  de  laatste  twee  antennes  ook  actief  zijn  in  de  omliggende 
gemeenten. Deze steunpunten ijveren voor bruisende handelskernen. Ze begeleiden de handelaars 
en de investeerders bij de ontwikkeling of de vestiging van een verkooppunt, ze geven uitgebreide 
informatie over de wijk en de potentiële partners en, ze stimuleren de investeringen op het vlak van 
kwaliteit, esthetica en globale aantrekkelijkheid van een wijk.
Om deze verschillende acties doeltreffend te laten verlopen is samenwerking met de diverse lokale 
actoren en meerdere gemeentediensten een vereiste.

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Versterkte doeltreffendheid van de acties ter ondersteuning van de handelaars 
• Verbetering van het levenskader in de handelskernen

Actoren:
Drager Interne partners Externe 

partners

Dienst Middenstand Dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit 
Dienst Duurzame ontwikkeling Atrium

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Steun aan de diverse bestaande en toekomstige projecten die de Atriumantennes op 
het gemeentelijk gebied uitvoeren 

Wie doet wat? Betrokken diensten: « Open Soon » steunt de opening van nieuwe kwaliteitsvolle 
handelszaken (Mdstand) + Participatie aan het project om de Fiennesstraat nieuw 
leven in te blazen (Mdstand+DO) +  steun aan de projecten voor de gevelverfraaiing in 
de wijken Zuid en Kuregem (Mdstand) + steun aan het project voor het opstellen van 
een grafisch handvest voor de merken gevestigd in de Wayezstraat (Mdstand+DO) + 
steun aan een project voor de verlichting van sommige gebouwen in de Kuregemwijk 
(Mdstand) + steun aan een project voor het maken van een restaurantgids in de wijk 
van het Centrum (Mdstand) + ontwikkeling van een bewegwijzeringssysteem op de 
Ninoofsesteenweg  (Mdstand) + constructieve samenwerking met de diverse Atrium-
antennes bij de uitwerking en de uitvoering van nieuwe acties (alle)

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en financiële middelen 

Indicatoren Aantal projecten dat in samenwerking met de gemeentediensten tot stand zijn 
gekomen 
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Verbeteringsas nr.18:  Valoriseren van lokale historische, culturele en natuurlijke troeven bij 
de inwoners en bezoekers via de ontwikkeling van een gediversifieerd toeristisch verblijfsaanbod. 

Actie 18A
Op ontdekkingstocht naar de talrijke rijkdommen van Anderlecht

De historische, architecturale en natuurlijke troeven alsook de schone kunsten bij de 
inwoners en de bezoekers valoriseren 

Context:
De gemeente Anderlecht  beschikt over een rijk en gevarieerd erfgoed. De Collegiale Sint-Pieter-en 
Guido en het Erasmushuis, onder andere, vertegenwoordigen een grote historische, architecturale en 
culturele rijkdom.  Op stedenbouwkundig vlak zijn er in onze gemeente zeer interessante voorbeelden 
van de stedenbouwkundige principes van het Park System van de jaren 60 te vinden. Het Neerpede-
gebied vormt de toegangspoort tot het Pajottenland. Het omvat zones van een grote landschappelijke 
waarde en een rijke biodiversiteit, waarvan sommige een bron van inspiratie voor Breugel vormden. 
Rond het  Kanaal  bevinden  zich  talrijke  getuigenissen  van  de industriële  opgang,  mede ontstaan 
dankzij deze waterloop. Dit verklaart de aanwezigheid van verwonderlijke sfeerbeelden en jaagpaden 
die uitnodigen tot actieve recreatie.  
In  januari  2008  richtte  de  gemeente  Anderlecht  de  dienst  Toerisme  op.  Deze  dienst  moest  het 
gemeentelijk  erfgoed  promoten  bij  zowel  de  inwoners  als  bij  de  externe  bezoekers.  De  dienst 
organiseert maandelijks bezoeken en geleide wandelingen om de inwoners en de bezoekers te laten 
ontdekken  wat  Anderlecht  te  bieden  heeft  op  het  vlak  van  cultuur,  erfgoed,  schone  kunsten  of 
natuurrijkdom. Op deze bezoeken ontdekt men soms minder gekende plaatsen die echter niet minder 
interessant  zijn,  zoals  de  Hall  of  Fame,  het  Chinamuseum  of  verschillende  facetten  van  het 
architecturaal en natuurlijk erfgoed van onze gemeente.  

Verwachte voordelen inzake duurzame ontwikkeling:
• Valorisatie van materieel en immaterieel erfgoed
• Verbetering van het imago van de gemeente 
• Heropleving van de horeca en van de lokale economie dankzij de toeristische activiteiten 

Actoren:
Drager Interne partners Externe partners

Dienst Toerisme

Service Culture
Dienst Gemeentewijzer

Dienst Monumenten en Landschappen
Dienst Cultuur

Kunstenaarshuis
Dienst Middenstand 

Nederlandstalige bibliotheek 
Bibliothèque francophone

Vzw Klarelijn
Vzw Anderlechtensia

CCN Vogelzang
Natuurgidsen Brabant

Lokale musea 
Coördinatie Zenne
Brussel By Water 

Visit Brussel

Uitvoeringsmodaliteiten :

Maatregel nr.1 Uitgave en verdeling van toeristische gidsen en topografische wandelgidsen 
Wie doet wat? Dienst Toerisme: verdeling van toeristische gidsen die verwijzen naar de 

gemeentelijke website waar de rijkdommen van de gemeente kunnen worden 
gedownload of die op aanvraag ook in papieren vorm verkrijgbaar zijn + verdeling van 
topografische gidsen die wandelingen langs de waterkant promoten (Pede, 
Vogelzangbeek en Zenne). Ook downloadbaar + uitgave van een nieuwe erfgoedgids 
in 2013 over « Schone Kunsten » zoals fonteinen en standbeelden 
Dienst Monumenten en Landschappen : samenwerking voor het vastleggen van de 
inhoud van deze gidsen
Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken +  dienst Gemeentewijzer : verdeling van 
de gidsen 
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Benodigde 
middelen

Bijkomend budget aanvragen voor 2013 om nieuwe gidsen uit te brengen en het 
reclamemateriaal te actualiseren 

Indicatoren Verdelingsmodaliteiten van de gidsen +  aantal aanvragen 

Maatregel nr.2 Het hele jaar door regelmatig geleide bezoeken organiseren 
Wie doet wat? Dienst Toerisme: organisatie van verschillende geleide bezoeken op het grondgebied 

van Anderlecht in samenwerkig met verschillende lokale en gewestelijke operatoren 
Dienst Cultuur: een programma met bezoeken en boottochten in de culturele agenda 
opnemen
Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken + dienst Gemeentewijzer: verdeling van 
het activiteitenprogramma

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en financiële middelen 

Indicatoren Aantal georganiseerde geleide bezoeken en participatiegraad 

Maatregel nr.3 Promotie en valorisatie van de Anderlechtse musea 
Wie doet wat? Dienst Toerisme: Promotie en valorisatie van de Anderlechtse musea via hun 

steekkaarten op de gemeentelijke website + organisatie van geleide 
museumbezoeken, voornamelijk in de winterperiode

Benodigde 
middelen

Gebruik van menselijke, technische en financiële middelen 

Indicatoren Aantal bezoeken en participatiegraad +  aantal bezoekers per jaar volgens de 
statistieken van de musea 

Maatregel nr.4 Verspreiding van toeristische informatie via de nieuwe communicatiekanalen 
Wie doet wat? Dienst Toerisme: terbeschikkingstelling van toeristische informatie via tweetalige 

internetpagina’s op facebook 

Benodigde 
middelen

Gebruik van bestaande menselijke, technische en financiële middelen

Indicatoren Aantal bezoeken en personen geabonneerd op de facebookpagina’s die door de 
dienst Toerisme worden uitgebracht 
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