
Versterken van de gemeentelijke

voorbeeldfunctie inzake intern

 milieubeleid, vooral wat betreft energie,

 afval en mobiliteit, maar ook inzake

 verantwoord aankoopbeleid op sociaal

 en milieuvlak.

• De gemeente moet het 
goede voorbeeld geven 

• Een voorbeeldig beleid 
qua energieverbruik 
opstellen is moeilijk 
omdat een groot deel 
van het gebouwenpark 
onder gemeentelijk 
beleid oud is.

Elementen uit de participatieve workshops

As 
nummer 1.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Versterken van de gemeentelijke voorbeeldfunctie in de 
verschillende sectoren van D.O.  die specifiek zijn voor de 
werking van een organisatie 

Vaststellingen Actievelden

• Sociale en groene clausules in 
sommige overheids-
opdrachten opnemen

• Gedifferencieerd beheer in de 
groene ruimten van de 
gemeente

• Betere energieprestaties van 
de meest energieverslindende 
gebouwen via diverse 
technische interventies.

• Sinds 2006 aankoop van 10% 
groene stroom 

• Vervolg van het programma ter 
verbetering van de 
energieprestatie van 
gemeentegebouwen. 
Toegenomen  integratie van 
sociale en groene clausules

• Intensiever gebruik van 
propere voertuigen en vaker de 
fiets nemen

• Valorisatie van diverse 
gemeentelijke 
initiatieven en 
verbeteringen, via 
borden op openbare 
gebouwen en ruimten 

• Promoten van ecologisch 
gedrag bij gemeentelijk 
personeel en huurders  
van gemeentegebouwen

http://www.anderlecht.be/index.php


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..

As 
nummer 2.

Basisverwezenlijkingen 

 Opname van een ‘smoelenboek’ 
in het interne overzicht om het 
contact tussen medewerkers uit 
de verschillende diensten te 
vergemakkelijken

 De coördinatieposten tussen de 
diensten onderling versterken

Ontwikkeling van een grotere transversaliteit van het beleid, 
zowel intern als ten opzichte van partners 

Vaststellingen Actievelden

• Uitrol van een nieuwe 
organisatie van de 
gemeentediensten met accent 
op de transversale aanpak 

• Oprichting van een 
directiecomité dat als 
overlegorgaan tussen de 8 
grote directeurs van het 
gemeentebestuur fungeert

• Verzuiling van de acties 
per dienst en vaak 
toegespitst op een 
specifiek aspect van de 
duurzame ontwikkeling  

• Moeilijkheden om de 
projecten in samenwerking 
met de elders gelegen 
gemeentelijke sites te 
ontwikkelen

• Betere toegang tot de 
informatie voor het 
verkrijgen van een 
globaal overzicht van de 
gemeentelijke actie 

• Meer mogelijkheden voor 
overleg tussen de 
onderlinge diensten 

• Uitbouw van team-
building-activiteiten 
tussen de diensten

Elementen uit de participatieve workshops

Projecten in de zin van de as

http://www.anderlecht.be/index.php


Optimaliseren van de participatieve

 structuren en processen  met

 betrokkenheid van burgers bij de

 gemeentelijke planning en het beheer.

AS 
nummer 3.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Optimaliseren van de participatieve structuren en processen 

Vaststellingen Actievelden

• Meer activiteiten bij het 
Participatiehuis: organisatie 
van een Particip'café, 
projectenoproep 
« wijkenveloppes » en de 
uitgave van de Gids van de 
wijkcomités 

• Oprichting van participatieve 
ateliers met de bewoners uit 
de wijken Lemmens en Het 
Rad 

• Betere coördinatie van 
participatieve en 
overlegprocessen onder leiding 
van het Participatiehuis

• Te weinig opvolging bij 
een aantal raadgevende 
organen zoals bv de 
adviesraad van senioren 
en de fietscommissie 

• Steeds meer parallel 
lopende overleg – en 
participatieprocessen 

• Oprichting van 
raadgevende organen 
waar nodig 

• Hergroepering van een 
aantal instanties om 
gedeeltelijke overlapping 
tegen te gaan

Elementen uit de participatieve workshops
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Aanreiken van goede gewoonten aan

 burgers, inbegrip de huurders van

 gemeentelijke woningen, handelszaken

 en bedrijven om hen aan te moedigen de

 duurzaamheid van hun levenswijze en

 gewoonten te verbeteren.

• Momenteel wordt het 
belang van de 
inspanningen die de 
particulieren leveren op 
het vlak van energie-
efficiëntie in hun leef- 
en woonomgeving 
onderschat.

AS 
nummer 4.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Aanreiken van goede gewoonten aan burgers, handelszaken en 
bedrijven

Vaststellingen Actievelden

• Nood aan een nog 
dynamischer infobeleid 
bij de burgers 
(overzicht van de 
bestaande premies)

• Nood aan valorisatie 
van uitgevoerde 
realisaties na 
premieaanvraag 
(voorbeeldprojecten) 

• Toekenning van 
gemeentepremies voor de 
installatie van een 
zonneboiler, een groendak, 
een regenwaterton 

• Compostbak tegen een 
lagere prijs verkopen

Elementen uit de participatieve workshops

• Valorisatie via de gemeentelijke 
krant van de actoren die goede 
gewoonte toepassen (bijv. 
bedrijven met label « Eco-
dynamisch »

• Sensibilisatie van de huurders 
van gemeentelijke  woningen 
voor en rationeel ernegiebeheer

http://www.anderlecht.be/index.php


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.

• Onevenwicht van groene 
dichtheid naargelang de 
wijken

• Toenemende versnip-
pering van groene en 
blauwe netwerken t.g.v. 
verstedelijking

• Fauna sterft uit net als 
een aantal soorten

• Vervuiling van meerdere 
waterlopen en vijvers 

AS 
nummer 5.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

 Beschermen en ontwikkelen van het lokale groene en blauwe

 netwerk

Vaststellingen Actievelden

• Veralgemening van een 
gedifferencieerd beleid 
door de dienst groene 
ruimten 

• Valorisatie van de loop 
van de Senne en haar 
troeven qua historiek, 
landschap en natuur

• Verdediging van de 
bijen

• Opstelling van een gemeente-
lijk plan voor natuur- en land-
schapsontwikkeling in 2007

• Goedkeuring van maatregelen 
voor een gedifferencieerd 
beheer in het Vijverspark en 
het Bospark,

• De ondernemingen van de 
zoning Erasmus aanmoedigen 
om tot het  Natuurnetwerk toe 
te treden.

Elementen uit de participatieve workshops

• Uitleg en beklemtonen via alle 
mogelijke infokanalen van de 
beheersvormen bevorderlijk 
voor de biodiversiteit in parken 
en langs de gemeentewegen. 

• Plaatsing van bijenkorven op 
het gemeentelijk grondgebied

http://www.anderlecht.be/index.php


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.

AS 
nummer 6.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Erkennen en valoriseren van Neerpedede

Vaststellingen Actievelden

• Studie over de 
levensvatbaarheid van het 
Rietveld van Neerpede door 
Natagora en voorstel van een 
beheersplan

• Aanleg en afbakening van 
wandelwegen voor voetgangers 
en fietsers 

• In Neerpede natuuranimatie 
voor de lagere scholen van 
Anderlecht organiseren.

• De fauna en een aantal 
soorten zijn met 
uitsterving bedreigd

• Vervuiling van meerdere 
waterlopen en vijvers 
Fenomeen van verste-
delijking (hoogbouw tast 
landschap aan) dat de 
groene ruimten ten 
westen van de gemeente 
bedreigt

• Grotere bewustmaking 
voor de bescherming van 
de fauna en de flora in de 
lagere en middelbare 
scholen

• Meer geleide bezoeken 
aan groene ruimten

• Verbetering van de 
waterkwaliteit van de Pede en 
van de Vogelzangbeek

• Oprichting in Neerpede van het 
« Groen en Blauw Huis », een 
plaats waar de kijkers op het 
natuurlijk erfgoed en het 
leefmilieu gericht worden. 

Elementen uit de participatieve workshops
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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.

AS 
nummer 7.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Verbeteren van het gedrag inzake openbare netheid

Vaststellingen Actievelden

• Sluikstorten wordt vaak 
op dezelfde plaatsen 
aangetroffen (imitatie-
effect)

• Wegwerpen van 
voorwerpen die nog een 
tweede leven hebben

• Onvoldoende info over 
de mogelijkheden qua 
sorteren en 
herwaarderen van afval

• Strengere sancties op 
sluikstorten

• Sorteren van afval op de 
openbare weg 

• Opleiding van het 
gemeentelijk 
onderhoudspersoneel

• Wijkcompost installeren
• Oprichting van sociaal 

verantwoorde recyclage- 
bedrijven

• Een groen nummer voor afval 
creëren. 

• Met het GAN samenwerken 
rond afval sorteren in de 
sociale wijken

• Sensibiliseringsanimaties rond 
netheid en afval sorteren in de 
scholen

• Een gemeent. groen punt voor 
« chemisch afval » oprichten

• Composteren steunen  
• Acties « nette ruimte ».

• Vervolg van de sensibilisering 
voor de netheid met de nadruk 
op inspanningen in de gevoelige 
zones 

• Verplicht gebruik van bekers met 
statiegeld tijdens matchen van 
RSCA

• Nadenken ov. netheid in en rond 
de markt op de Slachthuizen

Elementen uit de participatieve workshops
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Alternatieve vervoersmiddelen dan de

 individuele wagen aantrekkelijker

 maken en dan vooral de fiets. 

As 
nummer 8.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Alternatieve vervoersmiddelen dan de  individuele wagen

aantrekkelijker maken en dan vooral de fiets.

Vaststellingen Actievelden

• Betere complementariteit 
tussen de bussen van De 
Lijn (grote assen) en de 
bussen van de  STIB, 
(wijken) 

• Lobbywerk bij het Gewest 
+ partners (Cambio & 
Villo) 

• Beveiligen en afbakenen 
van de fietsroutes

• Gebrek aan aangepast 
openbaar vervoer in 
sommige wijken of op 
sommige assen 

• Lijnen verstrikt in het 
verkeer; gebrekkige 
service  ‘s avonds of 
tijdens het weekend 

• Fietsen Is gevaarlijk; 
fietsdiefstal 

• In gebruik brengen van de wijk-
verbindende bus 75 na herhaalde 
aanvragen bij de MIVB.

• Ondersteuning van het gebruik 
van het Openbaar Vervoer door 
de medewerkers van de 
Gemeente in het kader van het 
Plan voor Bedrijfsvervoer

• Progressieve invoer van het in  
2005 goedgekeurde 
gemeentelijke mobilitietsplan

• Afbakening van meerdere 
fiestroutes

• Lobbyen van de gemeente bij het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de NMBS voor het creëren van 
een GEN halte ‘Kuregem’ aan het 
Vanderveldeplein.

• Wegmarkering van een GFR 
• Test van alternerend 

eenrichtingsverkeer op een deel 
van de Wayezstraat

Elementen uit de participatieve workshops
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Aanleggen van de openbare ruimte met

 aandacht voor voetgangers en mensen

 met beperkte mobiliteit, met

 voorziening van nieuwe

 ontmoetingsplaatsen.

As 
nummer 9.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Aanleggen van de openbare ruimte om veiligheid en

 gezelligheid te bevorderen 

Vaststellingen Actievelden

• Onvoldoende vlotte 
doorstroming op de grote 
assen wat tot doorsijpeling 
naar de woonwijken leidt

• Sommige kruispunten 
zetten aan tot ongevallen

• Geen zebrapaden op 
bijzonder drukke plaatsen

• Veel moeilijke doorgangen 
voor de zwakke 
weggebruikers

Meer zones 30, met 
controles en daarmee 
gepaard gaande 
inrichtingen  
Rehabilitatie van de 
pleintjes waar nu 
wagens staan

• Meer steegjes in de 
huizenblokken

• Doorgangen en tunnels

• Renovatie van aanpalende 
pleinen en straten: Rad, 
Schoonheid, Raad, Plisnier, 
Jorez…

• 25 km voetpaden sinds 2007 
gerenoveerd.

• Veiliger maken van 75% van 
de schoolomgeving gelegen in 
zone 30 door gedeeltelijk 
herinrichten van wegen en het 
plaatsen van stedelijk 
meubilair.

• Uitvoer van de eerste 
renovatiefases van de tuinwijk 
Het Rad 

• De directe omgeving van het 
Weerstandsplein tot 
voetgangerszone omvormen

• Omvorming van de wijk Goede 
Lucht tot zone 30

Elementen uit de participatieve workshops
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2008/08/08

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. 

As 
nummer 10.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Versterken van de economische en sociale dynamiek van het 
kanaal en omgeving 

Vaststellingen Actievelden

• Ondermaats gebruik van 
de omgeving van het 
kanaal ( braakliggende 
delen, verlaten 
fabrieken...) 

• Sommige zones rond het 
kanaal vormen ware 
breuklijnen tussen de 
wijken (vb: kanaalbrug 
ter hoogte van de 
Vanderveldesquare)

• Ontplooiing van 
vrijetijdsactiviteiten 
langs het kanaal

• Verbetering van de 
aangelegde fietsroutes 
langs de bermen

• Ontwikkeling van 
activiteiten i.v.m. de 
waterwegen

• Oprichten van een 
restaurantboot

• Uitwerking van het 
wijkcontract Kanaal-Zuid om 
de link tussen wijk en water en 
kanaal te versterken

• Een Bijzonder 
Bodembestemingsplan rond 
het bekken van de 
Bietsebroeck uitwerken om 
deze zone nieuw leven in te 
blazen.

• Opwaardering van het Kanaal 
en omgeving door het Project 
Haven-Zuid: renovatie van de 
oude maalderijen "Moulart”: 
creatie van ruimtes voor kleine 
ondernem. alsook van een 
ontdekkingscentrum waar de 
activiteiten mbt het kanaal en 
de industriële geschiedenis van 
dit gebied worden belicht.

Elementen uit de participatieve workshops
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Uitbreiden en vergemakkelijken van de

 gelegenheden waarop burgers en

 bezoekers uit de gemeente elkaar

 kunnen ontmoeten en zo het "samen

 leven" bevorderen

As 
nummer 11

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Uitbreiden en vergemakkelijken van de  gelegenheden waar 
burgers elkaar kunnen ontmoeten

Vaststellingen Actievelden

• Grote interculturaliteit 
maar onvoldoende contact 
tussen de diverse 
populaties

• Anonimiteit overheerst en 
daaruit voortvloeiend een 
toenemend op zichzelf zijn 
en onburgerlijk gedrag

• Onvoldoende mogelijk. tot 
dialoog met „vreemden“ 

• Creëren van meer 
ontmoetingsplaatsen

• Eenvoudiger 
voorwaarden voor 
burgergroepen met een 
project ter bevordering 
van de sociale banden

• Afschaffing of omzeiling 
van de fysieke barrieres 
waardoor sommige 
wijken uitgesloten raken

• Uiterst belangrijk socio-
preventieve inrichting om de 
sociale cohesie te versterken

•  Organisatie het hele jaar door 
van verschillende feestelijke 
evenementen die ontmoetingen 
en sociale cohesie bevorderen

• Steun aan de organisatie van 
de wijkfeesten en de 
speelstraten

• Ontwikkeling van activiteiten in 
het Huis van sociale cohesie in de 
Curo-Hal

• Rossini Project
• Realisatie van verschillende 

concrete projecten in het kader 
van de samenwerking met de 
Senegalese gemeenschap van 
Sam Notaire

Elementen uit de participatieve workshops
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2008/08/08

Bestrijden van sociale breuklijnen 

 veroorzaakt door armoede en/of

 isolement  vooral inzake toegang tot

 kwaliteitsvolle  huisvesting en

 recreatieve, sportieve of culturele

activiteiten.

As 
nummer 12.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Bestrijden van sociale breuklijnen veroorzaakt door armoede

en/of  isolement

Vaststellingen Actievelden

• Eenzaamheid en 
« wereldvreemdheid» bij 
oudere personen 

• Hoge prijzen in talrijke 
domeinen ( energie, 
vrijetijdsbesteding, 
voeding …)

• Digitale kloof 

• Oprichting van een sociaal 
restaurant en een sociale 
kruidenierswinkel in het 
Duivenmelkerspark aan het 
Rad

• Informatica-workshops en 
opleidingen voor speciale 
doelgroepen 

• Oprichting van een toezichtcel 
die afhaken van school 
tegengaat

• Oprichting van een nieuw sociaal 
restaurant en een 
intergenerationele ontmoetings- 
en animatieruimte op het 
gelijkvloers van de Anderlechtse 
Haard in de Rauterstraat

• Groter aanbod aan 
vrijetijdsbesteding 
afgestemd op de 
behoeften van de 
senioren

• Meer voorkeurstarieven 
voor personen met lage 
inkomens 

• Systematische preventie 
en meer beteugeling van 
onburgerlijk gedrag

Elementen uit de participatieve workshops

http://www.anderlecht.be/index.php


Geïntegreerde ecologische en sociale

 renovatie en uitbreiding van het

 openbare en private woningenbestand,

 vooral door het  opnieuw te huur

 stellen van  onbewoonbare woningen.

As 
nummer 13

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Vaststellingen Actievelden

• Hoge huisvestingskosten  
voor huurder en eigenaar

• Enorme wachttijden voor 
de toegang tot sociale 
huisvesting

• Bouw van nieuwe sociale 
woningen (naast het 
bestaande « Klavers » 
project )

• Dringende renovatie van 
en toepassing van de 
ecologische eisen op het 
bestaande woningenpark

• De verdiepingen boven 
de handelszaken in 
gebruik nemen

Elementen uit de participatieve workshops

Geïntegreerde ecologische en sociale renovatie en uitbreiding

van het openbare en private woningenbestand

• Renovatie van verouderde 
gemeentelijke woningen 
waarbij kleine woningen 
worden samengebracht zodat 
er woningen worden gecreëerd 
voor grote families.

• Jaarlijkse premie voor privé 
woningen onder het beheer van 
de SVK

• Oprichten van een lokale 
Grondregie om zo het publieke 
huisvestingspark beter te 
beheren en uit te bouwen

• Voorzetten van de renovatie van 
gemeentelijke woningen 

• Bouw van een semi-
gemeenschapswoning voor 
mindervaliden

http://www.anderlecht.be/index.php


Verhogen van het aanbod inzake

 opvang van kleuters en verplicht

 onderwijs teneinde in te spelen op de

 uitdagingen van de demografische

 druk.

As 
nummer 14.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Vaststellingen Actievelden

• Enorme bevolkingsgroei 
met tot gevolg een 
hyperverzadiging van de 
scholen en crèches

• Onvoldoende gemeentelijke 
financiële middelen 

• Gebrekkige info over het 
aanbod aan privé-crèches

• Moeilijk uitgelegd 
onderwijssysteem  

• Vermindering van 

schoolonkosten en kosten voor 

buitenschoolse opvang

• Ontwikkelen van linguïstische 

overstapmogelijkheden tussen 

de Franstalige en 

Nederlandstalige 

gemeentescholen

• Opening van een tijdelijke 

nieuwe modulaire school in de 

wijk Klavers

• Grotere onthaalcapaciteit van de 
kleuter- en basisscholen door het 
bouwen van een school voor 750 
leerlingen in de wijk Klavers

• Verbetering van de 
infrastructuur: een nieuw 
gebouw voor de lessen sociale 
promotie; grondige renovatie van 
de school De Ladder

• Lobbywerk bij de Franse 
Gemeenschap en het 
Gewest  

• PPS, om de bouw van 
crèches en scholen te 
financieren 

• Overzicht van het 
aanbod scholen, via een 
gids van het onderwijs

Elementen uit de participatieve workshops

Verhogen van het aanbod inzake  opvang van kleuters en

verplicht  onderwijs 

http://www.anderlecht.be/index.php


2008/08/08

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.

As 
nummer 15.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Bij elkaar brengen van de lokale vraag  en het aanbod inzake

werkgelegenheid

Vaststellingen Actievelden

• Sommige opleidingen 
houden geen rekening met 
knelpuntberoepen

• Gebrekkige talenkennis bij 
talrijke werknemers en 
werkzoekenden 

• Systematisch doorsturen 
naar preacademische of 
commerciële richtingen

• Oprichting van het Huis van het 
Werk, met onder één dak alle 
publieke actoren die 
werkzoekenden ondersteunen 
(Birminghamstraat 225).

• Aanbod van ‘Mission locale’ aan 
nieuwe opleidingen die inspelen 
op de economische vraag (bv. 
Opleiding tot vishandelaar, 
cipier en installateur van 
zonnepanelen)

• Renovatie van de 
Veeartsenschool en de oude 
maalderijen Moulart voor 
innoverende bedrijven 

• verbeterde synergie tussen de 
talrijke lokale actoren betrokken 
bij professionele inschakeling en 
opleiding

• Betere kennis van de 
lokale ondernemingen

• Taalbaden, meer 
specifiek voor jonge 
Franstaligen in 
Vlaanderen

• Herwaardering van het 
imago van ‘het  
beroeps’, om meer 
jongeren aan te trekken

Elementen uit de participatieve workshops
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Hulp bij de ontwikkeling van korte en

 lokale productie- en consumptiecircuits

 vooral op het vlak van gezonde en

 evenwichtige voeding.

Hoofdlijn 
nummer 16.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Hulp bij de ontwikkeling van korte en lokale productie- en

 consumptiecircuit

Vaststellingen Actievelden

• Veel « junk food» en fast-
food vooral in 
achtergestelde gezinnen 

• Talrijke oude groenten- 
en fruitsoorten, die niet 
verdeeld worden in de 
« klassieke » winkels zijn 
bedreigd 

• Weinig duurzame  
productiemethodes

• Lancering in 2010 van een 
markt die bio- en seizoens-pro-
ducten in de kijker zet.

• Integratie van gezonde en 
duurzame voedingscriteria in het 
ber. van de maaltijden die 
worden opgediend in de gem. 
schoolkantines en de sociale 
restaurants, waarbij steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van 
voedingsmiddelen uit biologische 
landbouw

• Ontwikkeling van de 
stadstuintjes in het centrum van 
de Grondelswijk en een plek voor 
groenten- en tuinbouwteelt in 
Neerpede via de asbl Eco-
Innovation in het kader van het 
Wijkcontract Kanaal-Zuid.

• Toename en heropleving 
van stadsmoestuintjes 

•  Oprichting van 
afhaalpunten van 
biomanden 

• Steun aan solidaire 
aankoopgroepen

• Heropbloei van 
duurzame tuinbouw op 
de landbouwgronden 
van Neerpede 

Elementen uit de participatieve workshops

http://www.anderlecht.be/index.php
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Stimuleren van de vitaliteit, de kwaliteit

 en de diversiteit van buurtwinkels.

As 
nummer 17.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Stimuleren van de vitaliteit, de kwaliteit  en de diversiteit 

van buurtwinkels.

Vaststellingen Actievelden

• Ondernemingen 
verhuizen naar Vl, Wall of 
het buitenland

• Het aanbod wordt 
alsmaar éénvormiger 
t.g.v. het cumuleerde 
effect van de  
‘wereldmerken’ en een 
nivellering naar beneden 
toe (overaanbod van 
snacks, night-shops …).

• De logica van de  « 
clausule van het nodig 
zijn » invoeren om te 
voorkomen dat een type 
handel binnen een 
gegeven perimeter de 
overhand neemt

• Animatie van handels-
wijken samen met  de 
ATRIUM-antennes

• Gemakkelijkere toegang  

Elementen uit de participatieve workshops

 Organisatie van verscheidene 

acties en evenementen voor 

de promotie van de handel-

aarskernen in Anderlecht
 Bijdrage aan het ontwikkelen 

van zelfstandige activiteiten 

dankzij het KMO Loket dat de 

Anderl. handelaars bijstaat in 

administratieve zaken
 Afstandsbeveiliging via Télé-

Police

 De wijk rond de Slachthuizen 
nieuw leven inblazen

 Modernisering van het 
beveiigingssysteem van de 
handelaars

 Gezelliger aankleding van de 
openbare ruimte in de 
handelskernen

http://www.anderlecht.be/index.php


Valoriseren van historische, culturele

en natuurlijke lokale troeven bij

burgers en bezoekers via de

 ontwikkeling van een gediversifieerd

toeristisch overnachtingsaanbod.

As 
nummer 18.

Basisverwezenlijkingen 

Projecten in de zin van de as

Valoriseren van historische, culturele en natuurlijke lokale

troeven bij burgers en bezoeker

Vaststellingen Actievelden

• Concentratie van toerist-
enstromen naar Brussel 
Stad, met uitzondering 
van de gemeenten van de 
eerste kroon

• Talrijke sites met grote 
erfgoedwaarde (St-

Guidoplein, Erasmushuis ...) 
of milieuwaarde 
(Pedepark) zijn bedreigd 
door tekort aan middelen

• Oprichting in 2008 van de 
dienst Toerisme en diens 
inspanningen om de 
aantrekkingskracht en de 
toeristische dynamiek van de 
gemeente te versterken: 
opzetten van rondleidingen 
voor toeristen in drie talen, 
informatie via sociale 
netwerksites, organisatie en 
ondersteuning van gegidste 
rondleidingen, ...

• Organisatie van verschillende 
evenementen die het duizen-
djarig bestaan van de Kapittel-
kerk in 2012 en haar culturele en 
patrimonische rijkdom in de kij-
ker zetten.

• Uitrol van nieuwe activitetien (b. 
v. boottochtjes op het Kanaal die 
vanuit Anderlecht vertrekken)

• De Anderlechtse 
rijkdommen bij andere 
Brusselaars  aanprijzen 
(via vb. De operatie 
Welkom Weekend 
Brussel)

• Anderlecht (St-
Guidokerk) bij het net 
van de Wegen van 
Compostella aansluiten

• Meer B&B aanbieden 

Elementen uit de participatieve workshops

http://www.anderlecht.be/index.php
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