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Het Participatiehuis blaast 10 kaarsjes uit

Zondag 6 mei om 11u: feest op het Verzetsplein

Op  zondag  6  mei  viert  het  Participatiehuis  van  Anderlecht  zijn  10de  verjaardag,  in 
aanwezigheid  van  Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas,  bevoegd  voor 
Burgerparticipatie, en het schepencollege. Voor de gelegenheid is er actietheater op het 
Verzetsplein, gevolgd door een hapje, een drankje en muziek. 

Anderlecht  is  een  smeltkroes  van  culturen,  ontmoetingen  en  burgerprojecten.  En  het 
Participatiehuis is de plek bij uitstek om dit te illustreren. Voor zijn verjaardag wil het Participatiehuis 
iedereen  samenbrengen  die  de  gemeente  Anderlecht  doet  leven:  inwoners,  wijkcomités, 
verenigingen, collega’s en vele anderen. Op het programma: een actietheatervoorstelling met 
scènes die toneelhuis Copion speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven.  We gaan ook 
dieper in op burgerschap en wisselen gedachten uit met het publiek. Daarna is er een aperitief 
met hapjes, opgeluisterd door fanfare Jour de Fête. 

Sinds 10 jaar  brengt het Participatiehuis  mensen samen,  geeft  het informatie  en stimuleert  het 
burgerprojecten. Deze verjaardag wordt op zondag 6 mei vanaf 11u uitbundig gevierd op het 
Verzetsplein.

Het Participatiehuis  is  een toonaangevend burgerparticipatieproject in Anderlecht.  Het bevindt 
zich  in  de  Wayezstraat  en  werd  in  2008  opgericht.  Het  wordt  gefinancierd  door  het 
Grootstedenbeleid en versterkt niet alleen de sociale cohesie, maar steunt ook lokale actoren die 
mee willen werken aan de ontwikkeling van hun gemeente. 

In de loop der jaren heeft het Participatiehuis bij de inwoners, de wijkcomités, de administratie en  
zelfs  buiten  de gemeente  een stevige  reputatie  opgebouwd.   Vandaag is  het  in  het  Brussels 
gewest een van de hoofdrolspelers inzake burgerparticipatie.
Om op deze uitdagingen in te spelen, financiert de Participatiecel burgerinitiatieven die de wijken 
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moeten ontwikkelen via de oproepen voor burgerprojecten. Elk jaar neemt de Participatiecel ook 
deel aan de Europese Week van de Lokale Democratie en steunt het participatieve initiatieven 
van  gemeentediensten. Daarnaast  zijn  er  de  Particip'Cafés.  Dit  zijn  debatavonden  rond 
burgerproblematiek. De  Participatiecel  is  ook  een  bevoorrechte  gesprekspartner  voor 
Anderlechtse  wijkcomités  en  biedt  hen  logistieke  steun,  zoals  het  ter  beschikking  stellen  van 
vergaderzalen.   

Anderlecht  Info  (de  vroegere  Gemeentewijzer),  het  informatiepunt  en  een  administratieve 
wegwijzer, bevindt zich ook in het Participatiehuis.

Ter  gelegenheid  van  zijn  10-jarige  bestaan,  wordt  het  Participatiehuis  in  een  nieuw  kleedje 
gestoken met een nieuw logo, een nieuw uitstalraam en een nieuwe website:  www.participatie-
anderlecht.be. 

Deze 10de verjaardag is voor het Participatiehuis het uitgelezen moment om de burgers, groepen, 
verenigingen,  wijkcomités  en  diensten  te  bedanken  voor  alles  wat  ze  de  voorbije  jaren 
gerealiseerd  hebben.  U  ontdekt  dit  alles  tijdens  een  tentoonstelling  in  het  Participatiehuis 
(Wayezstraat 94). 

De pers is van harte welkom op dit evenement. 

Zondag 6 mei vanaf 11u
Afspraak op het Verzetsplein

Programma
11u00 Woordje van de burgemeester
11u15 Actietheater over burgerschap in Anderlecht

Geschreven en gebracht door “Théâtre du Copion” 
12u00 Fanfare “Jour de fête”

Tentoonstelling in het Participatiehuis
Aperitief met hapjes

12u30 Verjaardagstaart

Info en reservatie 
Participatiehuis: Wayezstraat 94
02 555 22 70 - participatie@anderlecht.brussels

Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht
Florence Colard 02 558 08 68 of 0494 577 944
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