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Megafon, finalist van 
de Innovation in 
Politics Awards 2023 

Op initiatief van de schepen van Burgerparticipatie, Jérémie Drouart, en met de steun

van de burgemeester  en  het  voltallige  schepencollege,  is  het  project  “Megafon,  mijn

stem  voor  mijn  wijk”  zopas  genomineerd  als  finalist  voor  de  Innovation  in  Politics

Awards,  in  de  categorie  Democracy.  Deze  prijs  bekroont  de  meest  inspirerende

vernieuwingen in de politiek.

Het Megafon-project werd geselecteerd door een jury van 1045 Europese burgers en geldt nu

als model van politieke vernieuwing in Europa. Van de 337 kandidaturen uit 26 landen staat

Megafon in de top 10 van de beste initiatieven in de categorie Democracy.  

Megafon  is  een  participatief  proces  dat  tot  doel  heeft  in  elk  van  de  zeven  wijken  van  de

gemeente  Anderlecht  burgervergaderingen  in  het  leven  te  roepen. De  wijkvergaderingen

steunen op een brede online-raadpleging (1300 antwoorden) en hebben de opdracht om de

belangrijkste bekommernissen van de inwoners in kaart te brengen en om te zetten in concrete

projecten, waarover door en voor de burgers wordt beslist. De eerste wijkvergadering werd

opgezet  in  Kuregem. Er  werden  vier  projecten  geselecteerd  in  verband  met  vergroening,

mobiliteit, netheid en speelpleinen. De burgervergadering van de wijk Scheut Ninove gaat van
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start op zaterdag 11 maart.

“Het is een gelegenheid voor de burgers om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de

democratische  praktijken  in  onze  gemeente”,  benadrukt  Jérémie  Drouart,  schepen  van

Burgerparticipatie.  “Het  is  ook  een  uitzonderlijk  instrument  dat  de  relatie  tussen  burgers,

verkozenen en bestuur versterkt. Dit is een begin en er is nog werk aan de winkel, maar onze

ambitie  is  om de  lokale  democratie  te  versterken  door  een  grotere  betrokkenheid  van  de

burgers.” 

De uitreiking van de awards vindt plaats op donderdag 11 mei in het Paleis van Cultuur en

Wetenschap in Warschau, Polen. Tijdens een congres krijgen de finalisten ook de gelegenheid

contacten  te  leggen  aan  de  hand  van  rondetafelgesprekken.  Er  worden  meer  dan  500

prominente gasten uit de politiek, cultuur en het bedrijfsleven verwacht op de gala-avond.

Sinds  2017  bekronen  de  Innovation  in  Politics  Awards gedurfde  en  creatieve  politieke

initiatieven die  een belangrijke impact  hebben op het  leven van mensen en de democratie

versterken. 

“Het is geweldig nieuws voor de gemeente Anderlecht dat een van haar projecten gelauwerd

wordt  op  het  Europese  podium”,  zegt  burgemeester  Fabrice  Cumps. “De  gemeente  en  de

Anderlechtenaren mogen er trots op zijn dat Megafon deel uitmaakt van de finalisten van deze

prijzen,  en  vooral  dat  ze  een  inspiratiebron  vormen voor  andere  soortgelijke  initiatieven  in

Europa.” 
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