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Meer zichtbaarheid voor Anderlechtse evenementen 
dankzij samenwerking met Visit.brussels

De gemeente Anderlecht heeft onlangs, samen met het Anderlechtse culturele 
centrum Escale du Nord en gemeenschapscentrum De Rinck, een overeenkomst 
met Visit.brussels ondertekend en dit op initiatief van burgemeester Eric Tomas, 
Nederlandstalig cultuurschepen Elke Roex, Franstalig cultuurschepen Fabrice 
Cumps en het schepencollege.

Het doel: in Anderlecht georganiseerde evenementen op gewestelijk vlak promoten en een 

rechtstreekse export van de gegevens van agenda.brussels door de organisatoren van 

evenementen via de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de 

partners mogelijk maken.

Sinds verschillende jaren beheert Visit.brussels via zijn website agenda.brussels een 

gewestelijke gecentraliseerde databank met evenementen, manifestaties en culturele 

trekpleisters in het Brussels gewest. Deze databank verzamelt activiteiten uit de 19 

Brusselse gemeenten en wordt door de actoren uit de sector gevoed door middel van een 

extranet. Zo wil men het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker maken om 

hun informatie te verspreiden en vermijdt men dat dezelfde inlichtingen op vele platformen 

ingevoerd moeten worden.
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Met deze overeenkomst wil Visit.brussels de databank nog sterker maken en 

samenwerken met gemeenten om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken en ervoor 

te zorgen dat deze gegevens beter worden verspreid. 

Anderlechts burgemeester Eric Tomas wou hierover het volgende kwijt: “Anderlecht is de 
eerste gemeente die deze overeenkomst heeft getekend en een rechtstreekse  
import van gegevens naar zijn gemeentelijke website heeft georganiseerd. In heel  

Anderlecht worden heel wat evenementen georganiseerd en met deze overeenkomst  

willen we deze activiteiten meer promoten bij de Anderlechtenaren en in heel het gewest.  

Verder wordt het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker om gegevens in te  

geven”.

Door het platform agenda.brussels te gebruiken, plaatsen verenigingen, partners en 

organisatoren van evenementen of activiteiten in Anderlecht de informatie rechtstreeks op 

de gemeentelijke website www.anderlecht.be. Op die manier beschikt iedereen over een 

volledige agenda met alles wat in onze gemeente gebeurt. Deze gegevens worden 

gebruikt voor de agenda van de gemeentekrant Anderlecht Contact en de 

communicatiekanalen van Escale du Nord en De Rinck.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91

http://www.anderlecht.be/
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