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Lokale democratie doen leven
Week van de Lokale Democratie van 9 tot 21 oktober

Het Participatiehuis nodigt de Anderlechtenaren van 9 tot 21 oktober uit om deel te 
nemen  aan  de  vele  activiteiten  rond  het  thema  “Participatie,  raadpleging  en 
engagement van burgers: om lokale democratie te doen leven”, en dit op initiatief 
van  Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas  en  met  de  steun  van  het  voltallige 
schepencollege.

Het openingsfeest van maandag  9 oktober vindt plaats in het Brussels Parlement. Alle 

deelnemende gemeenten zullen aanwezig zijn. In Anderlecht beginnen de activiteiten op 

10 oktober met een Particip'Café over Repair Cafés in het Participatiehuis. 

De  Europese  Week  voor  Lokale  Democratie  is  dit  jaar  gelinkt  aan  het  evenement 

Anderlecht Morgen en op 12 oktober is er in COOP een gesprekstafel rond migratie en 
burgerschap.  Kom  samen  met  ons  nadenken  over  het  onthaal  van  de  nieuwe 

Anderlechtenaren. 

Op  13 oktober organiseert  vzw Javva een activiteit  om  stereotiepen over Afrika de 
wereld uit  te helpen.  Vzw Cultures et Santé organiseert  voor de deelnemers aan de 

alfabetiseringslessen  dan  weer  animatie  rond  stereotiepen  op  17  oktober in  het 

Participatiehuis.
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Wie jonger is dan 30 en een eigen ondernemingsproject wil uitwerken, kan op 14 oktober  

dan weer een dag vorming volgen bij PIF1070. 

Op  19  oktober  is  er  in  de  voormiddag  vervolgens  het  colloquium  participatieve 
processen en lokaal beleid. Afspraak in COOP. 

Burgemeester Eric Tomas wou het volgende kwijt: “dit colloquium, dat in COOP wordt  

gehouden in het kader van de tentoonstelling Anderlecht Morgen, moet ervoor zorgen dat  

burgers, participatieve actoren en verkozenen samen gaan nadenken over de  

verschillende vormen van burgerparticipatie. Of het nu gaat om participatieve budgetten,  

e-participatie of een andere vorm. Het is de bedoeling om samen een participatiecharter  

voor het Brussels Gewest te lanceren”. 

De week eindigt op zaterdag 21 oktober met de actie "Place aux Enfants". 

Bekijk het volledige programma

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

 02 558 09 91

http://bit.ly/2yKOdLL
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