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Hoe kunnen we het onthaal en participatie van nieuwkomers 
verbeteren?

Anderlechtenaren werken 6 aanbevelingen uit

De inwoners van onze gemeente komen van over  de hele  wereld.  In  Anderlecht 
leven namelijk 144 nationaliteiten samen, waarvan 10% nieuwkomers die soms nog 
maar net in onze gemeente wonen.

In het kader van de tentoonstelling Anderlecht Morgen en de Europese Week voor Lokale  

Democratie,  werd een gesprekstafel  gehouden rond migratie en de plaats van nieuwe 

Anderlechtenaren in de gemeente en dit met meer dan 50 Anderlechtenaren en actoren 

op het terrein. Dit alles kwam er op initiatief van schepen van Preventie Mustapha Akouz 

en schepen van Internationale Solidariteit Sofia Bennani, met de steun van Anderlechts 

burgemeester Eric Tomas en het voltallige schepencollege.

Hoe  laten  we  iedere  Anderlechtenaar  toe  om  zijn  rol  als  burger  te  vervullen, 
ongeacht zijn of haar ervaringen en afgelegde parcours? 

De  deelnemers  namen hun  taak  ernstig  en  namen  samen met  medewerkers  van  de 

Preventiedienst deel aan gesprekstafels om  6 aanbevelingen uit te werken die aan de 

gemeentelijke overheden werden voorgelegd.
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Dit zijn de 6 aanbevelingen:

1. Ontmoetingsruimtes creëren  voor  personen  van  diverse  origines,  die  de 

multiculturaliteit moet opwaarderen en dient om ervaringen uit te wisselen.

2. Het onthaal, de organisatie, de informatie en de vorming van personeel voor 
nieuwkomers verbeteren met middelen om nieuwkomers vanaf het eerste contact 

te informeren.

3. Een cel nieuwkomers oprichten die zich bezighoudt met:

- De eerste dringende zorgen (voedsel, huisvesting, kleding,...)

- Begeleiding tijdens eerste stappen (voorzien van een tolk)

- Verspreiden van een meertalige onthaalbrochure

4. Samenbrengen van personen die binnen de gemeente rond nieuwkomers werken 

om het netwerk te versterken en elkaar beter te leren kennen 

5. De  administratieve  vereisten  van  het  Vreemdelingenbureau  aanpassen in 

functie van het land van herkomst

6. Een enkele Bevolkingsdienst voorzien

Deze avond diende om de bevolking toe te laten hun mening te geven over een actueel 

onderwerp: de participatie en betrekking van nieuwkomers bij onze samenleving.

De schepenen lieten het volgende optekenen: “Anderlecht is een multiculturele gemeente  

en we vonden het belangrijk om samen op een constructieve en concrete manier na te  

denken  over  wat  het  gemeentebestuur  van  Anderlecht  kan  doen  om het  onthaal,  de  

integratie en de participatie van nieuwe Anderlechtenaren te verbeteren. We zijn dan ook 

zeer tevreden over de manier waarop de debatten zijn verlopen. De aanbevelingen en het  

geheel aan voorstellen worden aan het schepencollege voorgelegd om te zien hoe we  

deze in de praktijk kunnen brengen”.

De aanbevelingen worden voorzien van lay-out en zijn te bewonderen tijdens de 
tentoonstelling Anderlecht Morgen,...want Anderlecht Morgen zal multicultureel zijn 
of niet zijn.

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

via 02 558 09 91
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