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Ontwerp leerlingen GO! atheneum 

siert elektrische wagens gemeente Anderlecht

Op dinsdag 21 november worden om 14u30 de nieuwe wagens van de gemeente Anderlecht 

voorgesteld. Niets bijzonders zou je denken, ware het niet dat het om 100% elektrische wagens 

gaat die bovendien op een unieke manier versierd werden door de leerlingen van de afdeling 

Beeldende Kunsten van het GO! atheneum Anderlecht. Dit alles gebeurde op initiatief van 

schepen van Vervoer Elke Roex, met de steun van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het 

voltallige schepencollege.

De gemeente Anderlecht heeft 4 nieuwe, volledig elektrische wagens aangekocht. Deze lichte 

stadswagens worden gebruikt voor professionele verplaatsingen, produceren geen fijne 

stofdeeltjes, zorgen voor minder geluidsoverlast en kunnen worden opgeladen aan de laadpaal 

die op de site van het gemeentehuis werd geïnstalleerd. Dit alles sluit nauw aan bij de uitgebreide 

reeks milieuvriendelijke maatregelen die de gemeente Anderlecht al nam.

De aankoop van 4 elektrische stadswagens kadert in een groter geheel. De gemeente Anderlecht 

is zijn wagenpark namelijk aan het vergroenen en kiest hierbij voor elektrische wagens. Zo wordt 

er nog geïnvesteerd in 3 elektrische veegmachines, een elektrische dienstwagen en 5 elektrische 

pick-ups.

Onder begeleiding van leerkrachten Ann Coosemans en Françoise Matthys, en met de hulp van de 

grafische afdeling van de gemeente, maakten de leerlingen van het 3de en 4de jaar Beeldende en 

Architecturale Kunsten en het 5de en 6de jaar Vrije Beeldende Kunst van de Anderlechtse 
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middelbare school GO! atheneum Anderlecht een uniek en opvallend ontwerp in felle kleuren dat 

doet denken aan planten, het grondplan van Anderlecht en de liefde voor Anderlecht in 

jongerentaal. Na de ontwerpfase werd het geheel op stickers gedrukt, die op de wagens werden 

gekleefd.

Schepen Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: “ik ben heel tevreden met deze nieuwe 

wagens. De gemeente Anderlecht zet al jaren zeer sterk in op een milieuvriendelijk beleid en met  

deze nieuwe wagens zetten we alweer een belangrijke stap. Het is ook mooi dat leerlingen uit  

Anderlecht zich creatief konden uitleven en ze hun creatie binnenkort kunnen zien rondrijden in de  

gemeente”.

Benieuwd hoe de wagens er in het echt uitzien?

Afspraak op dinsdag 21 november om 14u30 

aan het gemeentehuis van Anderlecht: Raadsplein 1

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

via 02 558 09 91
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