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Sensibilisering netheid : Oproep voor kunstenaars!

De dienst Netheid van de gemeente Anderlecht lanceert, in samenwerking met het Franstalig
cultureel centrum van Anderlecht, een projectoproep om kunstwerken in de openbare ruimte te
plaatsen, op initiatief van schepen van Netheid Elke Roex en schepen van Cultuur Fabrice Cumps,
met de steun van de burgemeester Eric Tomas en het schepencollege. De installaties moeten
zorgen voor meer respect op de uitgekozen plekken, minder wildplassen en sluikstorten.

Deze projectoproep, met een totaalbudget van 80.000 euro, kadert in het artistieke luik van een
grote  sensibiliseringsactie  rond  netheid  in  het  centrum  van  Anderlecht  en  de  Brogniezstraat,
gelanceerd door de gemeente Anderlecht met de ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Net Brussel en Fostplus. 

Er  werden  5  plekken  geïdentificeerd  die  regelmatig het  slachtoffer  zijn  van  sluikstorten  of
wildplassen. In het centrum van Anderlecht gaat het om de muur aan de Sint-Guidocorso, een
blinde muur op het Dapperheidsplein, de muur van het Bruinstraatje, de Péqueursquare en de
boomspiegels in de Brogniezstraat.

Kunstenaars worden uitgenodigd om een kunstwerk te maken voor elk van deze plaatsen, zodat de
mensen gesensibiliseerd worden om de plaatsen meer te respecteren. De projectoproep laat de
kunstenaar vrij in de gebruikte techniek: fresco, installatie, lichtspel, sculptuur. De voorwaarde is
dat het resultaat aantrekkelijk, resistent en duurzaam is.

“Daarboven zal bijzondere aandacht gaan naar het participatieve luik van het project. We vragen
de kunstenaars ook tijd te nemen om zich onder te dompelen in de dynamiek van de wijk,  de
precieze locatie, en de tijd te nemen om wijkbewoners en lokale verenigingen te ontmoeten”, legt
de schepen van Netheid uit.  “Onze doelstelling is dat de buurtbewoners zich het kunstwerk toe-
eigenen en zelf kunnen participeren aan de creatie ervan.” 

De verschillende sites en de modaliteiten voor de deelneming aan deze projectoproep kunnen
geraadpleegd worden op de website van Escale du Nord https://escaledunord.brussels/ of op de
website van de gemeente Anderlecht www.anderlecht.be.
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De  projecten,  die  voor  het  einde  van  2018  gerealiseerd  moeten  worden,  moeten  voor  17
september worden ingediend door een kandidaatstelling te versturen.

Naast dit artistieke luik, zijn er nog andere luiken van deze grote sensibiliseringscampagne voorzien
in  de  komende  weken,  zoals  “witte  tornado’s”,  opruimacties  met  de  buurtbewoners,
sensibiliseringspanelen, originele vuilnisbakken of nog specifieke acties met de handelaars.

Voor alle bijkomende info kunt u terecht bij 
Florence Colard, persattaché van de gemeente Anderlecht,

 02 558 08 68 of 0494 577 944.
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