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Nederlandstalige bib Anderlecht krijgt volledige renovatie

Het Anderlechtse college van burgemeester en schepenen is heel trots dat het de renovatie van 

de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek in de Sint-Guidostraat mag aankondigen. 

Bedoeling is onze bib om te toveren tot een bib van de toekomst met meer ruimte voor 

ontmoeting en interactie met de omgeving. Dit project van ruim 300.000 euro werd mogelijk 

gemaakt dankzij een VGC-subsidie van 150.000 euro.

Wat gaat er verbeteren?

Dankzij de centrale ligging, een groot en hedendaags aanbod, vele activiteiten en een heel 

gemotiveerd team van 11 medewerkers, blijft het aantal bezoekers maar groeien. Samen met 

architectenbureau Tjonck-Nilis en bureau Efika werd daarom een plan uitgewerkt om de bib te 

moderniseren en de bezoeker nog beter te kunnen bedienen.

Eerst en vooral wordt de bib aantrekkelijker gemaakt. De inrichting wordt aangepakt en de 

collectie wordt luchtiger opgesteld. Verder komt er een patio om daglicht binnen te laten, nieuwe 

verlichting, klimaatregeling, een nieuwe balie, gezellige lees- en zithoekjes en digitale werk- en 

studeerplekken.

Daarnaast komt er een nieuwe polyvalente ruimte voor activiteiten, zoals lezingen, debatten, 

tentoonstellingen, creatieve workshops, filmvoorstellingen en jeugdactiviteiten.

Ten slotte, wordt ook het meubilair vernieuwd. Hierdoor kunnen er zowel in de polyvalente ruimte 

als in de bibliotheek zelf evenementen doorgaan, zodat de bib uitgroeit tot een bijkomend 

cultureel centrum in hartje Anderlecht.
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Anderlecht: centrum van cultuur

Samen met de vele culturele partners, zoals de Academie voor Beeldende Kunsten, de 

Muziekacademie, Zinnema, GC De Rinck, het Erasmushuis, de Franstalige partners zoals Escale du 

Nord en de Bibiothèque Maurice Carème en de vele lokale scholen, maakt de bib van het centrum 

van Anderlecht the place to be voor cultuurliefhebbers.

Afbeeldingen:  Tjonck-Nilis

Wat tijdens de werken?

De werkzaamheden zouden tijdens het voorjaar van 2019 starten. Tijdens de werken verhuist de 

bib tijdelijk naar de voormalige gemeentelijke kleuterschool in het Busselenbergpark, vlakbij 

metro Veeweide. Na de werken keert de bib terug naar het tegen dan gerenoveerde gebouw in de 

Sint-Guidostraat.

Wat moet dat kosten?

Het renovatieproject kost ruim 300.000 euro en is mogelijk dankzij een subsidie van de VGC van 

ongeveer 150.000 euro. De andere helft financiert de gemeente met eigen middelen. Eerder al 

subsidieerde de VGC ook de studie voor dit project voor bijna de helft (15.000 euro).

Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente en de VGC wordt onze bib een van de 

belangrijkste in Brussel om je te informeren, te (leren) lezen, mensen te ontmoeten en bij te 

blijven op het vlak van media.

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

Via 02 558 09 91
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