
Eerste duurzaam wijkcontract voor de Bizetwijk

De gemeente Anderlecht is erin geslaagd om een duurzaam wijkcontract binnen te halen voor de
Bizetwijk op initiatief van schepen van Stadsrenovatie Nadia Kammachi en met de steun van
Anderlechts burgemeester Eric Tomas. Om de wijk voor de buurtbewoners te verbeteren, wordt
een budget van zo’n 14 miljoen euro voorzien.

De Bizetwijk is een enclave tussen het kanaal en de Bergensesteenweg en bevindt zich vlakbij het
Biestebroekdok, een kwetsbare zone in volle ontwikkeling. Voor het eerst behoort het tot een zone
voor stedelijke herwaardering. De gemeente bezit hier heel wat gronden.

“Het is mijn bedoeling om een duurzaam wijkcontract op te stellen dat het mogelijk maakt om
innovatieve maatregelen te identificeren die ecologie, het sociale en de economische ontwikkeling
(kringloopeconomie, lokale economie) combineren om van deze wijk een "pionier" te maken . Deze
denkoefening  moet  uiteraard  met  alle  actoren  op  het  terrein  gebeuren,  zoals  buurtbewoners,
handelaars,  verenigingen,...).  Dit  wijkcontract  moet  de wijk  ontwikkelen,  maar  het  is  nog veel
belangrijker dat de inwoners opnieuw trots zijn op hun wijk!” liet de schepen voor Stadsrenovatie
optekenen. Het gewest financiert de projecten voor een bedrag van 14,125 miljoen euro voor de
periode 2020-2024/2026.

De concrete projecten en acties moeten zorgen voor interventies rond huisvesting, de bouw van
voorzieningen  en  de  renovatie  van  straten  en  groene  ruimten  om  tot  kwalitatieve  openbare
ruimten te komen. Eerst en vooral moeten we ons richten op het huidige potentieel, zoals het
Resedapark,  en  dit  naar  waarde  schatten.  Verder  moeten  we zorgen  voor  een betere  sociale
cohesie en een sterker verenigingsleven.

Voor de uitvoering van dit project is het essentieel om de drijvende krachten binnen het gebied te
raadplegen  tijdens  de  verschillende  fasen  van  het  bepalen  en  uitvoeren  van  acties  (vzw’s,
handelaars,  ...)  om te luisteren naar hun noden, te innoveren en een dynamiek op te bouwen
waarin iedereen zich kan terugvinden.

De gemeente Anderlecht heeft nu een jaar de tijd om het programma uit te werken en ten laatste
tegen 31 oktober voor te leggen aan de Brusselse regering. Na validering heeft de gemeente 50
maanden om het programma te realiseren en 30 bijkomende maanden voor de voltooiing van de
werven. 
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