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Megafon: mijn stem 
voor mijn wijk 

 

Vanaf vandaag kunnen inwoners van Anderlecht via een online enquête hun mening kwijt over hun 

wijk! Maar daar blijft het niet bij want de gemeente Anderlecht stelt met “Megafon: mijn stem voor 

mijn wijk” namelijk een nieuw gemeentelijk project voor waarin burgerparticipatie centraal staat. 

Concreet zal de gemeente tussen 2022 en 2024 voor elke wijk in Anderlecht een project ontwikkelen 

dat volledig bedacht werd door de burgers uit die wijk.  
 

Dit zal in verschillende fases gebeuren. In een eerste fase kunnen burgers hun mening kwijt over hun wijk 

via de online enquête op https://anderlecht.monopinion.belgium.be (kies vervolgens voor Nederlands) of 

door de QR-code te scannen. In de enquête komen verschillende thema’s aan bod: gemeentediensten in 

de wijk, economie en werk, klimaatverandering, mobiliteit, openbare ruimte en parken, samenleven en 

solidariteit, veiligheid en preventie en tenslotte woning, gebouwen en terreinen. De enquête kan ingevuld 

worden tot eind juli.   
 

Vervolgens werd de gemeente opgedeeld in zeven zones die te zien zijn op de kaart onderaan. In de 

tweede fase zal er vanaf september, en als de coronamaatregelen het toelaten, in elke zone een 

ontmoeting plaatsvinden tussen burgers en het college van burgemeester en schepenen. "De burgers zijn 

de eerste deskundigen van hun dagelijks leven. Luisteren naar de inwoners van Anderlecht, hun projecten 

voor hun wijk en hun ambities voor de gemeente is voor ons een prioriteit", aldus burgemeester Fabrice 

Cumps. Tijdens deze ontmoetingen kiezen burgers één of twee thema’s die zij als prioritair beschouwen 

voor hun wijk en waar in de volgende fase een project rond ontwikkeld wordt.  
 

In de derde fase worden burgers uitgenodigd om het door hen gekozen prioritaire thema uit te werken tot 

een concreet, gebudgetteerd project. Hiervoor zullen er in elke wijk inspraakmomenten worden 

georganiseerd. Inwoners worden er begeleid en geadviseerd door gemeentelijke ambtenaren om de 

haalbaarheid van het project te garanderen.  

 

Tenslotte zal het project in de laatste fase ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen. Indien goedgekeurd, zal het project met de hulp van de gemeentediensten 

worden uitgevoerd. “Megafon is een nieuwe stap in burgerparticipatie in Anderlecht! Het biedt alle 

inwoners de mogelijkheid om met het college van gedachten te wisselen over het leven in de wijk, 

prioriteiten te stellen en concrete projecten op te zetten om de kwaliteit van het leven in onze wijken te 
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verbeteren”, voegt schepen van Participatie, Jérémie Drouart er nog aan toe. “Megafon biedt elke burger 

ook de gelegenheid om kennis te maken met een collectief besluitvormingsproces zoals we dat in het 

college of de gemeenteraad beoefenen! Participatie, responsabilisering en dialoog! Dat is waar Megafon 

voor staat!”  
 

 

Afbeelding: Volgorde zeven ontmoetingen en opdeling zones met wijken Anderlecht 

 

QR-code 

 


