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Persbericht 
 

Anderlecht, sportieve 
gemeente, actieve 
gemeente! 

 

De gemeente Anderlecht heeft begin dit schooljaar het label “sportieve gemeente” ontvangen van 

ADEPS op basis van de variëteit van de aangeboden sportactiviteiten, de promotie van sportclubs 

en de kwaliteit van de sportinfrastructuur. Met de ontvangst van dit label belooft het dus een mooi 

sportjaar te worden in Anderlecht.  

 

Het label “sportieve gemeente”, dat door de ADEPS wordt toegekend, is een erkenning van het werk dat 
de afgelopen jaren is verricht op vlak van ontwikkeling en bevordering van sportactiviteiten. Julien Milquet, 
schepen van Sport, is opgetogen: “We zijn erg trots dit label te mogen ontvangen! Het is een beloning 
voor het werk dat we al jaren verrichten om sport in Anderlecht, op alle niveaus en voor iedereen, uit te 
breiden en te promoten". 
 
Anderlecht mag inderdaad trots zijn het meest gevarieerde sportaanbod in het Brusselse Gewest aan te 
bieden. "Kajakken, frisbee, boogschieten, of zelfs American football. Er is voor elk wat wils. Bovendien 
biedt ons sportprogramma ook de meest kwetsbaren toegang tot een scala aan activiteiten. Tenslotte 
breiden we het aanbod regelmatig uit met nieuwe disciplines zoals schermen en klimmen," legt Julien 
Milquet uit. 
 
Daarnaast werd de waarde van de sportcheques dit jaar (2021-2022) verhoogd van 50 naar 75 euro, zodat 
Anderlechtenaren onder de 18 jaar tegen een democratische prijs kunnen sporten. Begin 2021 werd er 
ook een actieplan voor de ontwikkeling van vrouwensport op touw gezet. Er werden twee nieuwe 
synthetische tapijten gelegd en gloednieuwe kleedkamers gebouwd in het Franky Vercauterenstadion. Er 
werden ook veel plaatselijke sportvoorzieningen gerenoveerd. 
. 
Bovendien staan er nog veel projecten op stapel. De gemeente wil de toegang tot sport en 
sportinfrastructuur nog vergemakkelijken voor personen met een handicap. Maar ook de waarden van fair-
play promoten bij de verschillende clubs van Anderlecht.  
 
Met de steun van de gemeente mobiliseren ook andere overheidsniveaus zich. De Franse 
Gemeenschapscommissie heeft een uitzonderlijk budget vrijgemaakt om Franstalige sportclubs in Brussel 
te steunen. Sportclubs die bij hen een aanvraag indienen, kunnen een premie van 40 euro krijgen per lid 
dat is aangesloten bij een door de Franse gemeenschap erkende sportclub.  
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De start van het nieuwe schooljaar belooft dus meer dan ooit een sportieve aangelegenheid te worden in 
Anderlecht.   
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