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De gemeente 
Anderlecht lanceert 
renovatieproject voor 
Dapperheidsplein  

 

Donderdagavond keurde de gemeenteraad van Anderlecht de lancering goed van een grote 

architectuurwedstrijd voor de renovatie van het Dapperheidsplein, het historische hart van de 

gemeente. Op initiatief van schepen van Openbare Werken Susanne Müller-Hübsch en met de 

steun van burgemeester Fabrice Cumps en het voltallige schepencollege is het de ambitie van de 

gemeente om van het centrum een kwalitatieve, moderne, aangename en groene openbare ruimte 

te maken die voor iedereen toegankelijk is. 

 

Dit grote project zal eveneens het architecturaal erfgoed rond het plein beter tot zijn recht laten komen. 

De wedstrijd heeft betrekking op het plein tussen het metrostation Sint-Guido, de collegiale Sint-Pieter-en-

Sint-Guidokerk, het Begijnhof, d'Aumalestraat, het Erasmushuis en de Wayezstraat.   

 

De selectie van het architectenbureau gebeurt op basis van een wedstrijd. De oproep tot het indienen van 

projecten wordt gericht tot architecten en architectenbureaus, met een deadline voor het indienen van een 

bouwvergunning in het najaar van 2022. De laureaten van de wedstrijd worden gekozen uit de vijf 

finalisten. Zij zullen de definitieve plannen uitwerken in samenwerking met de hoofdarchitect van het 

Brussels Gewest. Tenslotte zullen ook de inwoners van het centrum hun suggesties mogen inzenden 

teneinde een modern, toegankelijk, aangenaam en groen centrum te bekomen! 

 

"Wij zijn van mening dat het centrum van onze gemeente onze volle aandacht en een grondige reflectie 

verdient en daarom hebben wij voor deze wedstrijd gekozen", aldus schepen van Openbare Werken 

Susanne Müller-Hübsch. Ook burgemeester Fabrice Cumps benadrukt: "Met de steun van de 

hoofdarchitect bevestigen wij onze grote ambities voor het historische hart van onze gemeente.” 

 

Dit project vindt plaats in het kader van de bredere wens van het college van burgemeester en schepenen 

om het centrum van Anderlecht nieuw leven in te blazen, onder andere met de heraanleg van de 

Wayezstraat die reeds begonnen is.  


