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Dinsdag 22 maart 2022 
 

Jongeren, breng 
Anderlecht in 
beweging! 

 

Op initiatief van schepen van Franstalige jeugd Fatiha El Ikdimi, en met de steun van 

burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege, organiseert de 

gemeente Anderlecht « Jeunes, faites bouger 1070 ! », een participatief evenement dat 

plaats vindt op 23 maart van 15u tot 19u in de Royal Sporting Club Anderlecht. 

 

Tijdens dit evenement leggen jongeren van 12 tot 26 jaar uit Anderlecht hun voorstellen ter 

verbetering van hun welzijn in Anderlecht voor aan het college van burgemeester en schepenen 

en de gemeenteambtenaren. De presentaties worden gevolgd door rondetafelgesprekken over 

de door de jongeren vastgestelde prioritaire thema's: samenleven, onderwijs/opleiding, 

werkgelegenheid, sport, activiteiten, openbare ruimte en inspraak van jongeren. 

 

Het doel is een actieplan op te stellen dat door en voor jongeren werd ontwikkeld en dit op korte, 

middellange en lange termijn. Dit evenement is het vervolg van een enquête die meer dan een 

jaar geleden werd gehouden om de noden van jongeren in Anderlecht in kaart te brengen. 

 

"Luisteren naar onze jeugd is voor ons altijd een vereiste geweest. Het overlijden van de jonge 

Adil heeft aangetoond dat we hier nog verder en harder in moeten gaan. Daarom wilden wij de 

dialoog en uitwisselingen met jongeren verdiepen door hen te ontmoeten, op het terrein en met 

het verenigingsleven. Deze intensieve bijeenkomsten hebben ons in staat gesteld om samen met 

jongeren zeer duidelijke prioriteiten voor hen vast te stellen. Onze jeugd betrekken bij keuzes en 
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beslissingen is essentieel! Wij hebben daar ten volle rekening mee gehouden en zullen op die 

manier blijven handelen", aldus Fatiha El Ikdimi, schepen voor Franstalige jeugd. 

 

"Het is erg belangrijk om naar jongeren te blijven luisteren, we zijn erg blij van het werk dat we 

samen hebben verricht en hebben veel hoop voor de toekomst. Burgerparticipatie, ook van 

jongeren, is essentieel om naar een gemeenschappelijk welzijn te werken", voegt Fabrice Cumps, 

burgemeester van Anderlecht, eraan toe. 

 

Praktische info: 

Woensdag 23 maart van 15u tot 19u (ontvangst om 14u30) 

Plaats: RSCA - Théo Verbeeckstraat 2 (1070 Anderlecht) 

 


