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PERSBERICHT 
 

Kuregem: 1ste 
burgervergadering! 

 

Op initiatief van Jérémie Drouart, schepen van Participatie, met de steun van Fabrice Cumps, 

burgemeester van Anderlecht en het schepencollege, gaat het project "Megafon, mijn stem voor 

mijn wijk" zijn derde fase in, met de oprichting van een burgervergadering voor de wijk! 

 

Het project werd gelanceerd in de zomer van 2021 met een grote enquête die meer dan 1300 burgers 

invulden. Vervolgens werden er ontmoetingen gehouden met het college om de resultaten van deze 

enquête te bespreken en de prioriteiten vast te stellen.  

 

De inwoners van Kuregem worden nu uitgenodigd op de eerste burgervergadering van de wijk met als 

doel een concreet project uitwerken op basis van de gewenste verbeteringen die tijdens de vorige fasen 

werden vastgesteld. Wat zij beslissen, wordt vervolgens opgenomen in een burgerraadpleging die aan het 

college en de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Na goedkeuring, wordt het project uitgevoerd door  

de gemeentelijke diensten met een specifiek budget. 

 

“Het project “Megafon, mijn stem voor mijn wijk" is meer dan ooit een kans voor burgers om actief deel te 

nemen aan de evolutie van de democratische praktijken in onze gemeente. Deze eerste buurtvergadering 

is een echte test voor ons. Als deze ervaring positief uitpakt, zouden we kunnen kijken naar 

burgervergaderingen op regelmatige basis. Dit is de richting die we uit willen, voor meer transparantie 

naar onze burgers en meer projecten die met en voor de inwoners worden opgericht", legt Jérémie Drouart, 

schepen van Participatie, uit. 

 

"Luisteren naar de inwoners maakt deel uit van ons dagelijks werk, maar de toegevoegde waarde van dit 

project is de actieve deelname van de burgers. Wij kijken uit naar het project dat zij tijdens deze eerste 

burgervergadering zullen uitwerken", voegt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, eraan toe.  
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De eerste burgervergadering vindt plaats in Kuregem met twee geplande werksessies: zondag 20 

november van 9u30 tot 13u30 in Espace 16Arts en donderdag 15 december. De inwoners van de andere 

wijken worden in 2023 uitgenodigd voor hun burgervergadering. 

 

Woont u in Kuregem en wilt u deelnemen aan de 1e burgervergadering? Schrijf u dan nu in: 

participation@anderlecht.brussels - 02 555 22 70 

 

Vind alle informatie over het Megafon-project op https://anderlecht.monopinion.belgium.be 

 


