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30 januari 2023 
PERSBERICHT 
 
 

3 sterren voor 
Anderlecht ! 

 

 

De gemeente Anderlecht staat wereldwijd bekend om haar voetbalclub, maar herbergt 

daarnaast ook de grootste diversiteit aan sportdisciplines! Hiervoor ontving de gemeente 

zojuist het hoogste label van het Adeps (de administratie van de Franse Gemeenschap 

belast met sport), de 3 sterren. Anderlecht is nu officieel erkend als Sportieve Gemeente. 

 

"Sport speelt al vele jaren een belangrijke rol in onze gemeente. We zien het als een middel voor 

persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor teamspirit en integratie. Daarom hebben wij tal van 

sportdisciplines en infrastructuren ontwikkeld", aldus Fabrice Cumps, burgemeester van 

Anderlecht. 

 

En dat werd beloond! De gemeente kreeg zojuist het hoogste label, de 3 sterren, van het Adeps. 

Van de 119 kandidaat-gemeenten beschikken er slechts 28 over 3 sterren, waarvan slechts 2 in 

Brussel! "Anderlecht kan er inderdaad prat op gaan dat het de enige gemeente in de regio is die 

al haar schoolturnzalen ter beschikking stelt van sportclubs. En het aantal infrastructuren 

evolueert voortdurend," voegt schepen van Sport, Julien Milquet, eraan toe. 

 

"Die infrastructuren zijn noodzakelijk om verschillende sportdisciplines te kunnen beoefenen, 

maar dat is niet alles, enkele weken geleden vond er speciaal voor Anderlechtse sportclubs een 

opleiding voor bestuurders van sportverenigingen plaats. Met deze gratis opleiding kunnen 

leidinggevenden die de activiteiten van hun club verder willen uitbouwen, zich bijscholen over 

veiligheid, pedagogie, administratie of communicatie. Het aantal aangeboden sportdisciplines en 
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clubs is natuurlijk een grote trots voor ons, maar de kwaliteit ervan is net zo belangrijk", aldus 

Julien Milquet. 

 

Parallel hiermee verwijzen wij ook naar de distributie van sportcheques, verhoogd tot 75 euro, en 

naar de talrijke acties ter bevordering van de vrouwensport. Maar de gemeente Anderlecht laat 

het daar niet bij, er lopen tal van projecten, zoals de ontwikkeling van sport voor mensen met een 

handicap en de bevordering van Fair-Play bij sportclubs. 


