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Inhuldiging van de 
Antenne van het 
Duurzaam Wijkcontract 
Bizet 
 

Op initiatief van schepen van Duurzame Wijkcontracten Nadia Kammachi en met de steun 

van burgemeester Fabrice Cumps en het schepencollege, huldigt de gemeente Anderlecht 

deze zaterdag 2 juli de Antenne in van het Duurzaam Wijkcontract Bizet. Het wordt een 

centrale plaats voor ontmoetingen tussen burgers, sociale en culturele actoren en 

medewerkers van de gemeente. 

 

Bizet is een dichtbevolkte en multiculturele wijk. Volgens de inwoners is er in de wijk echter nood 

aan meer ontmoetingsplaatsen en gemeenschappelijke projecten. De gemeente Anderlecht is 

dan ook zeer verheugd met de opening van de Antenne van het Duurzaam Wijkcontract. Deze 

ruimte zal namelijk onderdak bieden aan projecten gericht op de maatschappelijke, culturele en 

economische revitalisering van de wijk. Tevens zal de Antenne participatieve activiteiten in de 

gehele perimeter ondersteunen. 

 

"Wij wensen met de Antenne van het Wijkcontract, en met het Duurzaam Wijkcontract zelf, een 

verbindende plaats te creëren voor de wijk en deze te dynamiseren door ontmoetingen, 

uitwisselingen en cohesie aan te moedigen. Bovendien worden er dankzij het Duurzaam 

Wijkcontract maar liefst 14 nieuwe sociale, culturele, economische of duurzame projecten 

opgestart die ondersteund zullen worden door de Antenne", legt Nadia Kammachi, schepen voor 
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Duurzame Wijkcontracten uit. 

 

Om zo goed mogelijk op de behoeften van de burgers in te spelen, werd in de wijk een participatief 

proces opgezet (bijeenkomsten met burgers tijdens externe evenementen, bijeenkomsten op 

scholen, online debatten, enz.). Dit proces resulteerde in verschillende thema's die in vijf grote 

assen werden onderverdeeld: 

1. Samen leven  

2. Verbetering van het bebouwd kader  

3. Activering en animatie van de wijk  

4. Duurzame landbouw en voeding  

5. Verbetering van de stedelijke omgeving  

 

"Deze nieuwe projecten zullen de wijk nieuw leven inblazen, met de Antenne als epicentrum. We 

willen terug wat kleur geven aan de wijk en tegelijkertijd haar ziel behouden," voegt Fabrice 

Cumps, burgemeester van Anderlecht, eraan toe. 

 

 

 

Inhuldiging op zaterdag 2 juli  

16:00 

Bizetplein 35  

1070 Anderlecht 

 

 

 


