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Anderlecht zet strijd 
tegen straatintimidatie 
voort 

 

Op initiatief van schepen voor Gelijke Kansen Jérémie Drouart, en in samenwerking met schepen 

van Preventie Alain Kestemont, en met de steun van burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps 

en het schepencollege, verdubbelt de gemeente Anderlecht haar inspanningen om 

straatintimidatie te bestrijden. 

 

Het is geen geheim dat straatintimidatie een plaag is. Het is een realiteit die we helaas onder ogen moeten 

zien en waartegen de gemeente Anderlecht al langer vecht. In dat kader werden al verschillende middelen 

ingezet, zoals een sensibiliseringsvideo op sociale media of een street-art parcours om mensen bewust 

te maken van geweld tegen vrouwen. Op basis van deze kunstwerken wordt momenteel een pedagogisch 

instrument voor jongeren ontwikkeld. 

 

Maar daar stopt het echter niet voor de gemeente: "We besloten om de mensen rechtstreeks op het terrein 

te gaan zoeken, we bundelden onze krachten met een atelier van kunstenaars uit Anderlecht om 

bewustmakingsworkshops met jongeren te organiseren. Samen maakten ze een slam over het thema 

straatintimidatie. De jongeren namen ook deel aan een fotoworkshop, geleid door een professionele 

fotograaf, en maakten portretten die in januari in de gemeente zullen worden tentoongesteld. Tijdens de 

workshop kregen de jongeren ook de gelegenheid om dit fenomeen te bespreken met een politieagent. 

We willen mentaliteiten veranderen en dat begint bij onze jongeren", aldus Jérémie Drouart, schepen voor 

Gelijke Kansen. 

 

Bovendien wordt in december de sensibiliserinscampagne « NoNeeNon » in bars en nachtwinkels 

gelanceerd. Deze campagne is zowel gericht op getuigen van seksuele intimidatie als daders en heeft als 
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doel om hen te sensibiliseren, bij de ene om actie te ondernemen en bij de andere om hun gedrag aan te 

passen.  Slachtoffers, daders en getuigen! Geen enkele doelgroep mag worden vergeten, er is een rol 

weggelegd voor iedereen. "Ingrijpen en reageren is niet gemakkelijk! Veel mensen denken dat woorden 

geen betekenis hebben, maar uit woorden komen gedachten en daden voort (en omgekeerd)", legt Alain 

Kestemont, schepen van Preventie, uit. 

 

De gemeente Anderlecht heeft zich ook aangesloten bij het Brussels Gewest (equal.brussels en 

safe.brussels) voor een sensibiliseringscampagne die alle burgers aanmoedigt om zich aan te sluiten bij 

de FAM, een welwillende "familie" van getuigen die klaarstaan om in te grijpen. Daarnaast wordt verzocht 

om het etiket op de deurbel te vervangen door een retro-reflecterende sticker van de FAM. Deze sticker 

laat slachtoffers die alleen zijn na een geval van straatintimidatie of personen die zich onveilig voelen, 

weten dat zij bij deze mensen mogen aanbellen en zo een "safe zone" kunnen vinden. De stickers worden 

bij het gemeentelijk magazine van december toegevoegd. 

 

“Straatintimidatie is onaanvaardbaar. De bestrijding ervan is een prioriteit voor de politie. De sensibilise-

ringscampagne die nu van start gaat, moet ons allemaal mobiliseren. We hebben allemaal de verant-

woordelijkheid om te handelen en te reageren wanneer we getuige zijn van straatintimidatie", zegt Fa-

brice Cumps, burgemeester van Anderlecht.   

 

U vindt de video over de workshops hier: https://www.youtube.com/watch?v=5sKqvGoJUeU 

Het liedje dat de jongeren maakten, vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=GpS59pPwDN0 
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