
Politie en Anderlechtse jongeren spelen samen minivoetbal op 
woensdagnamiddag

Op  woensdag  4  maart  organiseren  de  gemeente  Anderlecht  en  de  politiezone  Zuid  een
ontmoeting  tussen  vrijwillige  politieagenten  en  jongeren  uit  Anderlecht.  Zij  zullen  samen
minivoetballen en dit  op initiatief van Anderlechts burgemeester Eric  Tomas en schepen van
Preventie  en  Veiligheid  in  de  Steden  Alain  Kestemont,  met  de  steun  van  het  college  van
burgemeester en schepenen. Op 22 april is de volgende editie voorzien.

De gemeente Anderlecht en de politiezone Zuid willen met deze ontmoetingen politieagenten en
jongeren dichter bij elkaar brengen, door hen een informeel moment te bieden om te discussiëren
met leden van het politiekorps, en een bevoorrechte en kwaliteitsvolle band te smeden.

De eerste minivoetbalwedstrijd gaat door op  woensdag 4 maart, van 14u tot 17u, in de Henri
Simonetzaal, Théo Verbeecklaan 10-12. Op 22 april vindt de volgende editie plaats op hetzelfde
uur.

Dit project kan de eerste stap betekenen naar een breder project, met meer ontmoetingen tussen
de  jongeren uit  Anderlecht  en de politiediensten.  Men kan  zich  ook  openstellen voor  andere
sporten en doelgroepen en de jongeren meer betrekken bij de organisatie van het evenement.

Burgemeester Eric Tomas steunt dit evenement: “We willen de vrijwillige politieagenten bedanken
die in hun vrije tijd een bevoorrechte relatie met de bevolking opbouwen. Dit evenement is een van
de vele initiatieven die de gemeente Anderlecht wil nemen om het samenleven in Anderlecht te
verbeteren.”

Schepen van Preventie en Veiligheid in de Steden Alain Kestemont steunt dit initiatief: Elk initiatief
om de politie dichter bij de jongeren uit onze wijken te brengen is essentieel voor de ontwikkeling
van het gemeentelijk preventiebeleid. Wij hopen dit initiatief te kunnen bestendigen om de basis te
leggen voor een serene relatie tussen de jongeren en de politie, die alle inwoners van Anderlecht
ten goede zal komen.
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