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verbeteren
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MMM-methode

een Microbuurt viseren
werken op Meerdere fenomenen

op Multidisciplinaire wijze
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 De Burgemeester, 
F. CUMPSInleiding
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Aanpak

Microbuurt

-> 11.749 inwoners
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Samenwerking, coördinatie
van aanwezigheid en 
uitwisseling van informatie
tussen :

 Burgemeester
 Politie
 Dienst onderhoud
 Stedenbouw
 Cel Horeca
 Preventie : Gemeenschapswachten, 

constaterende ambtenaren, 
straathoekwerkers, straatpsychologen, 
intercultureel bemiddelaars …

 …. 

Benadering

Multidisciplinair
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overlast horeca

sluikstorten

Voederen van duiven

geluidsoverlast

deal

diefstal met geweld

Straatintimidatie
rodeo …. 

Benadering

Multifenomenen



p. 6
Respect1070

@Raad

Perimeter

Diagnose

Actieplan

Actie
3 okt.

Duurzaamheid

Benadering

Stappen
Communicatie 

met de bewoners 

Adviescomité van 
de bewoners

monitoring 
–

evaluatie
-

aanpassing
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Diagnose
Analyse &
Evaluatie

POLITIE

GEMEENTELIJKE 
DIENSTEN

BURGERS

DIAGNOSE
ANALYSE

Stand van 
Zaken

VERZAMELI
NG

Cel EVALUATIE & DIAGNOSE 

DOEL ACTIEPLAN

VOORTDURENDE EVALUATIE

TOP 10 
Fenomenen

Diefstal - Overlast - sluikstorten - Vandalisme
Onderhoud/schoonmaak - Drugs - Fraude – Slagen 
en verwondingen - Inbraak - Dronkenschap in de 
openbare ruimte

1311
FEITEN

Jan-juni 2022



Verwachte resultaten
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 Aantal administratieve sancties 
 Belasting sluikstorten
 PV deal
 Perceptie van de bewoners van een grotere aanwezigheid van de politie
 Perceptie van een toename van de aanwezigheid van gemeentelijke diensten
 Perceptie van een verbetering van de levenskwaliteit in de buurt 

 PV diefstal met geweld 
 Klachten van geluidsoverlast (HoReCA)
 Sluikstorten, hot spots 
 Druggebruik op straat



Communicatie – bewustmaking

Aanwezigheid van openbare diensten

HoReCa controles

Camera’s

Onderhoud openbare ruimte

Uitwisseling van informatie tussen terreinactoren

Uitwisseling met bewoners
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Actieplan

okt 2022 - jan 2023



Bewustmaking en bekendmaking van de
basisregels ‘respect 1070’
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Bewustmakingsbanners op de pleinen Jorez, De Meersman, Raad, Bara, Grisar

Communicatie door de politie en waarschuwingen

Sensibilisering door gemeenschapswachten en interculturele bemiddelaars 
(teamcoaching)

Convocatie van inrichtingen (burgemeester)



Vehoogde aanwezigheid van de politie
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Basisstrategie => VIP: Very Irritating Police

Aanvullende acties op de versterkte aanwezigheid van de zomer
Aanwezigheid in de wijk: terugkeer van het team van Kureghem

(Clemenceau): 4 inspecteurs.

Sluikstorten
 Participatie actie nette straten: identificatie en verbalisering 

(MONP: 3 personen)
 GAP (geplande actie): fix my street (9 buurtinspecteurs)

e-steps (alle 9 buurtinspecteurs)



Verhoogde aanwezigheid van de politie
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Geluidsoverlast : SONO-patrouilles

Vooral op vrijdag en zaterdag (18.00-02.00)

Doelstellingen : 
• Interventies in problematische horeca/handelszaken (volgens de analyse van de 

oproepen)

* Hervatting van interventies voor geluidsoverlast (kortere interventietijd + 
aanleggen van dossiers)



Verhoogde aanwezigheid van de politie
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=> Drugs (straathandel - aanwezigheid van drugsverslaafden / daklozen)

•NTP-acties: ( 3-5 patrouilles: 6-10 inspecteurs): tot 24 uur.
•UAS verwijzingen ( 2 patrouilles): tot 02.00 uur

Snelheid/Rodeo

 LIDAR plaatsing



Meer aanwezigheid van Anderlecht Preventie
Focus avond

p. 14
Respect1070
@Raad

 Het avondteam van de Gemeenschapswachten van Kuregem (2p) versterken met 
Gemeenschapswachters uit andere wijken: + 6 personen 

uurrooster di t/m za 12.00 - 20.00 uur 
Vrijdag 13.00 - 21.00 uur
Zondag 11.00 - 19.00 uur

 Outreach, straathoekwerk door interculturele bemiddelaars 

 Dagelijkse aanwezigheid van 2 constaterende ambtenaren op de perimeter (administratieve 
sancties: parkeren, klein afval, voeren van duiven, enz…)

 Outreach van straathoekwerkers en straatpsychologen in samenwerking met SOS Jeunes, 
Doucheflux, enz. (gericht op daklozen, druggebruikers, thuisloze jongeren) - reeds aan de gang 
- versterking avondoutreach



Versterking van de dienst Netheid in de perimeter
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• Werktijden: 7.30 - 15.30 uur / 15.00 - 21.00 uur 

• Mensen op het terrein: 27 vegers (team van 12 en 15), 1 vrachtwagenchauffeur 
+ 2 chauffeurs. 100% aanwezigheid gegarandeerd (vervangingen)

• Camera's: momenteel zijn er 4. Tijdens de Respect1070@Raad-periode 
verhogen we tot 10 camera's. 2 vaste personeelsleden voor het beheer 
(administratieve follow-up) + een versterking indien nodig

• Elke maandag en donderdag: schone straat actie



Reactiviteit van de dienst Openbare werken
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 Snelle reparatie van gebreken in de openbare ruimte
 gaten, ontbrekende straatstenen, signalisatieborden, ...

 Een team openbare werken beschikbaar wanneer nodig - prioriteit respect1070@Raad



Reeds in uitvoering op het grondgebied van 
de gemeente
Focus op perimeter Respect1070@Conseil okt-jan. 
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 Bestrijding van kraakpanden: samenwerking tussen Burgemeester en politie om 
kraakpanden te sluiten – Straathoekwerkers van Anderlecht Preventie voor sociale 
opvolging en oriëntatie naar huisvesting

 Dignity : bestrijding van huisjesmelkerij - samenwerking tussen gemeentelijke diensten 
en politie om huizen van huisjesmelkerij aan te pakken - vervolging van de eigenaars
en opvang van slachtoffers en oriëntatie naar waardige huisvesting



Uitgebreide controle van HoReCa-
inrichtingen en handelszaken
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 Stedelijke bestemming
 Algemene politievoorschriften: openingstijden, lawaai, enz….
 Schoonmaakcontract 
 Illegale activiteiten?  
 Personeel
 Intern beheer: beheer van alcoholmisbruik, alcohol voor kinderen onder de 16, 

vechtpartijen, ...

Niet-naleving = Uitgebreid panel aan maatregelen 
Toezicht op de naleving door verschillende diensten
Niet-naleving: strengere maatregelen



Uitwisseling van informatie tussen de 
betrokken diensten
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Wekelijkse vergaderingen met de burgemeester, preventie, politie, netheid, Horeca, 
enz…

o E-mails en oproepen van bewoners 
o Coördinatie van het personeel op het terrein
o Uitwisseling van informatie over de situatie op het terrein - eventuele 

spanningen
o Discussies tussen administratieve instrumenten - interventiepistes, enz. 



Uitwisseling met de inwoners van de zone
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 Oprichting van een adviesraad - 3 vergaderingen tussen eind oktober en eind januari
 Presentatie van de resultaten van de acties
 Uitwisseling over het buurtklimaat en perceptie van de resultaten en aanwezigheid
 Presentatie van de acties van de volgende maand

 Vervolg project Megafon
 Reflectie over de verbetering van de openbare ruimte (vergroening, plaats voor 

kinderen, plaats voor vrouwen en meisjes, plaats voor jongeren, enz. .....) 
 Verzoek om gecentraliseerde communicatie naar Anderlecht INFO per post of telefoon 

(info@anderlecht.brussel – 0800/9.1070) 
Maandelijkse mail over de acties
 Organisatie van een algemene vergadering eind januari

-> schrijf je vandaag nog in op de mailinglijst!! 



Veiligheid en netheid verbeteren en 
overlast verminderen 

Bevordering van inclusie en cohesie 
(≠ uitsluiting van bepaalde groepen uit de openbare ruimte)
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Doelstellingen
en geviseerde
fenomenen



Aan te pakken problemen
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Schending van de openbare orde
Intimidatie op straat (seksisme, homofobie, enz.) 

Gebruik van drugs op straat
HoReCA overtredingen

Gebrek aan respect voor de openbare ruimte (netheid,vandalisme, ...)
Diefstal (met geweld)

Rodeo en snelheidsovertreding  
Straatdeal

Hinderlijk en gevaarlijk parkeren (voetgangersoversteekplaats, fietspad, voetpad, 
...)



Aan te pakken problemen
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Thuisloze jongeren
Kinderen in openbare ruimten op late uren

Overmatig alcoholgebruik (in de openbare ruimte)

Dakloosheid
Crackgebruik

Huisjesmelkerij

Stedenbouwkundige overtredingen



Beperkingen en risico's
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 Legaliteit: grenzen aan de interventie van de Burgemeester - rechtsstaat

 Grenzen van de politie: overtreding van het wetboek van strafrecht -> pv naar het Openbaar 
Ministerie ...

 Grenzen van de dienst stedenbouw: bekeuring door de gemeente doorgestuurd naar parket…

 Veiligheid versus vrijheid: geen wens om het gebruik van de openbare ruimte te verbieden ... 
maar de openbare ruimte gebruiken met inachtneming van de regels

 Risico van verplaatsing van de verschijnselen - waakzaamheid aan de grenzen van de perimeter 
- controle van de cijfers buiten de perimeter
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Vragen, klachten, 
opmerkingen, informatie? 

Anderlecht Info 
 0800/9.1070

 info@anderlecht.brussels

Bedankt
voor uw
aandacht


