AGENDA 21

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN
HET ACTIEPLAN

2012-2014

Document voorgelegd aan de gemeenteraad
van donderdag 22 mei 2014

Gemeente Anderlecht – Agenda 21 – Actieplan – Mei 2014

Page 1/6

1)

HET CONCEPT VAN DE LOKALE AGENDA 21

Een lokale Agenda 21 is een actieprogramma dat de principes van duurzame ontwikkeling
op lokaal niveau bevordert.
Het concept van de “Agenda 21” zag het daglicht in 1992 op de wereldmilieutop van Rio. De
Agenda 21 is een actieplan voor de 21ste eeuw dat de sectoren beschrijft waarop de duurzame
ontwikkeling moet worden toegepast. 173 staatshoofden keurden het goed. De lokale Agenda 21
vloeide hieruit voort als toepassing op het niveau van lokale bestuurseenheden. Het biedt een
werkkader en referenten voor steden en gemeenten bij de uitvoering van de principes van de
duurzame ontwikkeling.
De duurzame ontwikkeling wil dan ook rekening houden met maatschappelijke, economische en
ecologische criteria om evenwichtige oplossingen voor te stellen voor een betere levenskwaliteit
van de burgers.
Een Agenda 21-dynamiek is een cyclisch proces waarvan het verloop beknopt in volgend schema
beschreven staat:

Diagnose

Évaluatie

De cyclus van de
« Agenda 21 »
Uitvoering

Duurzaamheidsdoelen

Actieplan

De Agenda 21 van Anderlecht werd in de lente van 2010 opgestart en het uiteindelijke actieplan
werd op 20 september 2012 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het telt 63 acties en dekt de
periode 2012-2014.

2)

EEN DYNAMIEK WAARBIJ HEEL WAT ACTOREN BETROKKEN ZIJN

Het college van burgemeester en schepenen: De dynamiek van Agenda 21 wordt door het
voltallige college ondersteund. Verschillende presentaties en besprekingen hebben het
actieprogramma tijdens het zijn uitwerking verrijkt en bekrachtigd.
De dienst Duurzame Ontwikkeling: deze dienst staat in voor de evolutie van de dynamiek van
Agenda 21: programmering van processen, modereren van vergaderingen, opstelling van
documenten, dragen van verschillende acties, ondersteunen van de uitvoering van de
belangrijkste acties, interne en externe communicatie, enz.
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Het pilootcomité: het comité verzamelt verschillende directeurs van het gemeentebestuur, net als
de schepen van Duurzame Ontwikkeling en de beide politieke kabinetschefs. Het definieert de
krachtlijnen van de dynamiek van Agenda 21 en bekrachtigt de verschillende documenten van het
actieplan voor hun goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
Het Participatiehuis: deze gemeentedienst ondersteunt op permanente wijze de programmering
en de uitvoering van het participatieve proces teneinde er de burgers en lokale actoren bij te
betrekken.
De gemeentediensten: verschillende gemeentediensten hebben deelgenomen aan de uitwerking
van het actieplan en zijn actief betrokken bij de uitvoering van de verschillende acties van Agenda
21.
De burgers: heel wat inwoners uit alle wijken van Anderlecht hebben tijdens de uitwerking aan de
burgerworkshops deelgenomen. Hun constructieve opmerkingen en aanmoedigingen hebben het
mogelijk gemaakt om de gedeelde diagnose en het actieplan te verrijken. Verschillende
wijkcomités en groeperingen werken acties rond lokale duurzame ontwikkeling uit.
Lokale actoren: verschillende lokale verenigingen en openbare structuren dragen eveneens hun
steentje bij tot de toepassing van de acties van Agenda 21, in samenwerking met
gemeentediensten en burgers.
Het begeleidingscomité: is samengesteld op initiatief van Leefmilieu Brussel (BIM) in het kader
van de jaarlijkse toelage Agenda Iris. Dit comité werpt een externe en kritische blik op de
ontwikkeling en de uitvoering van de Agenda 21 door de gemeente. Het heeft vele tips en
aanmoedigingen geformuleerd teneinde het uitwerkingsproces van het actieplan te duurzaam
bestendigen.

3) WAAROM EEN TUSSENTIJDSE EVALUATIE OPMAKEN?
Het principe om een tussentijdse evaluatie op te maken werd gedefinieerd in het actieplan Agenda
21 dat op 22 september 2012 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.
Punt 7 van het actieplan (pagina 31) voorziet halverwege de periode van de toepassing een
tussentijdse evaluatie. Deze heeft een dubbele doelstelling:
• de al geboekte vooruitgang identificeren en valoriseren;
• de moeilijkheden en obstakels identificeren, net als de initiatieven die genomen moeten
worden om nieuwe vooruitgang te boeken.
In 2015 vindt een eindevaluatie plaats.

4) TUSSENTIJDS EVALUATIEPROCES
Het evaluatieproces werd in 4 opeenvolgende fasen opgebouwd volgens deze stappen:
1.
2.
3.
4.

Definitie van 1 à 2 indicatoren voor elk van de 63 acties van Agenda 21;
Opstellen van evaluatiefiches op basis van deze indicatoren;
Bespreking en goedkeuring van de 63 tussentijdse evaluatiefiches;
Organisatie van een burgerforum om de resultaten van de evaluatie voor te stellen en
suggesties en adviezen van de deelnemers in te zamelen.
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5) DEFINITIE VAN DE EVALUATIE-INDICATOREN
Een of twee evaluatie-indicatoren werden gedefinieerd voor elke actie in functie van de
verschillende maatregelen en van de aanvankelijk bepaalde indicatoren voor elk van de
actiefiches.
De voorkeur ging uit naar kwantitatieve indicatoren, wanneer dit pertinent was en de
overeenkomstige gegevens beschikbaar waren. In dit geval hebben de ingezamelde gegevens
betrekking tot de jaren 2011, 2012 en 2013. Dit soort indicator kan daarna grafisch weergegeven
worden zodat de interpretatie van de resultaten vrij makkelijk verloopt.
Kwalitatieve indicatoren werden gedefinieerd wanneer er geen volledige cijfergegevens
beschikbaar waren of wanneer deze gegevens niet pertinent waren.
De lijst van deze indicatoren werd door de dienst Duurzame Ontwikkeling opgesteld, in overleg
met de verschillende diensten die de acties dragen. Deze indicatoren werden daarna besproken
en bekrachtigd door het pilootcomité van de Agenda 21 tijdens de vergadering van 29 november
2013.
De indicatoren en het evaluatieproces werden daarna door het college in zitting van 10 december
2013 goedgekeurd. Deze elementen werden eveneens op 17 december 2013 aan de
gemeenteraad voorgesteld.

6) UITWERKING EN VALIDERING VAN DE EVALUATIEFICHES
Voor elke actie van de Agenda 21 werd door de dienst Duurzame Ontwikkeling een evaluatiefiche
opgesteld, in overleg met de diensten die bij de verschillende acties betrokken zijn (dragers).
Naast de beschrijving van de weerhouden indicatoren, omvat elke fiche een beoordeling van de
duurzame vorderingen die in de periode 2012-2013 volgens 4 mogelijke niveaus gerealiseerd
werden: "zeer bevredigend", "bevredigend", "weinig bevredigend" en "geen vooruitgang".
Elke evaluatiefiche identificeert eveneens de concrete verwezenlijkingen die in 2014 uitgevoerd
kunnen worden om de vooruitgang van de actie te versterken.
Deze evaluatiefiches werden besproken, aangepast en bekrachtigd door het pilootcomité tijdens
drie evaluatievergaderingen:
– vergadering van woensdag 29 januari 2014 met betrekking tot de evaluatiefiches van de
acties die met "Governance" te maken hebben;
– vergadering van woensdag 26 februari 2014 met betrekking tot de evaluatiefiches van de
acties die met "Milieu, Grondgebied en Mobiliteit" te maken hebben;
– vergadering van woensdag 26 maart 2014 met betrekking tot de evaluatiefiches van de
acties die met "Sociale Zaken en Economie" te maken hebben;
De diensten die de besproken acties dragen werden ook uitgenodigd om aan het pilootcomité deel
te nemen. De vergaderingen van het pilootcomité hebben het mogelijk gemaakt sommige fiches
aan te vullen en de beoordeling van de niveaus voor de uitvoering aan te passen.
De evaluatiefiches werden daarna voorgelegd aan de goedkeuring van het college dat deze in
zitting van 22 april 2014 heeft bekrachtigd.
De 63 evaluatiefiches worden op pagina 6 voorgesteld.
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7) ALGEMENE VERDELING VAN DE VOORUITGANGSNIVEAS
Onderstaand grafiek illustreert de verdeling van de vooruitgangsniveas voor het geheel van de 63
acties van Agenda 21.

Dit algemene resultaat toont aan dat 80% van de acties van Agenda 21 (50 op 63) vooruitgang
boeken die door de gemeente ten minste als "bevredigend" beschouwd wordt, waarvan 8
waarvoor de vorderingen als "zeer bevredigend" worden bevonden. Sommige van deze acties
worden op gewestelijk vlak als voorbeeldig beschouwd. Dit is het geval voor de acties met
betrekking tot de sociale en milieuclausules (acties 1C en 1D).
Toch moeten we vaststellen dat 8 acties onvoldoende vooruitgang boeken en dat er voor 5 acties
geen enkele vordering geboekt werd (minder dan 10%). Hierbij mogen we echter niet uit het oog
verliezen dat het om een tussentijdse evaluatie gaat. Het is belangrijk om in de loop van de
komende maanden de nodige middelen in te zetten om de uitvoering van deze acties te
verbeteren.

8) DEFINITIE VAN 6 NIEUWE SLEUTELACTIES
Onder de 63 acties, werden een tiental sleutelacties geselecteerd die op korte termijn uitgevoerd
moeten worden. Deze selectie omvat verschillende zaken die belangrijk zijn voor de lokale
duurzaamheid en richt zich op thema's waar veel over werd gesproken tijdens de
burgerworkshops.
Het pilootcomité heeft voorgesteld om 6 nieuwe sleutelacties aan te duiden waarvoor aan de
gemeentediensten een bijzondere inzet wordt gevraagd om bij te dragen tot de concrete uitvoering
in 2014. Het gaat om de 6 volgende acties:
– Sociaal geïntegreerde overheidsopdrachten (actie 1D);
– Minder vervuilende en beter benutte dienstvoertuigen (actie 1F);
– Minder plastic tassen voor eenmalig gebruik (actie 7C);
– Wandelen in Neerpede (actie 8E);
– Maak plaats voor senioren (actie 12D);
– Nieuwe gemeentescholen (actie 14B).
Deze selectie van nieuwe sleutelacties werd goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van dinsdag 22 april 2014.
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9) PARTICIPATIEF FORUM VOOR DE PRESENTATIE VAN DE EVALUATIE VAN
AGENDA 21
Een participatief forum over de resultaten van de tussentijdse evaluatie werd op zondag 27 april
2014 in samenwerking met het team van het Participatiehuis georganiseerd. Een fietstocht werd
vooraf aangeboden om de concrete verwezenlijkingen in het kader van het actieplan Agenda 21 te
bekijken.
Dit initiatief had een dubbele doelstelling:
• delen van de resultaten van deze evaluatie en inzamelen van opmerkingen en advies van
de burgers over de resultaten die in de evaluatiefiches worden voorgesteld;
• collectief de mogelijkheden en bedreigingen identificeren die wegen op de uitvoering van
de lokale acties rond duurzame ontwikkeling.
Een vijftiental burgers hebben aan dit forum deelgenomen. Een samenvatting is beschikbaar op de
website van het Participatiehuis in de rubriek "Agenda 21".

1. Ontmoeting met de deelnemers

2. Tweetalige tentoonstelling over de
evaluatiefiches

3. Uitwisseling in groepjes

4. Slottoespraak door de schepen van
Duurzame Ontwikkeling

5. Evaluatie van het forum via een ruimtelijke
barometer
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AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1A
Ecobeheer in ons bestuur
Het gemeentepersoneel aanmoedigen om ecobeheer in hun dagelijkse werk te integreren.

INDICATOR 1: AANDEEL VOLLEDIG UITGESCHAKELDE PC'S OP HET EINDE VAN DE WERKDAG
Aandeel volledig uitgeschakelde pc's vastgesteld tijdens de acties
"Chokotoff" door het EcoTeam
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Sinds 2012 vonden de acties 2 maal per jaar plaats
in de administratieve hoofdgebouwen van de
gemeente.
Ze worden uitgevoerd door de leden van het
gemeentelijke EcoTeam dat in maart 2011 werd
opgericht. Dit team van vrijwilligers telt een twaalftal
actieve leden uit verschillende gemeentediensten.
Tijdens deze acties wordt een Chokotoff
achtergelaten op het toetsenbord van elke pc
waarvan de werkpost en het scherm zijn
uitgeschakeld.
Met deze ludieke actie moedigt het EcoTeam het
personeel aan om goede reflexen rond rationeel
energieverbruik te kweken.
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INDICATOR 2: HOEVEELHEID MINERAALWATER IN FLESSEN AANGEKOCHT DOOR HET GEMEENTELIJKE ECONOMAAT
Volume (in liter) mineraalwater in flessen aangekocht door de
dienst Economaat

14000
12000

11244

11454
9792

10000
8000
6000
4000
2000
0
2011

2012

2013

Om het volume mineraalwater aangekocht door de
dienst Economaat te beperken, heeft het college in
zijn begroting 2013 een bedrag voorzien voor de
plaatsing en huur van een vijftiental drinkfonteinen.
Deze fonteinen werden vanaf eind november 2013
nabij of in de onmiddellijke omgeving van de
belangrijkste vergaderzalen geplaatst, net als bij de
grootste refters voor het personeel.
Het EcoTeam levert karaffen aan de administratieve
diensten die dit wensen.
In de lente van 2014 is de levering voorzien van
drinkbussen aan de arbeiders en het mobiele
personeel. Deze nieuwe maatregel zal de
systematische levering van flessenwater aan
arbeiders tijdens de zomerperiode vervangen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Afronden van de invoering van het sorteren van afval en de selectieve
inzameling van PMD in het geheel van de gemeentegebouwen

Diensten Vervoer +
Duurzame Ontwikkeling

Aanvragen en verkrijgen van een milieuvergunning voor de site van het
gemeentehuis, vereist voor het indienen van de aanvraag van het
gewestelijk label Eco-dynamische Onderneming

Dienst Gebouwen en
Huisvesting
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1B
Ecologisch bedrijven- en conferentiecentrum in de oude veeartsenijschool
Ecologische restauratie van het administratief gebouw van de oude veeartsenijschool door er een
bedrijvencentrum in wording en een conferentie- en tentoonstellingsruimte in te richten

INDICATOR 1: VORDERINGSSTAAT VAN DE PROCEDURE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING EN DE
WERFPLANNING

De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning
werd in de herfst van 2013 bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ingediend. De vergunning zou
in de loop van januari 2014 uitgereikt moeten
worden.
De gemeente heeft al een ondernemer aangesteld
die de werken zal uitvoeren. De werkzaamheden
beginnen in februari 2014 door een voorbereidende
fase waarin het gebouw leeg wordt gemaakt en
sommige
elementen
aan
de
binnenkant
gedemonteerd worden. Deze interventies werden
toevertrouwd aan een bedrijf uit de sociale economie
en streeft ernaar het verwijderde afval en materiaal
zo goed mogelijk te valoriseren (tweedehands of
recyclage).
De werkzaamheden zouden tegen het einde van
2015 afgewerkt moeten zijn.

INDICATOR 2: INITIATIEVEN INZAKE DE COMMUNICATIE ROND HET PROJECT
In de gemeentekrant van april 2012 en april 2013
verscheen een artikel om het project voor te stellen.
De transformatie van het gebouw werd voorgesteld
tijdens een lezing met een vijftigtal Europese experts
op 9 januari 2013.
Een presentatie van het project en een bezoek aan
het gebouw werd op 24 november 2013 voor de
rechtstreekse omwonenden georganiseerd.
Er werd met de ondernemer afgesproken dat er
tijdens de werkzaamheden rondleidingen voor het
publiek georganiseerd zullen worden.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
De omwonenden van de site uitvoeriger informeren via een
document waarin het project wordt voorgesteld en werfbezoeken.

Diensten Stadsrenovatie +
Participatie

Het overleg met de lokale economische partners uitbreiden om het
economisch project te ontwikkelen dat zich op jonge
ondernemingen toespitst.

Diensten Stadsrenovatie + Economie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1C
Groene overheidsopdrachten
De integratie van milieuvriendelijke clausules in gemeentelijke overheidsopdrachten versterken

INDICATOR 1: AANTAL TOEGEKENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN MET MILIEUCLAUSULES
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In de gemeentelijke overheidsopdrachten worden
milieuclausules op twee niveaus geïntegreerd:
enerzijds in de technische clausules, die het mogelijk
maken milieuvriendelijker leveringen of diensten te
definiëren; anderzijds in de toekenningscriteria, die
het mogelijk maken rekening te houden met
milieubescherming bij het vergelijken van de
ontvangen offertes.
De versterking van de integratie van milieuclausules
was mogelijk dankzij de participatie van
verschillende gemeentelijke medewerkers aan
specifieke vormingen die Leefmilieu Brussel
organiseert.
Via de dienst Duurzame Ontwikkeling, neemt de
gemeente Anderlecht eveneens deel aan de
vergaderingen van het netwerk Brusselse duurzame
overheidsaankopers en wordt ze regelmatig
uitgenodigd om de wijzigingen in de gemeentelijke
bestekken toe te lichten.

INDICATOR 2: BEDRAG VAN DE TOEGEKENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN MET MILIEUCLAUSULES
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De daling van het bedrag in 2013 is te wijten aan de
wijziging van de leverancier voor de levering van
duurzame warme maaltijden in de schoolrefters en
sociale restaurants. Deze opdracht, met een waarde
van ongeveer 700.000 EUR btw incl. per jaar, werd
vanaf 2014 toevertrouwd aan de Brusselse Keukens.
Dit gebeurde niet via een overheidsopdracht, maar
via een overeenkomst. Omwille van deze juridische
wijziging, is het bedrag van deze prestaties niet meer
in deze indicator opgenomen.
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EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Voortzetting van de vorming van de diensten betrokken bij
milieuclausules, en in het bijzonder van nieuwe medewerkers.

Betrokken diensten + dienst
Duurzame Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1D
Sociaal geïntegreerde overheidsopdrachten
De integratie van sociale clausules in gemeentelijke overheidsopdrachten versterken

INDICATOR 1: AANTAL TOEGEKENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN MET SOCIALE CLAUSULES
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In gemeentelijke overheidsopdrachten, zijn de
sociale clausules voornamelijk in twee niveaus
geïntegreerd: enerzijds op het niveau van de
uitvoeringsclausules, door aan de dienstverlener de
realisatie van vormingen of de integratie in het kader
van de uitvoering van de opdracht op te leggen;
anderzijds door de opdracht aan bedrijven uit de
sociale economie toe te vertrouwen. Deze tweede
optie
is
pertinent
wanneer
verschillende
dienstverleners in het betrokken domein actief zijn.
In 2013 werd de toewijzing aan bedrijven uit de
sociale
economie
voor
drie
gemeentelijke
overheidsopdrachten toegepast.
De integratie van sociale clausules was mogelijk
dankzij
de
participatie
van
verschillende
gemeentediensten aan specifieke opleidingen
georganiseerd door de Stichting van ondernemingen
rond sociale economie en de constructieve
deelname van de Brusselse Federatie van Beschutte
Werkplaatsen.

INDICATOR 2: BEDRAG VAN DE TOEGEKENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN MET SOCIALE CLAUSULES
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De daling van het bedrag in 2013 is te wijten aan de
wijziging van de leverancier voor de levering van
duurzame warme maaltijden in de schoolrefters en
sociale restaurants. Deze opdracht, met een waarde
van ongeveer 700.000 EUR btw incl. per jaar, werd
vanaf 2014 toevertrouwd aan de Brusselse Keukens.
Dit gebeurde niet via een overheidsopdracht, maar
via een overeenkomst. Omwille van deze juridische
wijziging, is het bedrag van deze prestaties voor het
jaar 2013 niet meer in deze indicator opgenomen.

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €
2011

2012

2013

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Voortzetting van de vorming van de diensten betrokken bij sociale
clausules, en in het bijzonder van nieuwe medewerkers.

Betrokken diensten + dienst
Duurzame Ontwikkeling

Voorbehouden aan de sociale economie van bepaalde loten
(binnenafwerking, schilderwerk,...) in het kader van de opdrachten
voor het bouwen of renoveren van gemeentegebouwen.

Diensten Gebouwen en Huisvesting
+ Stadsrenovatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1E
Het bestuur op de fiets
Het gebruik van de fiets door het gemeentepersoneel uitbreiden, namelijk door het regelmatige
gebruik van de dienstfietsen

INDICATOR 1: GEBRUIK VAN DE DIENSTFIETSEN DIE IN HET GEMEENTEHUIS BESCHIKBAAR ZIJN
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Deze indicator is gebaseerd op het aantal
ingeschreven trajecten door gebruikers in het
register van het fietslokaal van het gemeentehuis. Dit
aantal is ondergewaardeerd omdat werd vastgesteld
dat bepaalde gebruikers niet bij elk gebruik
systematisch het register invullen.
De beschikbare vloot in het gemeentehuis telt een
tiental fietsen voor mannen en vrouwen, die twee
maal per jaar door de vzw Cyclo onderhouden
worden.
De frequentie van het gebruik is over het algemeen
stabiel. Het aantal gereden km per traject (heen en
terug) bedroeg in 2011 en 2013 4km, en 3,5 km in
2012.
Sommige andere gemeentegebouwen beschikken
eveneens over een of meerdere dienstfietsen maar
de cijfergegevens over hun gebruik zijn onvolledig of
onbestaande.

INDICATOR 2: AANTAL GEMEENTELIJKE MEDEWERKERS DAT AAN BIKE EXPERIENCE HEEFT DEELGENOMEN
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De Bike Experience wordt sinds 2010 door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd en
stelt aan de Brusselse werknemers voor om het
gebruik
van
de
fiets
voor
hun
woonwerkverplaatsingen te testen.
Naast een kleine theoretische en praktische vorming,
wordt elke deelnemer of "biker" 's morgens en 's
avonds van zijn woonplaats tot naar het werk door
een "coach", een ervaren vrijwilliger, begeleid. De
biker krijgt tips over de reisweg en het juiste
rijgedrag in de stad.
Deze indicator vermeldt het aantal gemeentelijke
personeelsleden die officieel aan dit initiatief hebben
deelgenomen, of het nu als biker of als coach is.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Uitbreiding van de informatie, met name bij de
dienstverantwoordelijken, over de beschikbaarheid van
dienstfietsen voor professionele verplaatsingen

Dienst Mobiliteit

Organisatie van een vorming voor het personeel om in de stad te
leren fietsen

Diensten Mobiliteit en HRM
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1F
Minder vervuilende en beter benutte dienstvoertuigen
Het brandstofverbruik veroorzaakt door het gebruik van gemeentelijke voertuigen verminderen en
het wagenpark rationaliseren

INDICATOR 1: TOTALE AANKOOP VAN BRANDSTOF VOOR DE DIENSTVOERTUIGEN
Totale aankoop van brandstof voor de dienstvoertuigen
(in liter)
250000

202198

200000

212203

163006
150000

100000

50000

Het dienstvoertuigenpark telt ongeveer 200
voertuigen,
vrachtwagens
en
bestelwagens
inbegrepen. Het aantal voertuigen werd de
afgelopen twee jaar nauwelijks verhoogd: in 2012
aankoop van drie stadsvoertuigen, een bestelwagen
en een vrachtwagen. Geen aankopen in 2013.
Diesel maakt ongeveer 2/3de van het totale
brandstofverbruik uit. Het is deze brandstof die in
2012 en 2013 ten opzichte van 2011 een forse
toename kende.
LPG, dat milieuvriendelijker is en beter voor de
gezondheid en de luchtkwaliteit, maakt ongeveer 3%
van het totaalverbruik uit, voor een park van
ongeveer 17 voertuigen.
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INDICATOR 2: AANTAL GEMEENTEDIENSTEN EN KABINETTEN DIE AAN CARSHARING DOEN
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De gemeente beschikt over een abonnement
carsharing van de firma Cambio. Via een individuele
kaart, kunnen personeelsleden en leden van het
college deze gedeelde voertuigen in het kader van
hun gemeentelijke activiteiten gebruiken.
Zo zijn er twee gedeelde voertuigen beschikbaar in
de drie bestaande stations in Anderlecht:
Kapelaanstraat, Bizetplein en Raadsplein. Dit laatste
station is bijzonder goed gelegen ten opzichte van
het gemeentehuis en de bijgebouwen. Sinds eind
2012 beschikt dit station nog maar over een voertuig.
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EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend



MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Uitwerking en toepassing van een rationalisering van het gebruik
van dienstvoertuigen

Dienst Vervoer

Uitbreiding van de informatie aan het gemeentepersoneel over de
mogelijkheid voor het gebruik van Cambio-wagens voor
professionele verplaatsingen

Dienst Mobiliteit

Geen vooruitgang
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1G
Nieuwe lage-energie of passieve gemeentegebouwen
Voortzetten van de integratie van principes rond duurzame architectuur bij de constructie van
nieuwe gebouwen of bij de zware renovatie van bestaande gebouwen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN HET TOEPASSEN VAN DE LAGE-ENERGIENORM VOOR ZWARE RENOVATIES
De lage-energienorm werd systematisch toegepast
voor alle zware renovaties waarvoor tijdens de
periode
2012-2013
stedenbouwkundige
vergunningen werden aangevraagd. Dit is het geval
voor de renovatie van de gewezen Veeartsenijschool
(zie actiefiche 1B), maar ook voor de renovatie van
de gewezen Taquihoeve waar de activiteiten van het
Groen en Blauw Huis zullen plaatsvinden (actiefiche
6A). In het kader van het duurzaam wijkcontract
Kanaal-Zuid zouden de werken voor de uitbreiding
en de renovatie van de school "Les Petits Goujons"
in de lente van 2014 van start moeten gaan. Deze
interventie zal de zeer lage-energienorm naleven.
Andere zware renovatiewerken volgens de zeer
lage-energienorm worden momenteel uitgewerkt,
met name in het kader van het duurzaam
wijkcontract Scheut.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN HET TOEPASSEN VAN DE PASSIEFSTANDAARD VOOR NIEUWBOUW
De passiefstandaard werd niet bereikt voor alle
projecten waarvoor de gemeente in 2012-2013 een
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
heeft ingediend. Toch werden een zeer hoge
energieprestaties behaald voor de nieuwe school
"Les Trefles" met een vloeroppervlakte van 9000m²,
waarvan de werkzaamheden in de lente van 2014
zullen beginnen. Het project voor het nieuwe
multifunctionele gebouw in de Olympischedreef
(feestzaal, omnisportzaal en boulodroom) voorziet
eveneens om de passiefstandaard na te leven. De
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet
echter nog ingediend worden.
Beide infrastructuren werden al door Leefmilieu
Brussel als voorbeeldgebouw erkend.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Indienen en verkrijgen van de aanvraag van het multifunctioneel
passiefgebouw dat in de Olympischedreef voorzien is

Dienst Gebouwen en
Huisvesting

Voortzetting van de zware renovatiewerken aan de zeer lageenergienorm in het kader van het duurzaam wijkcontract Scheut

Dienst Stadsrenovatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1H
Energiebesparingen in gemeentegebouwen
De energieprestaties van bestaande gebouwen verbeteren en de verkregen resultaten bekend
maken
INDICATOR 1: EVOLUTIE VAN HET BRANDSTOFVERBRUIK VOOR HET GEHEEL VAN DE GEMEENTEGEBOUWEN
Evolutie van het brandstofverbruik voor het geheel van de
gemeentegebouwen ten opzichte van 2006
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INDICATOR 2: EVOLUTIE VAN

HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK VOOR HET GEHEEL VAN DE GEMEENTEGEBOUWEN

Evolutie van het elektriciteitsverbruik voor het geheel van de
gemeentegebouwen ten opzichte van 2006
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De gegevens van deze indicator hebben betrekking
tot het verbruik van 2006, dat als referentiejaar
beschouwd wordt (het oudste jaar waarvoor de
gegevens van het energiekadaster volledig genoeg
zijn om pertinente vergelijkingen mogelijk te maken).
De gegevens van het jaar 2013 konden niet
geïntegreerd worden omdat ze bij de opstelling van
deze fiche nog niet verwerkt waren.
In heel wat gebouwen werden tussen 2011 en 2013
werken uitgevoerd om het energieprestatieniveau te
verbeteren (dakisolatie, vervanging van ramen,
renovatie
van
verwarmingssystemen).
Deze
interventies spitsten zich vooral toe op de meest
energieverslindende
gebouwen,
voornamelijk
scholen.
De daling van het brandstofverbruik is voor het jaar
2012 aanzienlijk.

2013

De gegevens van deze indicator hebben eveneens
betrekking tot het verbruik van het jaar 2006 (zie
hierboven).
De gegevens van het jaar 2013 konden niet
geïntegreerd worden omdat ze bij de opstelling van
deze fiche nog niet verwerkt waren.
De belangrijkste technische interventies die in dit
domein tussen 2011 en 2013 gerealiseerd werden,
hebben betrekking tot de algemene renovatie van
elektrische installaties en de renovatie van de
verlichtingsinstallatie.
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-15,00%
EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Vermindering van het elektriciteitsverbruik via een sensibilisatie van Diensten Gebouwen en Huisvesting
het personeel en de vervanging van gloeilampen, met name in de
+ EcoTeam
beschermde zalen van het gemeentehuis.
Ontwikkeling van de communicatie van de belangrijkste gebouwen
over de evolutie van het energieverbruik

Diensten Duurzame Ontwikkeling +
Gebouwen en Huisvesting
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 1I
Duurzame gemeentelijke evenementen
Systematisch toepassen van goede duurzame praktijken bij de organisatie van interne en
openbare evenementen en feestelijkheden georganiseerd door de gemeentediensten

INDICATOR 1: AANTAL EVENEMENTEN DIE EEN OF VERSCHILLENDE AFVALPREVENTIEMAATREGELEN EN/OF
VALORISATIE VAN AFVAL GEÏNTEGREERD HEBBEN
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De belangrijkste maatregelen die genomen worden
tijdens gemeentelijke evenementen om afval te
voorkomen of te beperken door het gebruik van
bekertjes met statiegeld (zoals bijvoorbeeld tijdens
het evenement "Toernee general") of het sorteren
van afval (inzameling van PMD en papier/karton).
In tegenstelling tot wat gevreesd werd, was de
kwaliteit van het sorteren bevredigend, op
voorwaarde duidelijke instructies te voorzien en de
verschillende vuilnisbakken te groeperen in plaats
van deze individueel op de site van het evenement
te verspreiden.
Twee andere evenementen hebben in 2013 voorzien
om het sorteren toe te passen, maar dit kon niet
uitgevoerd worden omdat de sorteervuilnisbakken
niet geleverd werden.
In 2011 werden eveneens droge toiletten gebruikt,
maar hun kostprijs is momenteel aanzienlijk hoger
dan deze van conventionele systemen.

INDICATOR 2: VORDERING VAN HET INTERN DELEN VAN DUURZAME PRAKTIJKEN OM IN EVENEMENTEN TE INTEGREREN
Een werkgroep met verschillende diensten rond
"Duurzame evenementen" werd in 2013 opgericht.
Deze kon de externe expertise gefinancierd door
Leefmilieu Brussel genieten. Hierdoor kon men de
koolstofmonoxideafdruk
van
het
evenement
"Muziekpicknick", dat in mei 2013 in het Astridpark
plaatsvond, analyseren. Een deel van de
verbeteringsvoorstellen zouden in 2014 toegepast
kunnen worden op dit evenement en eveneens op
andere activiteiten.
De werkgroep waarbij verschillende diensten
betrokken zijn heeft de ambitie om een praktische
gids voor alle diensten samen te stellen, met een
overzicht van de stappen en tips om evenementen
een duurzamer karakter te geven.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Samenstelling van een praktische gids met een overzicht van de
stappen en tips om gemeentelijke evenementen een duurzamer
karakter te geven.

Dienst Duurzame Ontwikkeling +
werkgroep "duurzame evenementen"

Ontwikkeling van het sorteren van afval tijdens gemeentelijke
evenementen

Diensten Openbare Reiniging en
Vervoer + Duurzame Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 2A
Een efficiënte doorstroming van de interne informatie
Het delen en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende gemeentediensten versterken

INDICATOR 1: AANTAL BEZOEKEN AAN HET GEMEENTELIJKE INTRANET PER WERKDAG
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Het gemeentelijke intranet werd na jarenlange
voorbereiding in juni 2013 gelanceerd. Het wordt
samen door de diensten Informatie en Informatica
beheerd.
Het is uitsluitend voor het gemeentepersoneel en
voor de leden van het college met een eenvoudige
internetverbinding toegankelijk. Het intranet kan dus
geraadpleegd worden in alle gebouwen van het
gemeentebestuur die zijn uitgerust met pc's met een
internetverbinding.
Het intranet is een waardevol instrument om
informatie en documenten, zoals administratieve
formulieren en de dagelijkse persmap, te delen. Het
omvat eveneens een telefoonlijst met de gegevens
van de meerderheid van het gemeentepersoneel.

INDICATOR 2: FREQUENTIE VAN DE VERNIEUWING VAN INFORMATIEBOODSCHAPPEN OP DE WELKOMSTPAGINA
De welkomstpagina van het intranet laat eveneens
toe om interne boodschappen door te geven aan de
medewerkers. Sinds zijn lancering, bedraagt de
frequentie van de vernieuwing van de boodschappen
op de welkomstpagina van het intranet ongeveer 3 à
4 weken. Deze informatieboodschappen worden
momenteel voornamelijk door het directiecomité, de
dienst Informatie en het EcoTeam gebruikt.
De doelstelling is dat de frequentie voor de
vernieuwing van de boodschappen ongeveer 2 à 3
keer per maand zou bedragen, zodat de
medewerkers het intranet regelmatiger zouden
raadplegen en de informatie doeltreffender verspreid
zou worden.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Diversificatie en verhoging van de frequentie van de vernieuwing
van de boodschappen op de welkomstpagina

Dienst Informatie + andere diensten

Ontwikkeling van een gedeelde agenda van evenementen bestemd Dienst Informatie + andere diensten
voor het gemeentepersoneel
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 2B
Meer transversaliteit in de gemeentelijke actie
Inhoudelijke aspecten en benaderingen tussen de diensten openstellen en
een duurzame algemene strategische visie ontwikkelen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE TRANSVERSALE DYNAMIEK IN HET DIRECTIECOMITÉ
Het directiecomité is een interne overlegstructuur die
de gemeentesecretaris en alle directeurs van de 8
departementen
van
het
Anderlechtste
gemeentebestuur omvat. Het vormt een belangrijke
link tussen de politieke organen en het
administratieve systeem.
Het waakt over de communicatie en de organisatie,
en over de werking van de verschillende
gemeentediensten.
2013 was een overgangsperiode omdat de nieuwe
gemeentesecretaris in de loop van de maand
september in dienst is getreden. Sindsdien heeft het
directiecomité verschillende dossiers behandeld die
betrekking tot het geheel van het bestuur hebben. Er
werden ook werkgroepen opgericht om rond lopende
dossiers sneller vooruitgang te boeken.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING VAN EEN GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
Het Gemeentelijke Ontwikkelingsplan (GemOp) geeft
de beleidsmakers (het college) en de beheerders
(het bestuur) een kader, argumenten en richtlijnen
met het oog op de verbetering van de territoriale
context en garandeert tegelijkertijd transversaliteit en
de coherentie tussen lopende of komende projecten.
In Anderlecht wordt het GemOP sinds verschillende
jaren uitgewerkt en heeft het tot 4 sleutelprojecten
geleid: "Neerpede - Vogelenzang", "Centrum",
"Kuregem" en "Kanaal-Zuid".
Het proces zou in 2014 een belangrijke
goedkeuringsfase moeten doorlopen. In dit kader
werd tussen februari en maart 2014 een openbaar
onderzoek gelanceerd. De uiteindelijke goedkeuring
is in de herfst voorzien. De documenten die ter
onderzoek liggen werden in januari 2014 op de
website van het Participatiehuis geplaatst.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Goedkeuring van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan in de herfst
van 2014 en opstarting van een transversale werkgroep waarbij
verschillende diensten betrokken zijn om de uitwerking ervan te
begeleiden

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 3A
Dynamische adviesraden
De werking van de bestaande adviesraden versterken en verbeteren

INDICATOR 1: AANTAL VERGADERINGEN VAN DE VERSCHILLENDE BESTAANDE ADVIESRADEN
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De adviesraden die door de gemeente Anderlecht
werden opgericht streven er naar meer rekening te
houden met de mening van de inwoners en lokale
actoren bij de uitwerking en de uitvoering van
gemeentelijke acties. Sinds verschillende jaren zijn
er
meerdere
raden:
de
adviesraad
voor
gehandicapte personen, de adviesraad van de
middenstand,
de
adviesraad
van
senioren
(samengesteld uit een Nederlandstalige en
Franstalige sectie), de adviesraad voor fietsers, de
kinderraad, de jeugdraad, de cultuurraad en de
bibliotheekraad.
In 2013 werd de nieuwe structuur "Cultuurplatform"
opgericht die het overleg tussen de jeugdraad, de
cultuurraad et de bibliotheekraad bevordert.
Bovendien werd de adviesraad van jongeren in de
herfst van 2013 opgericht.

INDICATOR 2: NIVEAU VAN DE UPDATE VAN DE WEBPAGINA'S DIE ACTIVITEITEN VAN DE ADVIESRADEN VERMELDEN
De meeste adviesraden beschikken over een
webpagina. De informatie op deze pagina's is soms
vrij oud of weinig uitgewerkt. Sommige pagina's
vermelden de gegevens van een contactpersoon,
maar dit gebeurt niet systematisch. Het huishoudelijk
reglement van deze structuren is slechts zelden op
hun webpagina beschikbaar.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Update van de specifieke webpagina's voor elke adviesraad, met
ten minste een vermelding van de doelstellingen, de samenstelling,
het reglement en de gegevens van een contactpersoon

Betrokken diensten + dienst
Informatie

Mogelijkheid van methodologische steun aan de gemeentelijke
medewerkers die een adviesraad coördineren of animeren

Dienst Participatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 3B
Performante participatieve processen
De participatieve en consultatieve processen gevoerd door de verschillende
gemeentediensten op elkaar afstemmen en optimaliseren

INDICATOR 1: VORDERING VAN DE REDACTIE EN VAN DE VERSPREIDING VAN EEN METHODOLOGISCHE GIDS
Een vademecum van de participatieve processen
van de gemeente Anderlecht werd eind 2012 en in
de zomer van 2013 gerealiseerd. Dit document heeft
als doelstelling om een praktisch instrument te
vormen voor het animatie van participatieve
processen, door zich te baseren op ervaringen die al
in Anderlecht plaatsvonden. Men spitst zich zowel
toe op de participatieve processen die door de
gemeentelijke diensten worden opgestart, als op de
participatieve aanpak van de wijkcomités en lokale
groeperingen. Het voorgestelde document definieert
de stappen, de inhoud en de instrumenten in functie
van de doelstelling en van de context van de
beoogde aanpak. Het document is beschikbaar op
de website van het Participatiehuis en werd aan de
burgers voorgesteld tijdens het Particip'Café dat op
21 januari 2014 voor Nieuwjaar werd georganiseerd.

INDICATOR 2: VORDERING VAN DE EXTERNE EVALUATIE VAN DE PROCESSEN GEVOERD DOOR DE GEMEENTE
Een monitoring van de participatieve processen werd
in het kader van de opdracht voor de uitwerking van
het vademecum gerealiseerd. Deze stand van zaken
werd tussen eind 2012 en begin 2013 door een
externe
dienstverlener
opgesteld.
De
gemeentediensten die de participatieve processen
organiseren
werden
uitgenodigd
om
een
beschrijvende fiche van de gevoerde initiatieven in te
vullen. Daarna werd een bilateraal onderhoud tussen
alle diensten en de externe dienstverlener
georganiseerd. Deze analyse werd vervolledigd door
een vijftigtal interviews met burgers tijdens
gemeentelijke evenementen, een ronde tafel met de
vertegenwoordigers van de wijkcomités en het
onderzoek van de geleverde documentatie
(verslagen van participatieve workshops).
De synthese van deze stand van zaken werd in het
vademecum, dat beschikbaar is op de website van
het Participatiehuis, opgenomen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend
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 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Verspreiding van de gids en voorstelling van de animatieinstrumenten bij het geheel van de betrokken gemeentediensten

Dienst Participatie

Versterking van de communicatie over de geboekte resultaten door
de bijdrage van burgers tijdens verschillende participatieve
processen

Betrokken diensten
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 3C
Info wegenwerken
De omwonenden beter informeren over het verloop van wegenwerken en
een constructieve dialoog tot stand brengen met de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren

INDICATOR 1: AANTAL WERVEN DAT JAARLIJKS OP DE WEBSITE ONDER DE RUBRIEK "WERKEN" WORDT
AANGEKONDIGD

Een rubriek "Werken" werd in mei 2013 aan de
gemeentelijke website toegevoegd. Deze is
rechtstreeks toegankelijk via de welkomstpagina en
bevat een tabel met de verschillende wegenwerken
die aan de gang of op korte termijn gepland zijn.
Naast de betrokken weg(en), vermeldt deze
inventaris de aard en de opdrachtgever van de
werkzaamheden (gemeente, nutsbedrijf, federale
staat, gewest,...) net als de vermoedelijke datum van
het begin en het einde van de werken.
Sinds zijn lancering werden ongeveer 25 werven in
deze rubriek opgenomen maar de vermelde
informatie is soms ontoereikend. De duur van de
werkzaamheden wordt niet systematisch vermeld.
Deze inventaris werd sinds zijn lancering slechts
weinig bijgewerkt. Sommige werkzaamheden
worden nog steeds vermeld terwijl ze al sinds
verschillende maanden klaar zijn.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Maandelijkse update van deze rubriek en toevoeging van de
gegevens van een contactpersoon bij de opdrachtgever van de
werkzaamheden

Diensten Openbare Werken +
Informatie

Organisatie van informatievergaderingen voor de grote
werkzaamheden opgestart door de gemeente

Diensten Openbare Werken +
Informatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 4A
Rationeel energieverbruik in gemeentelijke woningen
De huurders van gemeentelijke woningen sensibiliseren voor de goede praktijken inzake
rationeel energieverbruik

INDICATOR 1: JAARLIJKS AANTAL BEWUSTMAKINGSSESSIES VOOR ENERGIEBESPARENDE HANDELINGEN
GEORGANISEERD VOOR DE HUURDERS VAN GEMEENTELIJKE WONINGEN

Geen enkele bewustmakingssessie werd specifiek
voor de huurders van gemeentelijke woningen
georganiseerd. Het niet toepassen van deze actie is
vooral te wijten aan tijdsgebrek om de inhoud van
deze sessies te definiëren en een significante
participatiegraad te garanderen.
Er werden echter wel sensibilisatieworkshops voor
de
promotie
van
rationeel
energieverbruik
georganiseerd in het kader van de wijkcontracten
Kanaal-Zuid en Scheut. Deze initiatieven waren tot
alle burgers gericht.

INDICATOR 2: GEMIDDELD AANTAL DEELNEMERS AAN DE BEWUSTMAKINGSSESSIES
Geen enkele bewustmakingssessie werd specifiek
voor de huurders van gemeentelijke woningen
georganiseerd.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend



Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Organisatie in de herfst van 2014 van 3 bewustmakingssessies die
specifiek voor de huurders van gemeentelijke woningen worden
georganiseerd, in samenwerking met de steunpunten van de
duurzame wijkcontracten, om de inhoud van de sessies en de
uitnodigingsmodaliteiten te definiëren en een significante
participatiegraad te garanderen

Diensten Gebouwen en Huisvesting
en Duurzame Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 4B
Duurzame Particip'cafés
Bevorderen van ontmoetingen tussen burgers en debatten rond concrete toepassingen
van duurzame ontwikkeling in het dagelijkse leven

INDICATOR 1: AANTAL SESSIES VAN DE DUURZAME PARTICIP'CAFÉS GEORGANISEERD DOOR HET
PARTICIPATIEHUIS
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Alle Particip'Cafés worden georganiseerd in de
vergaderzaal van het Participatiehuis. Deze sessies
worden georganiseerd in samenwerking met lokale
verenigingen en/of gemeentediensten.
Er komen heel wat thema's aan bod: duurzame
consumptie
(duurzame
voeding,
schoonmaakproducten en ecologische cosmetica,
tuinieren
en
composteren,...),
burgerschap,
gegroepeerd wonen, enz.
Sommige Particip'cafés werden opgesplitst om een
breder publiek te bereiken: overdag werd een zitting
voor
specifieke
doelgroepen
georganiseerd
(vrouwen die alfabetiseringscursussen volgen,
senioren,...) en 's avonds vond een tweede identieke
sessie voor iedereen plaats.

INDICATOR 2: GEMIDDELD AANTAL DEELNEMERS AAN ELK DUURZAAM PARTICIP'CAFÉ
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De participatiegraad varieert van 10 tot 40
deelnemers voor elk Particip'Café. De zaal in het
Participatiehuis heeft een capaciteit van ongeveer 40
personen.
Het deelnemende publiek bestaat uit habitués, die
vaak
Particip'Cafés
bijwonen,
en
nieuwe
deelnemers, die soms van buiten de gemeente
komen en interesse hebben voor de thematiek van
de dag.
De uitnodigingen worden voornamelijk per e-mail
verstuurd. Er worden ook affiches en/of flyers
verdeeld, maar dit gebeurt nooit systematisch.

0
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2012

2013

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Verhoging van het aantal Particip'Cafés georganiseerd in
samenwerking met andere gemeentediensten

Dienst Participatie + betrokken
diensten

Verbetering van de verspreiding van uitnodigingen voor de
Particip'Cafés, voornamelijk bij jongeren

Dienst Participatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 4C
Meer weten over gemeentelijke groene premies
De gemeentelijke steun, bestemd om burgers bij te staan in hun investeringen om de ecologische
voetafdruk van onze levenswijze te beperken, behouden en beter bekend maken

INDICATOR 1: JAARLIJKS AANTAL COMPOSTVATEN DIE AAN VERMINDERDE PRIJS AAN DE BURGERS GELEVERD WORDEN
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Het composteren van organisch afval geeft een
tweede leven aan een groot deel van het
huishoudelijk afval. Het draagt bij tot de vermindering
van het ingezameld afval en komt ten goede aan de
biodiversiteit in tuinen. Om het composteren te
steunen, biedt de dienst Groene Ruimten aan
geïnteresseerde gezinnen een compostvat met een
grote capaciteit aan een verminderde prijs aan.
De promotie van deze maatregel gebeurt
voornamelijk door het uitdelen van een flyer aan
geïnteresseerde personen tijdens stands rond
composteren. Deze stands worden 3 tot 4 keer per
jaar tijdens gemeentelijke evenementen door de
dienst Duurzame Ontwikkeling in samenwerking met
de Anderlechtse compostmeesters georganiseerd.
Een artikel om dit te promoten werd in de
gemeentekrant van oktober 2013 gepubliceerd,
waarna de het aantal aanvragen aanzienlijk
verhoogde.

INDICATOR 2: VORDERING VAN DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE MET BETREKKING TOT GEMEENTELIJKE EN
GEWESTELIJKE GROENE PREMIES

Tot 2012 bood de gemeente drie aanmoedigingspremies voor groene investeringen in woningen: de
plaatsing van zonneboilers, de aanleg van
groendaken en de renovatie of plaatsing van
regenwatervaten. Aangezien de inwoners weinig
premieaanvragen indienden, werd deze maatregel in
2013 afgeschaft.
De gemeente staat wel in voor de verspreiding van
de informatie over milieupremies aangeboden door
het gewest, via een rek met informatie aan het loket
van
de
dienst
Stedenbouw
en
tijdens
informatiestands die 3 à 4 keer per jaar door de
dienst Duurzame Ontwikkeling georganiseerd
worden. Deze dienst staat eveneens ter beschikking
van de burgers die informatie wensen over deze
stimulansen, via het loket Milieuraadgeving of
telefonisch.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Oprichting van een webpagina op de gemeentelijke website +
update van de promotiefolder en verspreiding ervan

Diensten Duurzame Ontwikkeling +
Groene Ruimten

Haalbaarheidsstudie voor het aanbieden van wormenbakken aan
verminderde prijs voor mensen die niet over een buitenruimte beschikken

Dienst Duurzame Ontwikkeling:
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 4D
Burgerprojecten steunen en aanmoedigen
De uitvoering van collectieve burgerinitiatieven, die de kwaliteit van het leefomgeving en de
sociale cohesie in de wijken verbeteren, aanmoedigen en ondersteunen

INDICATOR 1: JAARLIJKS AANTAL
WIJKENVELOPPEN" EN "GROENE WIJK"

LAUREATEN

Jaarlijks aantal laureaten van gemeentelijke projectoproepen
"Duurzame wijkenveloppen" en "Groene wijk"
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De gemeente Anderlecht heeft de organisatie
voortgezet van twee projectoproepen om de
initiatieven, ontwikkeld door burgercollectieven of
lokale verenigingen, te steunen: projectoproep
"Duurzame wijkenveloppen" van het Participatiehuis
(budget van 30.000 euro) en projectoproep "Groene
wijk" beheer door de dienst Groene Ruimten
(begroting beperkt tot 10.000 euro (-50%) sinds
2012).
Het overleg tussen beiden diensten werd uitgebreid
om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen
ten opzichte van projecten die in het kader van beide
dynamieken een interventie vereisen. De technische
gemeentediensten zijn eveneens betrokken bij de
analyse van de kandidaturen en de jury van de
projectoproep "Duurzame wijkenveloppen" teneinde
de technische pertinentie van het project te valideren
en de eventueel noodzakelijke administratieve
stappen te identificeren.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE VERSPREIDING VAN GEWESTELIJKE EN NATIONALE PROJECTOPROEPEN
Andere projectoproepen worden eveneens op
gewestelijk of nationaal niveau door verschillende
openbare actoren of actoren uit het verenigingsleven
opgestart: gewestelijke groene wijk, duurzame
burgerwijk,
collectieve
moestuin,
collectief
composteren, Bruocsella-prijs, enz.
Het Participatiehuis heeft de regelmatige update van
de rubriek Informatie op zijn website over deze
initiatieven voortgezet, en staat in voor de
verspreiding van flyers en folders over deze
projectoproepen
via
het
loket
van
de
Gemeentewijzer.
Bovendien
ontvingen
bepaalde
collectieven
methodologische en/of logistieke steun in het kader
van de uitwerking van hun kandidatuur.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Versterking van de participatieve dynamiek van projecten die zich
kandidaat stellen voor duurzame wijkenveloppen

Participatiehuis

De diversiteit van de voorgestelde projecten aanmoedigen en de
actieve medewerking aan het project door de laureaten versterken,
zowel op korte als op lange termijn.

Participatiehuis + dienst Groene
Ruimten
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 4E
Respecteren van de parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten
Meer respect voor parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapte personen

INDICATOR 1: MODALITEITEN VAN DE ORGANISATIE VAN DE UITVOERING VAN BEWUSTMAKINGSACTIES
Een campagne "Respect voor parkeerplaatsen
voorbehouden voor gehandicapten" werd van vrijdag
18 oktober tot zondag 3 november 2013 op het
grondgebied van de gemeente Anderlecht gevoerd
op initiatief van de adviesraad voor het gehandicapte
personenbeleid.
De gemeentedienst Gelijke Kansen organiseerde in
samenwerking met de dienst Preventie van de
gemeente
Anderlecht
en
politiezone
Zuid
bewustmakingsacties.
De organisatie van dit initiatief en het ontwerp van de
communicatiemiddelen (affiches en flyers) werd in
nauw overleg met de adviesraad ontwikkeld, op
wiens verzoek deze acties in het actieplan Agenda
21 geïntegreerd werden.
Tijdens
de
campagne
hebben
de
gemeenschapswachten
bijzondere
aandacht
besteed aan het respect voor parkeerplaatsen
voorbehouden voor gehandicapten en hebben ze op
de voertuigen die niet over de gepaste parkeerkaart
beschikten flyers aangebracht die de mogelijke
sancties opsommen.
Omdat de data van deze campagne niet op de flyers
en affiches vermeld worden, kunnen deze tot
uitputting van de voorraad verder gebruikt worden.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Organisatie in 2014 van een nieuwe bewustmakingscampagne die
zowel actieve bewustmaking als repressie voorziet

Diensten Gelijke Kansen + Preventie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 5A
Er leeft wat op de begraafplaats
Ontwikkelen van een beheer ten gunste van de biodiversiteit op de begraafplaats
INDICATOR 1: OPPERVLAKTEN BEHEERD EN AANGELEGD TEN GUNSTE VAN DE BIODIVERSITEIT BINNEN DE BEGRAAFPLAATS
Oppervlakten beheerd en aangelegd in functie van de
biodiversiteit binnen de begraafplaats (in hectare)
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Het ecologisch beheersplan van begraafplaats
Vogelenzang werd op 11 juni 2013 officieel door het
college
van
burgemeester
en
schepenen
goedgekeurd. De denkoefeningen met betrekking tot
de maatregelen van dit plan werden in 2011
aangevat in overleg met de diensten Burgerlijke
Stand, Groene Ruimten en Duurzame Ontwikkeling.
De beboste gordel rond de begraafplaats, met een
oppervlakte van ongeveer 1,5 ha, heeft al het
voorwerp uitgemaakt van extensief beheer ten
gunste van de biodiversiteit.
In de lente van 2012 werd het geheel van de
wachtende perken, wat een oppervlakte van
ongeveer 2,5 ha vertegenwoordigt, als maaiweide
beheerd (een maaibeurt in juni en in oktober). Door
niet meer regelmatig te maaien kunnen heel wat
inheemse plantensoorten zich ontwikkelen en
bloeien. In 2013 werden de meeste taluds met een
sterke hellingsgraad, die een oppervlakte van
ongeveer 0,2 ha vertegenwoordigen, volgens
hetzelfde principe beheerd.

INDICATOR 2: MODALITEITEN VAN DE COMMUNICATIE MET HET PERSONEEL, DE BEZOEKERS EN HET GROTE PUBLIEK
Het principe voor het nemen van maatregelen ten
gunste van de biodiversiteit binnen de begraafplaats
kwam aan bod in de gemeentekrant van april 2012,
samen met 9 andere grote acties die in het
hoofddossier werden voorgesteld. Sindsdien werd de
communicatie naar het publiek toe niet verder
ontwikkeld. Nochtans voorziet het beheersplan
uitdrukkelijk dat er met bezoekers gecommuniceerd
wordt via informatiepanelen.
Intern werd de inhoud van het beheersplan, die met
de dienstchefs besproken werd, tijdens een
vergadering ter attentie van het arbeiderspersoneel
van de begraafplaats voorgesteld. Deze presentatie
vond plaats op 26 juni 2013 in de refter van het
personeel. Eind 2013 werden er stappen
ondernemen om de begraafplaats in het
natuurnetwerk van Natagora onder te brengen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Plaatsing van informatie- en sensibilisatiepanelen in de begraafplaats +
ontwerp van een webpagina met het beheersplan

Dienst Duurzame
Ontwikkeling + Informatie

Aanleg van bloemenweiden op de percelen 5, 7 en 31 en inzaaien van
microgazon in de kaders van de percelen 47, 49 en 51

Dienst Groene Ruimten
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 5B
Natuurlijke groene ruimte toegelaten
Het ecologisch beheer van de gemeentelijke groene ruimte herwaarderen en versterken

INDICATOR 1: OPPERVLAKTE VAN DE GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTE BEHEERD TEN GUNSTE VAN DE
BIODIVERSITEIT

Oppervlakte van de gemeentelijke groene ruimte beheerd ten
gunste van de biodiversiteit (in hectare)
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Sommige gemeentelijke groene ruimten worden
sinds verschillende jaren in een optiek van
bescherming van de biodiversiteit beheerd. Dit is het
geval voor de bermen in Neerpede (ongeveer 2,3
ha), de schuilgebieden en de taluds die laattijdig
gemaaid worden in het Vijverpark (3,5 ha) en de
maaiweiden in het Bospark (2 ha) en het
Duivenmelkerspark (0,15 ha).
In 2012 werd hier nieuwe groene ruimte aan
toegevoegd: de natuurlijke tuin van het Groen en
Blauw Huis gelegen aan de Ketelstraat (0,7 ha) en
de Tuin der Zintuigen (0,25 ha) gelegen in de
Neerpedestraat in de Scherdemaalwijk. Deze twee
ruimten zijn slechts op aanvraag toegankelijk en
vormen dus schuilgebieden voor de fauna.
In 2013 werd de inrichting van het Biestebroekpark
voltooid. Dit omvat verschillende maaiweiden die
over de site verspreid zijn (0,5 ha).

INDICATOR 2: MODALITEITEN VAN DE UITVOERING VAN DE COMMUNICATIE MET BETREKKING TOT HET ECOLOGISCH
BEHEER VAN DE GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTE

De principes van het gedifferentieerd beheer en de
toepassing ervan binnen de gemeentelijke groene
ruimte wordt sinds 2012 op de gemeentelijke website
uit de doeken gedaan. Deze informatie is
toegankelijk via het menu van de dienst Groene
Ruimten.
In de zomer van 2013 werd een volledig dossier over
het natuurlijke beheer van de groene ruimte in de
gemeentekrant van juli en augustus 2013
gepubliceerd. Dit dossier omvatte een aantal foto's
die de verschillende gebieden van de biodiversiteit
op het terrein illustreerden, zodat concrete uitleg
werd gegeven bij het concept van gedifferentieerd
beheer .
Twee geleide wandelingen rond deze thematiek
werden in de loop van de zomer in het Bospark
georganiseerd, in het kader van de dynamiek
"PermaScheut"
die
binnen
het
duurzaam
wijkcontract werd opgestart.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Plaatsing van informatie- en sensibilisatiepanelen rond gedifferentieerd
beheer in de parken en groene ruimten

Diensten Groene Ruimten +
Duurzame Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 5C
Stop woekerende uitheemse plantensoorten
De ontwikkeling van woekerende uitheemse plantensoorten op het gemeentelijke grondgebied
beperken en vermijden

INDICATOR 1: MODALITEITEN VOOR DE SENSIBILISATIE VAN HET PERSONEEL EN DE INWONERS VOOR
MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN WOEKERENDE UITHEEMSE PLANTENSOORTEN

Op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, is
de Japanse duizendknoop de voornaamste
woekerende uitheemse plantensoort. Deze is
bijzonder problematisch omwille van zijn snelle groei
en zijn capaciteit om vanuit een klein stukje stengel
te groeien. Een inventaris van de sites waar de
duizendknoop woekert werd in 2011 met de steun
van het ecologisch laboratorium van de universiteit
van Gembloux opgestart. Op die manier werd het
personeel van de dienst Groene Ruimten
gesensibiliseerd. Een nauwkeurige cartografie van
de getroffen sites werd opgestart.
Wat de communicatie naar de inwoners toe betreft,
heeft de gemeente tot nu toe geen enkele actie
ondernomen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Publicatie van een artikel in de gemeentekrant en van een pagina op de
gemeentelijke website, met uitleg over de problemen veroorzaakt door de
Japanse duizendknoop en preventieve maatregelen om in tuinen en groene
ruimten toe te passen

Dienst Groene Ruimten +
Informatie

Update van de cartografie van de getroffen sites op het gemeentelijke
grondgebied en herinnering van de maatregelen bij het gemeentepersoneel
belast met het onderhoud van de groene ruimte.

Diensten Groene Ruimten +
Duurzame Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 5D
Duurzaam beheer van regenwater in de wijk Kanaal-Zuid
Bevorderen van een beter beheer van het regenwater in het stedelijk weefsel door bij te dragen
tot de landschappelijke, biologische en stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijk

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE HAALBAARHEIDSSTUDIE OVER HET DUURZAAM BEHEER VAN
REGENWATER IN DE OPENBARE RUIMTE EN INTEGRATIE VAN DEZE MAATREGELEN IN CONCRETE PROJECTEN

De haalbaarheidsstudie van het blauwe netwerk van
het duurzaam wijkcontract "Kanaal-Zuid" werd in
2012 toevertrouwd aan een externe dienstverlener
die in dit domein gespecialiseerd is. De doelstelling
bestond erin de technische mogelijkheden voor de
afzonderlijke opvang en opslag van regenwater te
onderzoeken, en eventueel het gebruik ervan en de
mogelijkheden van insijpeling.
Deze analyse heeft het mogelijk gemaakt de
mogelijkheden te identificeren voor de afwatering
volgens de principes van de zwaartekracht en via
potentiële afvloeiingskanalen. De toekomstige
moestuin die achter de gebouwen aan de Albert Isquare zou moeten komen is een potentiële
gebruiker van het regenwater dat op bepaalde daken
van de aanpalende school wordt opgevangen.
De studie werd in de herfst van 2013 afgerond en
werd
voorgesteld
voor
een
groot
aantal
gemeentelijke (met name Openbare Werken en
Groene Ruimten) en gewestelijke (Leefmilieu
Brussel) diensten. Ook externe experts waren
aanwezig. Er werden verschillende concrete
voorstellen geformuleerd en gunstig door het geheel
van de deelnemers onthaald.
Een van de aangehaalde problematieken heeft
betrekking tot het vervuilingsrisico door de insijpeling
van regenwater in verontreinigde bodems.
Deze studie is een vernieuwende stap in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werd in februari
tijdens een colloquium voorgesteld.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Opvolging van de concrete integratie van de verschillende maatregelen in
projecten uitgewerkt door Beliris in het kader van de heraanleg van de
openbare ruimte in de wijk

Dienst Stadsrenovatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 5E
Meer natuur in Scheut
De integratie van de natuur in de stad bevorderen in een logica van permacultuur en de inwoners
sensibiliseren voor de bescherming van de lokale biodiversiteit

INDICATOR 1: GECUMULEERDE OPPERVLAKTE GROENE RUIMTEN DIE OP SEMI-NATUURLIJKE WIJZE IN DE
SCHEUTWIJK HERAANGELEGD WERDEN
Gecumuleerde oppervlakte groene ruimten die op semi-natuurlijke
wijze in de Scheutwijk heraangelegd werden (in are)
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Het project PermaScheut heeft zich in 2012 en 2013
toegespitst op de gemeentelijke moestuin James
Ensor. Een participatief en collectief beheer kwam op
verschillende percelen van dit terrein tot stand (voor
een totale oppervlakte van ongeveer 450 m²). De
modaliteiten voor de teelt en het beheer van deze
ruimten zijn gebaseerd op de principes van de
Permacultuur en hebben dus respect voor de mens
en de biodiversiteit. Er worgen geen pesticiden
gebruikt. Een moestuinperceel met een mix van
tuinbouwplanten en inheemse bloemen werd
symbolisch voor de ingang van de moestuin
aangelegd. Een twintigtal burgers sluit zich van ver
of van dichtbij bij deze dynamiek aan.
Deze collectieve ruimten worden onderhouden in het
kader van de heraanleg van het geheel van de
moestuinen begin 2014.
Besprekingen werden met Infrabel aangevat om
bloemenweiden aan te leggen op de grasvelden die
oppervlakten over de spoorweg bedekken.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE ACTIVITEITEN EN ANIMATIES GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE
SENSIBILISATIE VAN DE INWONERS VOOR EEN ECOLOGISCH BEHEER VAN DE GROENE RUIMTE

Naast de collectieve dynamisering van bepaalde
percelen van de James Ensor-moestuin, werden
bezoeken aan de terreinen en informatieavonden en
-uitwisselingen georganiseerd rond het ecologisch
beheer van de groene ruimte. De participatiegraad
wijst op een grote belangstelling voor deze
thematiek. In de loop van de zomer van 2013
vonden in het Bospark geleide bezoeken plaats om
de maatregelen inzake gedifferentieerd beheer te
verduidelijken
die
de
biodiversiteit
moeten
aanmoedigen.
Een dertigtal mensen heeft in maart 2013
deelgenomen aan een Particip'Café rond tuinieren
zonder pesticiden.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Semi-natuurlijke heraanleg van de omgeving van de wandelpaden op de
James Ensorsite.

Diensten Stadsrenovatie
+ Stedelijke Ontwikkeling

Aanleg van bloemenweiden op de grasperken die oppervlakten over de
spoorweg bedekken

Dienst Stadsrenovatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 6A
Groen en Blauw Huis
Een ontdekkingscentrum van Neerpede ontwikkelen dat open staat voor alle Brusselaars rond de
thema's biodiversiteit en duurzame voeding
INDICATOR 1: AANTAL PERSONEN DAT HEEFT DEELGENOMEN AAN DE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET GROEN EN
BLAUW HUIS
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Het Groen en Blauw Huis werd officieel ingehuldigd
in mei 2012. De animaties rond duurzame voeding
en biodiversiteit is echter al in de herfst van 2011 van
start gegaan. Deze is erop gericht aan volwassenen
en kinderen de rijkdommen en het potentieel van
Neerpede te doen ontdekken. De activiteiten werden
prioritair
voorgesteld
aan
groeperingen
uit
dichtbevolkte wijken. Een paracommunale vzw werd
opgericht om het verkrijgen van gewestelijke
subsidies te vergemakkelijken.
Sinds 2013 vinden bijna alle activiteiten in Neerpede
plaats, hetzij in de lokalen van de dienst Groene
Ruimten gelegen in de Ketelstraat 1, hetzij in het
landelijk gebied van Neerpede via verschillende
wandelroutes. De ontdekking van lokale producenten
en de mogelijkheid om rechtstreeks bij hen aan te
kopen wordt bijzonder gewaardeerd.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE RENOVATIEPROJECTEN VAN DE TAQUIHOEVE EN DE GEWESTELIJKE HOEVE
De gewezen Taquihoeve is een gemeentelijk
gebouw gelegen op de site van de dienst Groene
Ruimten. Het gebouw werd jaren lang niet gebruikt,
maar het biedt nu onderdak aan het Groen en Blauw
Huis zodat dit over eigen lokalen kan beschikken en
zijn activiteiten kan uitbreiden. Een project voor de
verbouwing van het gebouw werd in 2012 aangevat
en voorziet de herinrichting van en polyvalente zaal
op de benedenverdieping en animatielokalen op de
verdieping.
De
aanvraag
van
een
stedenbouwkundige vergunning werd in 2013
ingediend en een budget van 540.000 EUR werd in
2014 voorzien om de werken uit te voeren.
Op gewestelijk vlak wordt momenteel in de naburige
gewestelijke hoeve het "Biopool-project" uitgewerkt.
De gemeente Anderlecht heeft trouwens aan het
gewest een terrein gelegen naast de site van de
hoeve overgedragen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Uitbreiding van de activiteiten voor de ontdekking van Neerpede
georganiseerd voor het grote publiek en voor schoolgaande en
buitenschoolse doelgroepen

Vzw Groen en Blauw Huis +
dienst Duurzame
Ontwikkeling

Lancering van de opdracht voor renovatiewerken van de Taquihoeve, indien
mogelijk door een aantal loten voor de afwerking van het gebouw aan de
sociale economie voor te behouden

Diensten Gebouwen en
Huisvesting + Duurzame
Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 6B
Duurzaam telen in Neerpede
Aanmoedigen van een heropleving van plaatselijke landbouw met respect voor de mens en het
milieu met plaatselijke werkgelegenheid tot gevolg

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE ACTIES VOOR DE HERWAARDERING VAN CIRCUITS VOOR LOKALE
VOEDING IN NEERPEDE
De gemeente Anderlecht heeft in 2012 een kaart voor
de ontdekking van Neerpede uitgebracht waarin
verschillende verkooppunten in hoeves zijn aangeduid.
Deze kaart werd in mei 2012 op de centrale pagina van
de gemeentekrant gepubliceerd. Ze werd eveneens in
4.000 exemplaren uitgegeven in 2012 (uitgeput in juni
2013) en een tweede verbeterde oplage werd in
september 2013 in 5.000 exemplaren gedrukt, waarvan
de helft al verspreid werd. Deze exemplaren werden
verdeeld via informatiestands tijdens gemeentelijke
evenementen, zoals de jaarmarkt en het milieufeest,
waar ze jaarlijks op grote belangstelling van de
Brusselse bevolking konden rekenen.
Anderlechtse producenten die hun producten via korte
circuits op de markt brengen stonden centraal in
artikels in de gemeentekrant: fruit van "Fruit-time" in
april 2012 en biomanden van "Betteraves enz." in
oktober 2012.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE INVENTARIS VAN GEMEENTELIJKE TERREINEN DIE POTENTIEEL OP KORTE
OF MIDDELLANGE TERMIJN BESCHIKBAAR ZIJN OM AAN DUURZAME LANDBOUW TE DOEN

Een analyse van de bezetting van verschillende
gemeentelijke terreinen gelegen in Neerpede en
Vogelzang werd in de herfst van 2013 uitgevoerd.
Daaruit volgt dat een aanzienlijk deel van deze
gemeentelijke
terreinen
momenteel
met
een
landpachtovereenkomst verhuurd worden aan lokale
conventionele landbouwers en dus niet beschikbaar zijn
om
er
nieuwe
landbouwactiviteiten
te
ontwikkelen.Nochtans werden ook een reeks terreinen
met een tijdelijke huurovereenkomst en onbezette
terreinen geïdentificeerd. Het gaat hier vaak om kleine
percelen of percelen die als graasweide voor paarden
verhuurd worden.
Een gedeelte van deze terreinen zou op korte termijn
ingezet kunnen worden, hetzij om de heropleving van
duurzame land- en tuinbouw te ondersteunen, hetzij om
de lokale biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit
van het gebied te versterken.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Ontwerp van een webpagina voor de gemeentelijke website voor de
herwaardering van korte circuits voor productie en verkoop

Dienst Duurzame
Ontwikkeling:

Mobilisatie van gemeentelijke sleutelterreinen in Vogelenzang en Neerpede
teneinde de herwaardering van een duurzame nabije landbouw te
ondersteunen

Dienst Duurzame
Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 6C
Een groen netwerk in industriezone Erasmus
Bijstaan en begeleiden van bedrijven in de industriezone Erasmus voor het aantrekken van
biodiversiteit op hun terrein met respect voor hun werkings- en ontwikkelingsbeperkingen
INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE CONTACTEN OPGENOMEN DOOR VZW NATAGORA GEMANDATEERD DOOR DE GEMEENTE
MET BEDRIJVEN UIT DE INDUSTRIEZONE OM HEN RAAD TE GEVEN VOOR EEN ECOLOGISCHER BEHEER VAN HUN GROENE RUIMTE

Sinds 2008 heeft de gemeente Anderlecht een
samenwerking tot stand gebracht met de vzw
Natagora om de bedrijven uit de industriezone te
sensibiliseren en te mobiliseren acties
te
ondernemen om de biodiversiteit op hun terreinen te
ontwikkelen. Deze actie streeft er naar het
ecologisch netwerk tussen de Vogelzangbeekvallei
en de Pedevallei te versterken.
In 2010 en 2011 werd met 4 à 5 actoren die
belangstelling hadden opgenomen. Het werk werd
echter niet voortgezet, voornamelijk omwille van de
verminderde beschikbaarheid van de verschillende
betrokken actoren.
Mobiel Brussel heeft evenwel maatregelen voor
gedifferentieerd beheer goedgekeurd die de
ontwikkeling van een kwaliteitsvolle bloemenweide
op de middenberm van de Lenniksebaan mogelijk
moet maken.

INDICATOR 2: OPPERVLAKTE VAN DE TERREINEN OP DE INDUSTRIEZONE MET HET LABEL "NATUURNETWERK"
Oppervlakte van de terreinen op de industriezone met het label
"Natuurnetwerk" (in hectare)
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In
oktober
2009
ondertekenden
het
Erasmusziekenhuis en de GOMB het handvest
Natuurnetwerk van de vzw Natagora en verbonden
ze zich ertoe te ijveren voor het behoud van de
biodiversiteit op een deel van de site van het
ziekenhuis en de industriezone Erasmus Zuid.
Het Erasmusziekenhuis heeft 3,15 ha van haar
terreinen in het Natuurnetwerk geïntegreerd:
voornamelijk twee vijvers aan de achterzijde, via het
behoud van zacht ecologische beheer en enkele
perken en taluds die als bloemenweide werden
aangelegd. Ter hoogte van de industriezone
Erasmus Zuid, omvatten de zones ingeschreven in
het
Natuurnetwerk
8,5
ha,
voornamelijk
grasgebieden beheerd als maaiweide, een
natuurlijke poel en kilgoten, net als de lijnbeplanting
van knotwilgen, een oude hoogstamfruitgaard,
struiken en bomen (bosjes, hagen,...). Sinds 2009
heeft geen enkel bedrijf in de industriezone een
terrein in het Natuurnetwerk ingeschreven.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend



Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Valorisatie van de concrete verwezenlijkingen van de betrokken actoren via
communicatie op het terrein en via de gemeentelijke website + herlancering
van de contact met de geïnteresseerde bedrijven

Dienst Duurzame
Ontwikkeling:
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 7A
Netheid is een zaak van iedereen!
Het geheel van de inwoners en de gebruikers van de openbare ruimte sensibiliseren om
de netheid te respecteren

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE ANIMATIES ROND NETHEID IN DE ANDERLECHTSE SCHOLEN
De cel sensibilisatie van de dienst Openbare
Reiniging
organiseert
elk
jaar
heel
wat
animatieactiviteiten in de scholen op het
gemeentelijke grondgebied. Deze spitsen zich vooral
toe op het 3de en 4de leerjaar van het lager
onderwijs, maar er worden ook initiatieven voor de
leerlingen
van
het
secundair
onderwijs
georganiseerd.
De
activiteiten
beogen
de
sensibilisatie van kinderen en jongeren voor
dagelijkse gewoonten om de omgeving net te
houden, aan afvalpreventie te doen en afval te
sorteren. Een netheidsfeest voor de schoolgaande
jeugd werd in 2012 en 2013 in samenwerking met de
Slachthuizen georganiseerd. In 2013 maakte een
klas uit het technisch onderwijs een video rond het
thema netheid in en rond de school. De leerlingen uit
het lager onderwijs van de Lemmenswijk werden
eveneens bij de creatie van een "afvalmonster"
betrokken. Deze is op marktdagen aanwezig om het
overdreven gebruik van plastic tassen tegen te gaan.

INDICATOR 2: JAARLIJKS AANTAL BELASTINGEN EN ADMINISTRATIEVE BOETES INZAKE NETHEID GEHEVEN DOOR DE
GEMEENTEDIENSTEN
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De dienst Openbare Reiniging en Vervoer beschikt
over het "Wit commando", een cel belast met de
bestraffing van overlast inzake openbare netheid.
Behalve wanneer iemand op heterdaad betrapt
wordt, is het moeilijk om de dader van overlast
duidelijk te identificeren. In 2013 werd het
belastingreglement aangepast zodat men, vanaf
2014, overtreders die de straten en openbare parken
vervuilen zwaarder kan bestraffen. Alles bij elkaar
werden de twee laatste jaren jaarlijks iets meer dan
2000 belastingen geheven.
De gemeenschapswachten mogen eveneens met
behulp van administratieve boetes overlast
sanctioneren. Het aantal opgelegde boetes blijft
echter relatief laag.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Toekenning van het gemeentelijk label "Nette school"

Dienst Openbare
Reiniging

Verhoging van het aantal pv's voor grote overlast die vervuiling veroorzaakt

Dienst Openbare
Reiniging
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 7B
Bekers met statiegeld in het stadion
Het afval tijdens voetbalwedstrijden verminderen en de netheid rond het stadion verbeteren

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE VERMINDERING VAN HET AFVAL INGEZAMELD BIJ DE SCHOONMAAK VAN
DE OMGEVING VAN HET STADION NA WEDSTRIJDEN

In 2011 besliste de gemeente Anderlecht om op
wedstrijdavonden plastic wegwerpbekertjes rond het
Constant Vanden Stockstadion te verbieden.
Concreet mogen tijdens wedstrijdavonden of feesten
in het Anderlechtse stadion uitsluitend bekers met
statiegeld worden gebruikt voor de consumptie en de
verkoop van drank in handelszaken, drankslijterijen
(met inbegrip van hun terrassen) en ambulante
kramen.
Deze aanpak dateert van 2012 en was een primeur
voor een voetbalstadion in België.
De doelstelling om het gebruik van herbruikbare
bekers op te leggen was om het afvalvolume dat
tijdens elke wedstrijd geproduceerd wordt te
verminderen en de omgeving van het stadion en de
omliggende straten net te houden.
Voor de invoering van deze maatregel, haalde de
gemeentelijke reinigingsdienst tijdens een wedstrijd
tot 10 ton afval op. Het volume afval dat bij elke
wedstrijd wordt ingezameld bedraagt nu nog maar 3
ton, hetzij een vermindering van meer dan twee
derden. Iedereen heeft hier baat bij.
De kosten van de reiniging daalden evenredig.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Voortzetting en uitbreiding van de inspanningen rond het stadion tijdens
wedstrijden.

Dienst Openbare Reiniging
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 7C
Minder plastic tassen voor eenmalig gebruik
Het gebruik van herbruikbare tassen aanmoedigen om aankopen in Anderlechtse winkels en
markten in te pakken en mee te nemen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN SENSIBILISERENDE ACTIES OM HET GEBRUIK VAN PLASTIC TASSEN VOOR
EENMALIG GEBRUIK TE BEPERKEN

De gemeente Anderlecht heeft stoffen herbruikbare
tassen uitgedeeld tijdens sensibiliserende acties in
de handelswijken. De tassen werden geselecteerd
omdat ze weinig plaats in nemen zodat ze door
iedereen gebruikt kunnen worden.
In Anderlecht hebben heel wat winkelketens en
kleine handelszaken de gratis verdeling van plastic
tassen voor eenmalig gebruik geschrapt of beperkt.
In het kader van een project opgestart door
Atriumsteunpunt Kuregem, werd in 2011 contact
gelegd met de Slachthuizen om de verdeling van
plastic tassen door handelaars tijdens deze markten
te beperken. Dit initiatief had toen niet tot resultaten
geleid. Eind 2013 werden nieuwe stappen
ondernomen in het kader van een projectoproep
opgestart door Leefmilieu Brussel.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Uitwerking van acties in overleg met de uitbaters van de Slachthuizen, het
Zuidstation en de gemeente Sint-Gillis om het gebruik van plastic tassen
voor eenmalig gebruik te verminderen of zelfs te verbieden

Dienst Openbare Reiniging
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 7D
Actie propere wijk Kanaal-Zuid
De inwoners en gebruikers van de wijk Kanaal-Zuid sensibiliseren om op duurzame wijze
respect op te brengen voor de openbare netheid

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE SENSIBILISERENDE ACTIES ROND OPENBARE NETHEID BIJ DE INWONERS
EN BEZOEKERS VAN DE WIJK

De operatie "Nette wijk" begon in 2012 met de
aanwerving van een persoon die instaat voor
sensibilisatie rond netheid in de wijk, net als van
twee ambtenaren belast met het sanctioneren van
overlast in dit domein.
De persoon belast met de sensibilisatie heeft
doeltreffend
naar
de
drijvende
krachten
(verenigingen, handelaars,...) in de wijk geluisterd
teneinde veel voorkomende
problemen en
bekommernissen te identificeren. In de loop van
2012 werden heel wat activiteiten en animaties
gerealiseerd, vooral tijdens lokale feestelijkheden.
De leerlingen van de scholen uit de wijk ontvingen
drinkbussen.
Er
werden
sensibilisatieen
uitwisselingsvergaderingen
georganiseerd
met
specifieke actoren zoals de conciërges van de
gebouwen van de Anderlechtse Haard en lokale
schroothandelaars.
Hoewel de resultaten moeilijk meetbaar zijn, werden
verbeteringen
vastgesteld:
vermindering
van
sluikstorten op bepaalde sites, minder brood op de
openbare ruimte, vermindering van wildplakken, enz.
De persoon belast met de sensibilisatie heeft eind
2012 ontslag genomen en werd pas eind 2013
vervangen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Organisatie van een driedaags evenement om de inwoners en bezoekers
van de wijk bewust te maken van het belang van netheid rond het
voetbalstadion, in samenwerking met de Anderlechtse Haard, het Da Vinciatheneum en het steunpunt Sociale Cohesie op de Albert I-square

Diensten Openbare
Reiniging + Stadsrenovatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 7E
Actie Scheut propere wijk
De inwoners en gebruikers van de wijk Scheut sensibiliseren om op duurzame wijze
respect op te brengen voor de openbare netheid

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE SENSIBILISERENDE ACTIES ROND OPENBARE NETHEID BIJ DE INWONERS
EN BEZOEKERS VAN DE WIJK

De actie "Scheut propere wijk" van het duurzaam
wijkcontract werd begin 2013 aangevat door de
aanwerving van een persoon die instaat voor de
sensibilisatie rond netheid in de wijk.
Na verschillende contacten met de wijkcomités,
vonden een aantal ludieke en didactische animaties
plaats, met name tijdens de paaseierenjacht in april
en het wijkfeest in juni. De aangehaalde thema's
hadden betrekking tot de openbare netheid, met de
steun van de anti-tagcel, net als het sorteren van
afval. Wat de doelgroepen betreft, spitsten de
activiteiten zich vooral toe op kinderen, maar ook op
volwassenen.
De functie is tijdens de herfst maanden lang vacant
gebleven, maar eind 2013 werd een nieuwe
medewerkster aangeworven.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Organisatie van acties voor de verfraaiing van de openbare ruimte in
samenwerking met scholen en bedrijven uit de wijk, zoals de participatieve
vergroening rond bomen en de realisatie van fresco's op blinde muren

Diensten Openbare
Reiniging + Stadsrenovatie

Promotie van recuperatiecircuits en de valorisatie van afval in de wijk of in de Diensten Openbare
onmiddellijke nabijheid ervan
Reiniging + Stadsrenovatie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 8A
Fietsroutes
De veiligheid en aantrekkelijkheid van verplaatsingen met de fiets op het gemeentelijke
grondgebied verbeteren

INDICATOR 1: GECUMULEERDE LENGTE VAN DE BEWEGWIJZERDE GEMEENTELIJKE FIETSROUTES (IN KM)
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De gemeente Anderlecht is in 2012 overgegaan tot
de bewegwijzering van de eerste en langste lokale
fietsroute. Deze verbindt de Poincarélaan met het
Erasmusziekenhuis via het Raadsplein, de
Marchantbrug en metrostation Veeweide. De route
loopt langs wegen uitgerust met fietspaden of
-stroken
en
rustige
straten.
De
bewegwijzeringsborden werden op de belangrijkste
kruispunten geplaatst zodat fietsers zich kunnen
oriënteren en zodat ze de afstand tot de volgende
belangrijke punten kunnen kennen. Mobiel Brussel
heeft zijn waardevolle medewerking verleend door
op de gewestwegen tussen metro Veeweide en het
Erasmusziekenhuis de nodige palen te plaatsen. Op
de wegen in de wijk Kuregem moeten nog
markeringen aangebracht worden.

INDICATOR 2: AANTAL OPGETEKENDE FIETSERS PER UUR OM TWEE ANDERLECHTSE TELPUNTEN VAN HET
GEWESTELIJK FIETSOBSERVATIECENTRUM
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In het kader van het Brussels fietsobservatiecentrum
waarvoor vereniging Pro Velo sinds 1998 bevoegd
is, werden op 26 plaatsen van 8u tot 9u op dinsdag
en donderdag in Brussel tellingen uitgevoerd. Dit
gebeurde 4 maar per jaar (januari - mei - september
- november). Elke fietser die hier tijdens deze uren
voorbij reed werd geteld. In Anderlecht gebeurden
deze tellingen op de brug van de Vanderveldesquare
(uiteinde van de Wayezstraat) en de Paapsembrug
gerealiseerd. Ook de fietsers die langs het kanaal
rijden werden geteld.
In het volledige gewest bedroeg de toename 20112012 6%. De toename 2012-2013 op gewestelijk
vlak was op het tijdstip van de redactie van deze
fiche nog niet bekend. Het aantal opgetekende Villo!fietsen tijdens deze tellingen blijft momenteel
marginaal.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Bewegwijzering van ten minste twee gemeentelijke fietsroutes: Goede Lucht
- Spui Het Rad en Marchantbrug - Mettewielaan

Dienst Mobiliteit

Aanbrengen van veilige wegmarkeringen op kruispunten langs de
gemeentelijke fietsroutes

Dienst Mobiliteit

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014
FEBRUARI 2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 8B
Meer fietsparkings
Versterken van de parkeermogelijkheden voor fietsen op het volledige grondgebied van de
gemeente

INDICATOR 1: AANTAL PARKEERPLAATSEN VOOR FIETSEN DIE DOOR DE GEMEENTE OP DE OPENBARE RUIMTE
GEPLAATST WERDEN
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Het aanbod van fietsparkings werd door de
gemeente Anderlecht uitgebreid via de plaatsing van
fietsparkings tijdens de heraanleg van openbare
pleinen. Zo werden er geleidelijk U-parkings
geplaatst in de nabijheid van gemeentelijke
gebouwen, waar vaak publiek naar toe komt, en op
andere plekken van gemeentelijk belang. De ligging
van deze nieuwe parkeerplaatsen wordt in overleg
met de leden van de gemeentelijke fietscommissie
bepaald.
Het aanbod aan fietsparkings binnen de openbare
ruimte blijft niet beperkt tot de fietsenstallingen die
de gemeente plaatst. De MIVB biedt in de buurt van
metrostations eveneens fietsparkings aan. Ook
Mobiel Brussel heeft langs gewestwegen een reeks
gewestelijke fietsparkings geplaatst. Ten slotte
plaatste ACKA fietsbergingen gecombineerd met de
promotie van artistieke activiteiten.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELING VAN VOLLEDIG BEVEILIGDE FIETSPARKINGS
Sommige fietsers beschikken in hun woning niet
over een makkelijk toegankelijke plek om 's nachts
hun fiets op te bergen. Dit is voor sommige mensen
een grote hindernis voor het regelmatige gebruik van
de fiets. Door zich op initiatieven in andere Brusselse
gemeenten te baseren, heeft de gemeente
Anderlecht eind 2013 een project opgestart voor de
plaatsing van 5 à 6 fietsboxen die aan een dertigtal
inwoners moeten toelaten om hun fiets in alle
veiligheid
en
beschut
voor
alle
weersomstandigheden op te bergen. In deze boxen
kan men tot 5 fietsen stallen en ze zijn beveiligd met
een magnetische grendel of sleutel. De gebruiker
betaalt een jaarlijkse huur om over een
parkeerplaats te beschikken.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Voortzetting van de installatie van fietsparkings in de onmiddellijke nabijheid
van gemeentelijke gebouwen die door het publiek bezocht worden

Diensten Mobiliteit +
Openbare Werken

Plaatsing van de eerste fietsboxen en lancering van een denkoefening over
de aanleg en het beheer collectieve fietsparkings in openbare of private
lokalen

Dienst Mobiliteit

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 8C
Verwijderen van ongebruikte tramrails
De heraanleg van wegen met ongebruikte oude tramrails om de veiligheid van weggebruikers en
vooral van fietsers te verhogen

INDICATOR 1: LENGTE VAN DE WEGEN MET ONGEBRUIKTE TRAMRAILS DIE HERAANGELEGD ZIJN OF
HERAANGELEGD WORDEN (IN METER)
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Verschillende gemeentelijke wegen zijn nog uitgerust
met ongebruikte tramrails. Deze tramrails zijn ofwel
tramrails, of wel bedekt met een dunne laag asfalt,
over een lengte van ongeveer 3,9 km.
In 2013 werd een eerste deel ongebruikte tramrails
tijdens de volledige heraanleg van de Guillaume
Melckmanslaan verwijderd. Begin 2013 werd de
heraanleg van de Mensenrechtenlaan aangevat.
Ook hier werden de tramrails verwijderd. Beide
interventies maken deel uit van de globale heraanleg
van verschillende wegen in de wijk Het Rad, met
inbegrip van het Minister Wautersplein, dat in 2014
volledig geherstructureerd wordt.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is overgegaan
tot de verwijdering van een kleine hoeveelheid rails
bij de heraanleg van het kruispunt Debussystraat /
Théo Lambertlaan.
De gemeente heeft eind 2013 ook gesprekken met
de MIVB opgestart om een planning vast te leggen
voor de verwijdering van tramrails en de heraanleg
van bepaalde wegen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Uitvoering van het project voor de heraanleg van de Limbourglaan en de as
Wandelingstraat / Debussystraat

Dienst Openbare Werken

Verwijdering van tramrails en heraanleg van de wegen langs de assen
Dienst Openbare Werken
Volhardingslaan / Werktuigkundestraat / De Clétystraat in samenwerking met
de MIVB

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 8D
Mijn fiets, mijn vrijheid
De mobiliteit van gezinnen verhogen en de kennis van verplaatsingen met de fiets in wijken
verbeteren

INDICATOR 1: JAARLIJKS AANTAL GEMEENTELIJKE FIETSEN UITGELEEND AAN SCHOLEN EN VERENIGINGEN
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De gemeente beschikt over een twintigtal fietsen die
in het kader van fietsactiviteiten kunnen worden
uitgeleend aan scholen en verenigingen. Het gaat
vaak om fietstochten door het gemeentelijke
grondgebied, en dan vooral de fietsroute langs het
kanaal.
De fietsen bevinden zich in het gemeentehuis. Er
zijn gemengde modellen, modellen voor mannen en
kinderfietsen.
De duur van de uitlening varieert van een dag tot
meerdere dagen. In 2013 vonden 5 uitleningen
plaats en het aantal uitgeleende fietsen bedraagt
ongeveer 5 per uitlening. Geïnteresseerde
verenigingen of scholen kunnen een maand op
voorhand hun aanvraag indienen. Bij de het begin en
het einde van de uitlening wordt een beschrijfstaat
opgemaakt.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Verhoging van het aantal fietsen door het opkopen van opgeknapte fietsen bij Dienst Mobiliteit
de gewestelijke opslagplaats voor gevonden fietsen
Uitbreiding van de informatie over de uitlening van fietsen aan Anderlechtse
verenigingen en scholen via de gemeentekrant en de website

Dienst Mobiliteit

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 8E
Wandelen in Neerpede
De ontdekking van Neerpede via wandelingen promoten

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN HET HERSTEL VAN DE BEWEGWIJZERING VAN PADEN EN
INFORMATIEPANELEN

In 2012 werd een beschrijfstaat van de
bewegwijzering gerealiseerd. Deze heeft als doel om
de verschillende interventies nodig voor het herstel
van de bewegwijzering te identificeren: verwijderde
palen vervangen (naar aanleiding van werken
uitgevoerd door Infrabel ter hoogte van de bruggen
over de spoorweg), panelen vervangen of
gewoonweg schoonmaken. In 2013 werd de staat
van de informatiepanelen eveneens onderzocht. Er
werden drie nieuwe locaties geïdentificeerd om
bijkomende panelen te plaatsen die de informatie
aan wandelaars moeten verbeteren.
Omwille van een tekort aan financiële middelen,
konden concrete interventies echter nog niet
uitgevoerd worden. Nochtans maakte de realisatie
van deze operaties in 2013 deel uit van een
stedenbouwkundige last die in 2014 uitgevoerd zou
moeten worden.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN HET PROCES VOOR DE UPDATE VAN DE WANDELKAARTEN
Beide folders over de wandel- en fietsparcours in
Neerpede moeten bijgewerkt worden. Ook het tracé
van de groene wandeling moet er in opgenomen
worden.
De teksten werden al binnen ons bestuur bijgewerkt.
Wat het formaat betreft, wordt overwogen om voor
een grotere kaart te kiezen dan in de folders opdat
men zich makkelijker zou kunnen oriënteren. Deze
kaart wordt zo ontworpen dat men ze makkelijk kan
opvouwen en op zak kan steken.
Vermits in 2013 een budget werd toegekend, zal het
drukken van dit document in 2014 kunnen gebeuren
na de afwerking van de inhoud en van de lay-out.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Afwerking van de inhoud van de nieuwe wandelkaart, lay-out, druk en
verspreiding van de kaart bij de Anderlechtenaren

Dienst Mobiliteit

Opvolging van het herstel van de bewegwijzering van paden en
informatiepanelen

Dienst Mobiliteit

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 9A
Coherente en gezellige openbare ruimte
De gezelligheid en veiligheid van verplaatsingen voor voetgangers en mindervaliden verhogen bij
de renovatie van wegen en pleinen

INDICATOR 1: LENGTE VAN DE WEGEN AANGELEGD ALS WOONERF OF WAARVAN DE INRICHTING AAN DE GANG IS
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De term "woonerf" komt overeen met een
woongebied. Het gaat om de inrichting van de straat
die de woonfunctie voorrang geeft op het verkeer. De
auto wordt niet verbannen, maar er wordt voorrang
gegeven aan actieve verplaatsingswijzen (wandelen
en fietsen) en de inrichting is volledig vlak (zonder
boordstenen) zodat er verschillende activiteiten
kunnen plaatsvinden. In 2011 waren twee straten als
woonerf aangelegd: de Kapittelstraat en de
Waxweilerstraat. In het kader van de heraanleg van
de openbare ruimte van de wijk Het Rad, zijn
verschillende renovaties van wegen als woonerf
voorzien. Deze interventies werden in het kader van
de stedenbouwkundige workshops georganiseerd
door de gemeente verschillende keren aan de
inwoners voorgesteld en met hen besproken.
De eerste werkzaamheden werden in december
2013 in de Mensenrechtenlaan aangevat (120 m).
Begin 2014 wordt ook het Minister Wautersplein als
woonerf aangelegd, net als andere wegen in het
kader van de GEN-werkzaamheden (Plebejersstraat,
Hoorickxstraat, Burgersstraat en Solidariteitsstraat).

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING VAN EEN HANDVEST VOOR DE HERAANLEG VAN DE
OPENBARE RUIMTE

Deze maatregel maakt deel uit van het Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan, maar werd nog niet uitgevoerd.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Definitie van het uitwerkingsproces van een handvest voor de heraanleg van Diensten Openbare Werken
de openbare ruimte, raming het noodzakelijke budget voor deze opdracht en + Stedelijke Ontwikkeling
opstelling van het bestek om een externe dienstverlener belast met de
begeleiding van de gemeente bij de uitwerking van dit document aan te
stellen

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014
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22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 9B
Het Dapperheidsplein in een nieuw jasje
Een diepgaand renovatieproject van het Dapperheidsplein en de aanpalende ruimten definiëren,
in overleg met alle betrokken partijen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING VAN HET VOLLEDIGE PROJECT VOOR DE HERAANLEG VAN
HET DAPPERHEIDSPLEIN EN OMGEVING
In het kader van de heraanleg van het
Dapperheidsplein, wenst de gemeente Anderlecht
een ondergrondse parking aan te leggen om het
wegvallen van de parkeermogelijkheden op het plein
en in de Wayezstraat op te vangen. De
gemeentelijke doelstelling is dat de bouw en de
uitbating van deze parking door een privé-operator
gefinancierd en beheerd zou worden. Een bestek
voor een concessieopdracht werd in de loop van
2013 uitgewerkt teneinde een mededinging tussen
verschillende privé-bedrijven te organiseren. De
parking, op twee niveaus, zou maximaal 250
parkeerplaatsen voor auto's tellen, met inbegrip van
laadpunten voor elektrische voertuigen, en zou zich
tussen de Sint-Guidostraat en de Wayezstraat
bevinden. Er zou ook beveiligde parkeergelegenheid
voor fietsen komen. De concessiehouder krijgt
eveneens de opdracht om voor de landschappelijke
heraanleg van het Dapperheidsplein in te staan,
teneinde er een gezellige, voor iedereen
toegankelijke en groene plek van te maken, waarbij
zachte mobiliteit een centrale plaats krijgt. Hij zal ook
voorstellen
moeten
uitwerken
teneinde
de
handelszaken in de onmiddellijke omgeving van de
ondergrondse parking te herwaarderen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Goedkeuring van het bestek voor de concessie van een ondergrondse Departement Leefkader
parking, lancering van de opdracht en toekenning van de concessieopdracht

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 10A
Project Zuidhaven
De gewezen maalderij Moulart renoveren door er een interpretatiecentrum van het kanaal
en onthaal van ondernemingen te creëren

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING VAN HET PROJECT ZUIDHAVEN
Het project voor de grondige reconversie van de
industriële site van de gewezen maalderij Moulart is
een belangrijk onderdeel van het ambitieuze project
Zuidhaven, opgenomen in het FEDER 2013programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het is een essentieel baken voor de herwaardering
van de kanaalzone in Anderlecht. Het project zal een
mooie mix van functies bieden, met de installatie van
een nieuwe ontvangstruimte voor bedrijven, een
ontdekkingscentrum van de kanaalwijken (COOP
gedoopt) en een werf voor vernieuwing aan de
stroom.
Een groep ambassadeurs van COOP heeft vanaf
september 2012 een reeks initiatieven opgestart om
een concrete band te smeden tussen de inwoners uit
de volkswijken rond het kanaal en het
ontdekkingscentrum.
In de loop van 2013 werden verscheidene
belangrijke stappen genomen: selectie van de
museograaf in 2013, openbaar onderzoek voor de
vergunningen in april/mei 2013 en lancering van een
offerteaanvraag aan ondernemers voor de
werkzaamheden, eind 2013.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Voortzetting van de ondersteuning door de gemeente via de participatie aan Dienst Gesubsidieerde
de coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid "Moulart"
Projecten
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 10B
Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok
Een ambitieus project definiëren voor de stedelijke ontwikkeling rond de kanaalbrug en op
onderbenutte industriële gronden langs het Biestebroekdok

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING VAN HET BIESTEBROEKDOK
Een bijzonder bestemmingsplan werd in 2011
opgestart om een project voor de stedelijke
herontwikkeling van de terreinen gelegen rond het
Biestebroekdok en de Grondelsstraat te definiëren.
De braakliggende terreinen langs de Vander
Bruggenlaan en de Demetskaai worden eveneens in
de bestudeerde perimeter opgenomen. In het kader
van de diagnose van de bestaande situatie, werd in
januari 2012 een participatieve aanpak aangevat
onder de vorm van een workshop voor de
uitwisseling van ideeën en een bezoek ter plaatse.
Daarna werd in juni 2012 in overleg met de grote
betrokken openbare en privéactoren een masterplan
uitgewerkt. De studie werd daarna tijdens de overleg
procedure en de goedkeuring van het demografisch
GBP in stand-by geplaatst. Dit plan wijzigde de
bestemming van een deel van de industriële
terreinen dichtbij het kanaal tot ondernemingsgebied
in een stedelijke omgeving, waarvan de voorschriften
de ontwikkeling van een mix van functies, met
inbegrip van huisvesting, mogelijk maken. Naar
aanleiding van deze reglementaire wijziging, werd
het oriëntatieschema tijdens het einde van 2013
gewijzigd en zal het begin 2014 aan de goedkeuring
van de raad voorgelegd worden. Deze besteedt veel
aandacht aan de creatie van kwaliteitsvolle
structurerende openbare ruimte, met name via een
groene as langs de Grondelsstraat. De ontwikkeling
van een of verschillende woontorens wordt aan het
noordelijke uiteinde van het dok overwogen, binnen
het huizenblok afgebakend door de Kanaaldijk en de
Zoutstraat.
Bovendien kende de dialoog met de Haven van
Brussel in de loop van 2013 een duidelijke
verbetering. De projecten van de haven lijken aan te
sluiten bij de wil van de gemeente om deze ruimte
beter in het stadsweefsel te integreren.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend



Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Goedkeuring van het masterplan en voortzetting van de uitwerking van het Dienst Stedelijke
BBP, met inbegrip van een informatie- en overlegfase met de burgers en de Ontwikkeling
lokale actoren
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 10C
Meer leven in groene ruimte Dageraad
De recreatieve en ecologische kwaliteit van deze kwaliteitsvolle landschappelijke groene ruimte
langs het kanaal versterken

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING VAN EEN ALGEMEEN PROJECT VOOR DE HERAANLEG VAN
DE GROENE RUIMTE DAGERAAD EN DE KANAALOEVERS
In 2013 werden op initiatief van de Haven van
Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
verscheidene interventies langs de kanaaloevers
gerealiseerd. De vernieuwing van het wegdek van
het jaagpad en de verwijdering van de
snelheidsremmers zorgden voor een verbetering van
de
actieve
verplaatsingswijzen
en
de
landschappelijke
kwaliteit.
De
ontbrekende
populieren in de lijnbeplanting werden bijgeplant.
De denkoefening over de nieuwe dynamiek van het
gemeentelijke deel werd echter nog niet aangevat.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Lancering van denkoefeningen over de heraanleg- en
dynamiseringsmogelijkheden van de gemeentelijke groene ruimte

Diensten Stedelijke
Ontwikkeling + Groene
Ruimten

Hervatting van de heraanleg en van een speelplein in het Dageraadspark

Groene ruimten
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 11A
Meer ontvangstruimte voor verenigingen

Gedeelde lokalen en infrastructuur ter beschikking stellen voor de activiteiten van
lokale verenigingen

INDICATOR 1: AANTAL LOKALEN TOEGANKELIJK VOOR LOKALE VERENIGINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN
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Deze indicator houdt geen rekening met de lokalen
die permanent tot de beschikking van bepaalde
verenigingen en sportclubs worden gesteld, maar
uitsluitend met gedeelde lokalen die eenmalig of
herhaaldelijk gebruikt worden. Het houdt ook geen
rekening met de verschillende lokalen in
gemeentescholen die voor eenmalige of regelmatige
activiteiten ter beschikking gesteld kunnen worden.
In 2012 werden nieuwe ruimten gerenoveerd en op
aanvraag toegankelijk gemaakt voor lokale
verenigingen. Het gaat meer bepaald om Espace 16
Arts dat een polyvalente zaal en een foyer op de
eerste verdieping ter beschikking stelt, net als een
vergaderzaal op de benedenverdieping. Bovendien
omvat het Groen en Blauw Huis, gelegen in de
lokalen van de dienst Groene Ruimten in Neerpede,
een grote refter en een vergaderzaal die voor
activiteiten toegankelijk zijn. Ten slotte werd ook het
buurthuis Scheut gerenoveerd, dat nu twee
vergaderzalen telt. Sinds 2013 is eveneens in een
gerenoveerd gebouw in de Odonstraat een nieuwe
ruimte beschikbaar.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE INTEGRATIE OP DE WEBSITE VAN DE INFORMATIE OVER DE
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN LOKALEN

Curo-Hall heeft een specifieke website die in detail
de beschikbare lokalen en het materiaal beschrijft,
net als de formaliteiten om een aanvraag in te
dienen.
Voor de overige gemeentelijke lokalen, is de
informatie op de gemeentelijke website ontoereikend
of afwezig.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Opstellen van een webpagina met een beschrijving van de verschillende Dienst Informatie +
lokalen die ter beschikking van Anderlechtse verenigingen en groeperingen betrokken diensten
gesteld kunnen worden, met uitleg over de voorwaarden en de procedure om
een bezetting aan te vragen
Oprichting van een werkgroep om de voorwaarden en modaliteiten van de Dienst Participatie +
terbeschikkingstelling op elkaar af te stemmen
betrokken diensten

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 11B
Associatief overleg
De coördinatie en samenwerkingsverbanden tussen en met verenigingen en lokale actoren
versterken

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE PROCESSEN ROND ASSOCIATIEF OVERLEG
Aan Franstalige kant werden de uitwisselingen en
samenwerkingsverbanden tussen lokale actoren
voortgezet via het driemaandelijks overleg
georganiseerd in het kader van het contract sociale
cohesie. Een thematisch platform "Jeugd", met alle
actoren die actief zijn op dit vlak, werd opnieuw
opgestart en wordt voortaan door de jeugddienst
geleid.
Een tiental werkvergaderingen met kleinere groepen
rond bepaalde projecten werd eveneens in 2013
georganiseerd, in het kader van de uitwerking van
het projecten van het programma van het duurzaam
wijkcontract Passer.
Aan Nederlandstalige kant werd het structureel
overleg met de verschillende actoren in de
Kuregemwijk via de stuurgroep "Ket In Kuregem" in
2012 en 2013 voortgezet naar rato van 2
vergaderingen per jaar. Een nieuwe structuur werd
in 2013 opgericht en verenigt de actoren die in het
centrum actief zijn. Ze werd "Brede School Hartje
Anderlecht" gedoopt en vergaderde tweemaal.
Eind 2012, werd een soortgelijk initiatief "Brede
School Kuregem" in de Kuregemwijk genomen om
de samenwerking tussen Nederlandstalige scholen
en verenigingen te structureren. De stuurgroep
"Brede School Kuregem" vergaderde een keer in
2012 en 5 keer in 2013.
Het overleg tussen de professionele culturele
actoren via de groep "Cultuurbanket" werd
eveneens voortgezet, met 5 vergaderingen in 2012
en 4 in 2013. De verschillende lokale partners
hebben bijgedragen tot de organisatie van culturele
activiteiten in het kader van het millennium van SintGuido, de oprichting van de nieuwe overlegstructuur
cultuurplatform (zie actie 3A) en de redactie van het
nieuwe cultuurbeleidsplan.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Ondersteuning van de oprichting en constructieve participatie van de Departement Vlaamse
gemeente aan het nieuwe lokale tweetalige platform "Kids Network Gemeenschapmateries
Anderlecht" met het oog op de vermindering van kinderarmoede. Dit platform
wordt gedragen door het OCMW en zal een groot aantal lokale partners uit
het verenigingsleven bij elkaar brengen.
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 12A
Actieve vrijetijdsbesteding voor iedereen
Verbetering van de informatie over het activiteitenaanbod tijdens de vrije tijd en de
vakantie en uitbreiding ervan

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITBREIDING VAN HET ACTIVITEITENAANBOD VAN DE GEMEENTE TIJDENS
DE VRIJE TIJD EN SCHOOLVAKANTIES

Tijdens schooljaar 2012-2013 konden de kinderen
ingeschreven in de kinderbewaarplaatsen van de
gemeentescholen
verschillende
gratis
animatieactiviteiten genieten. Op Franstalig vlak
werden meer dan 55 workshops georganiseerd,
waarvan 11 voor kinderen uit het kleuteronderwijs. Aan
Nederlandstalige
kant,
werden
socioculturele
activiteiten
georganiseerd
tijdens
25
woensdagnamiddagen.
Hiermee werden 500
leerlingen bereikt.
De sprookjesverhalen op woensdagnamiddag in het
Huis van de Sociale Cohesie in 2013 verzamelden
ongeveer 15 kinderen per keer.
In het kader van het duurzame wijkcontract Scheut,
begon het project "Ket in Scheut" in september 2013 in
tijdelijke lokalen. Het ontvangt dagelijks 21 kinderen.
De activiteiten georganiseerd door het project Ket in
Kuregem vinden sinds eind 2012 plaats in de
heringerichte lokalen van de gewezen moskee in de
Odonstraat. Het activiteitenaanbod voor jongeren van
12 tot 18 jaar tijdens schoolvakanties werd uitgebreid in
het kader van het project ViaVia, met een groot succes
tot gevolg.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE COMMUNICATIE OVER HET ACTIVITEITENAANBOD
De brochure "A quoi tu joues" vermeldt de
activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en werd
in 2012-2013 op 5000 exemplaren verspreid, terwijl
de brochure "Roulez jeunesse" voor jongeren op
2000 exemplaren verdeeld werd. De brochure "A
quoi tu joues" wordt in 2014 heruitgegeven onder de
vorm van een meer aantrekkelijke en leesbare kaart.
De verspreiding van de vrijetijdsgids wordt in 2012
en 2013 voortgezet teneinde de ouders te
informeren over de buitenschoolse activiteiten die
aan Nederlandstalige kant georganiseerd worden.
Een Facebookprofiel werd in 2013 door de diensten
Jeugd en Jeunesse opgemaakt.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Versterking van de activiteiten aangeboden aan jongeren van 12 tot 18 jaar, Diensten Jeugd + Jeunesse
in het bijzonder tijdens de zomervakantie, via het gebruik van de lokalen van
de gewezen drukkerij Desmet in het kader van het wijkcontract Passer.
Ontwikkeling van een regelmatige nieuwsbrief voor het promoten van Diensten Jeugd + Jeunesse
evenementen en activiteiten aangeboden door de gemeente aan jongeren, in
samenwerking met de gemeentediensten.
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 12B
Een cultureel leven om te delen
De participatie van de burger aan verschillende culturele activiteiten op lokaal vlak uitbreiden

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELING VAN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE GEMEENTE
Het eerste festival van elektronische muziek "Exit
15" werd in mei 2012 op initiatief van de gemeente
en de Nederlandstalige jongerenraad georganiseerd.
Dit werd in de Hall of Fame, gelegen onder de ring,
georganiseerd en kende een groot succes.
Verschillende gratis culturele evenementen werden
in 2012 en 2013 eveneens in het historische centrum
georganiseerd, zoals Tournee General, het
straatkunstenfestival en het muziekfeest.
De Nederlandstalige en Franstalige bibliotheken
hebben de organisatie van gratis animaties en
activiteiten rond boeken en sprookjes voor
verschillende
doelgroepen
zoals
kinderen,
adolescenten en senioren voortgezet, vaak door aan
gewestelijke evenementen mee te werken.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Ontwikkeling van de samenwerking met lokale partners rond culturele Dienst Cultuur + Escale du
activiteiten voor nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld gezinnen met jonge Nord
kinderen en migranten
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 12C
Ontdek de immateriële culturele rijkdommen
De Anderlechtse immateriële culturele rijkdommen in de kijker zetten

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELING VAN INITIATIEVEN VOOR DE HERWAARDERING VAN
IMMATERIËLE CULTURELE RIJKDOMMEN

In september 2012 werden twee weken lang in het
kader van "Les Escales" vele culturele evenementen
en tentoonstellingen georganiseerd. Deze hebben
het mogelijk gemaakt verschillende kunstenaars
actief in uiteenlopende domeinen in de kijker te
zetten. Naar aanleiding van de reorganisatie van het
cultuurbeleid van de gemeente via de creatie van
nauwere
samenwerkingsverbanden
met
het
openbare cultureel centrum, worden de activiteiten
overgenomen door Escale du Nord.
Nog steeds in 2012 organiseerde de gemeente een
bijzondere voorstelling in Zinnema van de vzw
Brussels Volkstejoêter, dat het Brusselse dialect in
de kijker zet. Meer dan 400 personen hebben aan dit
evenement deelgenomen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Versterking van de samenwerking met het cultureel centrum Escale du Nord Betrokken diensten
op het vlak van verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd in
2014 in het kader van de 50ste verjaardag van de Marokkaanse immigratie
Organisatie in 2014 van verschillende evenementen en activiteiten die de Dienst Cultuur
culturele rijkdommen van Slavische landen in de kijker zetten, in
samenwerking met lokale verenigingen en groeperingen
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 12D
Maak plaats voor senioren!
Het isolement van senioren bestrijden door hen participatieve activiteiten en verschillende
buurtdiensten aan te bieden

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELING VAN INTERGENERATIONELE ACTIVITEITEN
Intergenerationele activiteiten werden in 2012 en
2013 in het kader van een samenwerking tussen
verschillende gemeentediensten georganiseerd. In
2012 vond dit initiatief plaats in het sociaal restaurant
van het Duivenmelkerspark in samenwerking met
"Maison des Enfants" in de wijk Het Rad en een
rusthuis uit de buurt. In het kader van deze
activiteiten werden lessen internet voor beginners
georganiseerd.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE AAN SENIOREN MET BETREKKING TOT
BUURTACTIVITEITEN EN -DIENSTEN
De seniorengids werd in de loop van 2013 volledig
bijgewerkt. Dit document vermeldt alle diensten en
activiteiten die door de gemeente of door andere
overheidsdiensten,
maar
ook
door
de
verenigingssector,
worden
aangeboden.
De
inzameling en de samenvatting van deze informatie
heeft veel werk vereist, zodat het onmogelijk was om
de gids in 2013 af te werken.
Na de lay-out, zal het document ter advies
voorgelegd worden aan de adviesraad van senioren.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Druk en verspreiding van de nieuwe versie van de seniorengids

Dienst Sociale Zaken

Organisatie van verschillende activiteiten om de bestaande diensten en Dienst Sociale Zaken
activiteiten aan senioren voor te stellen, in samenwerking met de
dienstencentra die in de gemeente actief zijn
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 12E
Wijkrestaurant "De Grondels"
Oprichting van een sociaal restaurant aan het Grondelsgebouw om de lokale samenhang te
bevorderen en de kwaliteit van de omgeving van het gebouw te verbeteren

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE EVOLUTIE VAN HET PROJECT VOOR DE BOUW VAN EEN
WIJKRESTAURANT

De procedure voor de aanstelling van een
projectauteur werd in 2012 opgestart via de
lancering van een kandidatenoproep waarop 6
architectenbureaus
zijn
ingegaan.
Na
de
selectieprocedure
werden
twee
bureaus
weerhouden, die eind 2013 werden uitgenodigd een
offerte in te dienen met een schets van het
toekomstige
restaurant,
dat eveneens
een
polyvalente zaal en de heraanleg van de omgeving
van het gebouw moet omvatten. Beide voorstellen
zullen geëvalueerd moeten worden door een jury
samengesteld uit verschillende experts en zullen
eveneens worden voorgelegd aan de inwoners en
omwonenden om hun advies over deze schetsen te
verzamelen.
Wat de procedure voor de terbeschikkingstelling van
het terrein betreft, heeft een landmeter eind 2013
een voorbereidend plan opgesteld voor het opstellen
van een overeenkomst opdat de Anderlechtse
Haard, eigenaar van de site, aan de gemeente recht
van opstal voor de realisatie van het project zou
verlenen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Aanstelling van een uiteindelijke projectauteur, uitwerking van het concreet Dienst Stadsrenovatie
project en indiening van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning
Afsluiten van een overeenkomst waarvoor de Anderlechtse Haard een recht Dienst Stadsrenovatie
van opstal aan de gemeente toekent voor de realisatie van het project
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 13A
Informatie renovatiewerken huisvesting
De eigenaars en huurders nuttige informatie geven om de
ecologische en sociaal geïntegreerde renovatie van privéwoningen aan te moedigen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE SENSIBILISERENDE EN BEGELEIDENDE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN
DE ACTIES VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT "KANAAL-ZUID"
De permanenties "Info renovatie huisvesting"
werden in de jaren 2012 en 2013 regelmatig in het
wijksteunpunt "Kanaal-Zuid" gehouden. Deze
hebben het mogelijk gemaakt gepersonaliseerde
informatie en tips te geven aan heel wat mensen.
Twee evenementen "Parcours Logements" werden
eveneens in 2012 op de Albert I-square
georganiseerd. Verschillende actoren hebben er
informatiestands gehouden voor omwonenden en
bezoekers.
In 2013 werd een denkoefening gelanceerd rond het
principe van de realisatie van een participatieve werf
voor sociaal-economische inschakeling om de
burgers verschillende renovatietechnieken bij te
brengen, namelijk inzake ecologisch isoleren. Een
vergunningsaanvraag werd in 2013 verkregen voor
de inrichting van kantoren in een onbewoond
gebouw onder het Grondelsgebouw, waarvan de
werkzaamheden het mogelijk zouden maken om dit
concept van een participatieve werf in de praktijk om
te zetten.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELDE SAMENWERKINGSVERBANDEN MET HET ENERGIEHUIS ZUID
Het Energiehuis Zuid wordt gefinancierd door een
subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
begeleidt gezinnen om hen te helpen hun
energieverbruik te verminderen. Deze diensten zijn
gratis toegankelijk voor de inwoners van de
gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst.
Het loket en de kantoren van het Energiehuis
bevinden zich sinds eind 2013 in een lokaal in de
Van Volxemlaan. Het zal zijn activiteiten in de loop
van 2014 geleidelijk uitbreiden met als eerste
prioriteit het kenbaar maken van de dienstverlening
bij de lokale actoren en inwoners.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Implicatie van de burgers bij de participatieve werf voor de inrichting van Dienst Stadsrenovatie
kantoren onder het Grondelsgebouw
Ontwikkeling van contacten en samenwerkingsverbanden met het Dienst Duurzame
Energiehuis om de diensten bij de betrokken gemeentelijke medewerkers en Ontwikkeling
de Anderlechtse burgers bekend te maken
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 13C
Woningen boven handelszaken
Aanmoedigen van de renovatie of de rehabilitatie van woningen die
boven handelszaken gelegen zijn, in het bijzonder tot studentenwoningen

INDICATOR 1: AANTAL TOEGEKENDE PREMIES VOOR DE INRICHTING VAN TOEGANG TOT DE VERDIEPINGEN BOVEN
HANDELSZAKEN

Voor de periode 2012-2013 werd geen enkele
gemeentelijke premie toegekend voor de inrichting
van een toegang tot de verdiepingen boven
handelszaken.
Omwille van budgettaire beperkingen, werd het
algemene budget voor de premies toegekend voor
de inrichting van gebouwen waarin handelszaken
gevestigd zijn in 2012 en 2013 aanzienlijk
verminderd. Deze maatregel werd dus niet bij de
handelaars gepromoot omdat men vreesde dat de
begroting voor het einde van het jaar uitgeput zou
zijn. De maatregel werd voor het jaar 2014 niet
verlengd.
Men moet eveneens vaststellen dat de investeringen
voor de werken die vereist zijn voor het maken van
een zelfstandige toegang tot de verdiepingen van op
de benedenverdieping vaak zwaar zijn.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE EXTERNE SAMENWERKINGEN MET HET OOG OP DE ONTWIKKELING VAN
WONINGEN BOVEN HANDELSZAKEN

Het
principe
van
de
ontwikkeling
van
studentenwoningen werd in het ontwerp van het
gemeentelijke ontwikkelingsplan ingeschreven. De
opties
van
het
duurzame
gewestelijk
ontwikkelingsplan streven naar een groter aanbod
van dit soort woningen, namelijk via de oprichting
van een gewestelijk agentschap dat in deze sector
gespecialiseerd is.
Vertegenwoordigers van de ULB hadden bij de
gemeente al op hun belangstelling voor dit project
gewezen en hadden meegedeeld dat ze zouden
kunnen instaan voor een deel van de nodige stappen
voor de verhuring (in- en uitgaande beschrijfstaat,...),
volgens de modaliteiten die met de eigenaars
bepaald moeten worden. In deze context werden in
2012 contacten gelegd door het agentschap Atrium
Wayez om bij de handelaars van de Wayezstraat te
peilen naar hun interesse. Een eigenaar had
belangstelling. Niettemin werd dit niet voortgezet
door de lancering van de nieuwe structuur van de
Atriumagentschappen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend



Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Hervatting van de dynamiek in samenwerking met de nieuwe structuur van Diensten Middenstand +
Atrium met het oog op de realisatie van een pilootproject in de Wayezstraat
Stedelijke Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 13C
Woningen boven handelszaken
Aanmoedigen van de renovatie of de rehabilitatie van woningen die
boven handelszaken gelegen zijn, in het bijzonder tot studentenwoningen

INDICATOR 1: AANTAL TOEGEKENDE PREMIES VOOR DE INRICHTING VAN TOEGANG TOT DE VERDIEPINGEN BOVEN
HANDELSZAKEN

Voor de periode 2012-2013 werd geen enkele
gemeentelijke premie toegekend voor de inrichting
van een toegang tot de verdiepingen boven
handelszaken.
Omwille van budgettaire beperkingen, werd het
algemene budget voor de premies toegekend voor
de inrichting van gebouwen waarin handelszaken
gevestigd zijn in 2012 en 2013 aanzienlijk
verminderd. Deze maatregel werd dus niet bij de
handelaars gepromoot omdat men vreesde dat de
begroting voor het einde van het jaar uitgeput zou
zijn. De maatregel werd voor het jaar 2014 niet
verlengd.
Men moet eveneens vaststellen dat de investeringen
voor de werken die vereist zijn voor het maken van
een zelfstandige toegang tot de verdiepingen van op
de benedenverdieping vaak zwaar zijn.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE EXTERNE SAMENWERKINGEN MET HET OOG OP DE ONTWIKKELING VAN
WONINGEN BOVEN HANDELSZAKEN

Het
principe
van
de
ontwikkeling
van
studentenwoningen werd in het ontwerp van het
gemeentelijke ontwikkelingsplan ingeschreven. De
opties
van
het
duurzame
gewestelijk
ontwikkelingsplan streven naar een groter aanbod
van dit soort woningen, namelijk via de oprichting
van een gewestelijk agentschap dat in deze sector
gespecialiseerd is.
Vertegenwoordigers van de ULB hadden bij de
gemeente al op hun belangstelling voor dit project
gewezen en hadden meegedeeld dat ze zouden
kunnen instaan voor een deel van de nodige stappen
voor de verhuring (in- en uitgaande beschrijfstaat,...),
volgens de modaliteiten die met de eigenaars
bepaald moeten worden. In deze context werden in
2012 contacten gelegd door het agentschap Atrium
Wayez om bij de handelaars van de Wayezstraat te
peilen naar hun interesse. Een eigenaar had
belangstelling. Niettemin werd dit niet voortgezet
door de lancering van de nieuwe structuur van de
Atriumagentschappen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend



Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Hervatting van de dynamiek in samenwerking met de nieuwe structuur van Diensten Middenstand +
Atrium met het oog op de realisatie van een pilootproject in de Wayezstraat
Stedelijke Ontwikkeling
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 14A
Meer opvangplaatsen in de gemeentelijke kinderdagverblijven
Het aantal opvangplaatsen in de gemeentelijke kinderdagverblijven opdrijven teneinde aan
de grote vraag te voldoen

INDICATOR 1: AANTAL OPVANGPLAATSEN IN DE GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN
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In 2012 werd een nieuw kinderdagverblijf "L'arbre à
papillons" in de Lemmenswijk ingehuldigd. De
werking van dit kinderdagverblijf streeft ernaar de
professionele inschakeling van de ouders aan te
moedigen. De helft van het aantal plaatsen is
immers voorbehouden voor gezinnen uit de wijk die
zich in een situatie van socioprofessionele
inschakeling bevinden.
In 2013 werden in het kinderdagverblijf "Les
Jasmins" in de wijk Het Rad werken uitgevoerd.
Naast de nodige aanpassingen werd de capaciteit
van het kinderdagverblijf met 4 plaatsen uitgebreid.
Verschillende projecten voor de oprichting van
nieuwe crèches zijn aan de gang, met name in het
kader van de duurzame wijkcontracten. Deze
zouden binnen een termijn van 1 à 3 jaar tot
concrete
resultaten
moeten
leiden.
Aanpassingswerken zijn eveneens aan de gang of
voorzien. Deze leiden gewoonlijk niet tot bijkomende
plaatsen.
De gemeente heeft een "kinderdagverblijfplan"
uitgewerkt dat de capaciteit tegen 2018 moet
verdubbelen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Aankoop van lage-energielokalen in een gebouw opgetrokken door de Diensten Gebouwen en
GOMB, Materiaalstraat, voor de inrichting van een Nederlandstalig Huisvesting +
kinderdagverblijf met een capaciteit van 28 plaatsen.
Kinderdagverblijven
Opvolging van de werkzaamheden en oplevering van een Franstalig Diensten Gebouwen en
kinderdagverblijf met 24 plaatsen gerealiseerd door een privépromotor in het Huisvesting +
kader van een stedenbouwkundige last gekoppeld aan de constructie van Kinderdagverblijven
een honderdtal woningen in de Muzikantenwijk
Uitbreiding van de bezettingsgraad van de bestaande plaatsen, met name Diensten Crèches +
via tijdelijke opvang van de kinderen wanneer er tijdens schoolvakanties Kinderdagverblijven
beschikbare plaatsen zijn
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 14B
Nieuwe gemeentescholen
Het aantal opvangplaatsen in de gemeentelijke kinderdagverblijven opdrijven teneinde aan de
grote bestaande vraag te voldoen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE INITIATIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN NIEUWE GEMEENTESCHOLEN
Tijdens de periode 2012-2013 is de opvangcapaciteit
van de gemeentelijke scholen met ongeveer
plaatsen verhoogd dankzij drie verwezenlijkingen.
Het aantal aantal klassen van de voorlopige school
"Les Trèfles" werd verhoogd door een aantal
containerklassen op de site te plaatsen.
In 2012 breidde de gemeente de capaciteit van de
lagere school "Goede Lucht" uit met 30 plaatsen,
onder anderen dankzij de aankoop van een
bijkomende containerklas. Bovendien heeft de
gemeente een bijkomende modulaire school in de
Moortebeekwijk ingehuldigd dankzij de financiële
steun van het gewest. Deze moet op termijn een
capaciteit van 250 leerlingen hebben.
Het project van de school "Les Trèfles" heeft in 2013
eveneens een forse evolutie gekend. Deze zou
tegen de horizon van 2015 750 leerlingen moeten
verwelkomen, van wie 250 momenteel in de
voorlopige school verwelkomd worden. De
stedenbouwkundige vergunning voor de constructie
van een gebouw en de opdracht voor de aanstelling
van
een
aannemer
werd
aangevat.
De
werkzaamheden zouden in de lente van 2014
moeten beginnen.
De gemeente heeft een "schoolplan" uitgewerkt dat
de capaciteit tegen 2018 met 2000 plaatsen zou
moeten opdrijven.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Lancering van de bouw van de nieuwe school "Les Trèfles"

Dienst Gebouwen en
Huisvesting + Enseignement

Aanstelling van een aannemer en opstarting van de bouwwerf van een Dienst Gebouwen en
nieuwe vleugel van school P17, gelegen Jakob Smitsstraat met 9 bijkomende Huisvesting + Enseignement
klaslokalen en bijgebouwen
Uitwerking van een bouwproject voor de constructie van een nieuwe vleugel Dienst Gebouwen en
aan school P21 in de wijk Het Rad
Huisvesting + Enseignement
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 15A
Samen aan het werk
De verschillende lokale actoren rond vorming en
sociaal-professionele inschakeling meer bekendheid geven en de synergieën bevorderen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE INFORMATIEVERSPREIDING OVER LOKALE DIENSTEN DIE
TEWERKSTELLING NASTREVEN

De gemeente Anderlecht heeft in mei 2013 een
tweetalige gids over vormingen en werkgelegenheid
in Anderlecht gepubliceerd. In deze gids worden alle
gegevens van de tewerkstellingspartners vermeld en
onderverdeeld per sector.
Sommige instanties helpen werkzoekenden om hun
arbeidsprofiel te bepalen, terwijl andere organisaties
individuele begeleiding bieden en personen helpen
om zich als zelfstandige te vestigen. Achteraan de
brochure werd een kaart bijgevoegd, om alle
partners in een oogopslag te kunnen terugvinden.
Deze praktische en gratis gids werd in 5.000
exemplaren heruitgegeven en is beschikbaar in het
Tewerkstellingshuis, in andere gemeentediensten en
bij lokale actoren. Men kan het ook downloaden op
de gemeentelijke website onder de rubriek
"Tewerkstelling".

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN HET OVERLEG MET PLAATSELIJKE EN GEWESTELIJKE ACTOREN
De gemeente Anderlecht heeft deelgenomen aan de
vergaderingen van de zonale commissie die instaat
voor een regelmatig overleg met de verschillende
lokale actoren die actief zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling.
Er werden in 2013 eveneens contacten gelegd met
Actiris, wat heeft geleid tot de uitwerking van een
ontwerpovereenkomst teneinde de samenwerkingen
tussen Actiris, de gemeente, het OCMW, het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, de Lokale
Opdracht en Trace op korte en middellange termijn
te formaliseren en te structureren. Zo wil met
synergieën en complementariteit tot stand brengen,
gekoppeld aan een globaal en gecoördineerd
tewerkstellingsbeleid in de gemeente.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Centraliseren van de diensten rond socioprofessionele inschakeling via de Dienst Werkgelegenheid
verhuizing van de Lokale Opdracht naar het Tewerkstellingshuis
In het kader van wijkcontract Passer, ontwikkelen van gecoördineerde acties Diensten Stadsrenovatie +
van de actoren rond socioprofessionele inschakeling teneinde het aanbod Werkgelegenheid
van vormingen uit te breiden en te ontwikkelen in functie van de noden van
de inwoners uit de wijk
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 15B
"Trajectoire jeunes"
Deelnemen aan de sociale cohesie via de inschakeling op lange termijn van jonge
werkzoekenden van minder dan 30 jaar op de arbeidsmarkt

INDICATOR 1: JAARLIJKS AANTAL BEGELEIDE JONGEREN IN HET KADER VAN HET INITIATIEF "TRAJECTOIRE
JEUNES"
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De dynamiek "Trajectoire jeunes" werd begin 2012
opgestart door de Lokale Opdracht en maakte het
mogelijk gepersonaliseerde begeleiding te bieden
aan meer dan 200 jongeren tussen 18 en 30 jaar
(2/3de mannen en 1/3de vrouwen). Deze
dienstverlening werd aangeboden aan personen die
niet over het getuigschrift hoger secundair onderwijs
beschikken en spitst zich toe op jongeren die binnen
de perimeter van het duurzaam wijkcontract KanaalZuid wonen.
De begeleiding werd aangeboden in het kader van
de actieve zoektocht naar werk en/of vorming en
vond plaats in de lokalen van de maatregel
"Trajectoire jeunes" gelegen op de Albert I-square en
in de lokalen van het steunpunt van het duurzaam
wijkcontract.
Onder de personen die in de loop van 2013 begeleid
werden, heeft meer dan 2/3de een realistisch
professioneel toekomstproject kunnen definiëren.
Dankzij deze maatregelen heeft een kwart van de
mensen een vorming kunnen aanvatten. 10% van de
deelnemers vonden werk.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Ondersteuning van de Lokale Opdracht bij de toename van het aantal Dienst Stadsrenovatie
gevolgde jongeren in 2014
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 15C
Dichtbij huis werken
Het engagement van de Anderlechtenaren in bedrijven actief op het
gemeentelijke grondgebied verhogen
INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE CONTACTEN TUSSEN WERKZOEKENDEN EN
LOKALE BEDRIJVEN

De gemeente Anderlecht heeft contacten gelegd met
verschillende bedrijven die op het gemeentelijke
grondgebied gevestigd zijn. Deze werden niet
voortgezet door een gebrek aan menselijke
middelen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend



Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Aanwerving van een medewerker belast met de uitwerking van het Dienst Werkgelegenheid
gemeentelijk beleid, met inbegrip van de ontwikkeling van de samenwerking
met bedrijven om de aanwerving van Anderlechtenaren aan te zwengelen
Oprichting van een informatie- en uitwisselingsplatform dat open staat voor Dienst Werkgelegenheid
lokale bedrijven teneinde de bestaande tewerkstellingsmaatregelen kenbaar
te maken en de contacten met de lokale actoren inzake socioprofessionele
inschakeling te verbeteren

AGENDA 21 ANDERLECHT - ACTIEPROGRAMMA 2012-2014

VERSIE GOEDGEKEURD DOOR HET COLLEGE VAN

22 APRIL 2014

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 15D
Bevordering van de tewerkstelling van vrouwen

Ondersteunen van verenigingen die vormingen voorzien voor vrouwen in sectoren met
een groot potentieel aan banen
INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONDERSTEUNING VAN VERENIGINGEN ACTIEF IN DE VORMING OF DE
VOORBEREIDING VAN VORMINGEN VOOR ANDERLECHTSE VROUWEN
Tijdens de periode 2012-2013 heeft de gemeente
Anderlecht haar ondersteuning voortgezet van
verschillende verenigingen die actief zijn in de
vorming inzake snit- en naad, en de voorbereiding
van vormingen als gezinshulp, hulpverpleegster,
hulpopvoedster en logistieke medewerker.
Er werden geen nieuwe initiatieven ontwikkeld bij
gebrek aan menselijke middelen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Aanwerving van een medewerker belast met de uitwerking van een Dienst Werkgelegenheid
gemeentelijk beleid dat de maatregelen voor de bevordering van de
tewerkstelling van vrouwen omvat
Ontwikkeling van nieuwe initiatieven of versterking van de bestaande Dienst Stadsrenovatie
maatregelen in het kader van het duurzaam wijkcontract Passer
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 16A
Gezellige en geïntegreerde gemeentelijke moestuinen
Het aantal voor burgers beschikbare moestuinen verhogen en de
landschappelijke, milieu-, en sociale integratie van de beschikbare ruimten bevorderen

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING VAN EEN ADMINISTRATIEF KADER VOOR DE ONTWIKKELING
EN HET BEHEER VAN GEMEENTELIJKE MOESTUINSITES

Om de kandidaten die een moestuinperceel wensen
op gelijke voet te behandelen en om een beheer te
garanderen dat het milieu en de buurt respecteert,
wenste de gemeente een duidelijk administratief
kader uit te werken. Een werkgroep bestaande uit 7
gemeentediensten werd belast met het opstellen van
een type-overeenkomst voor de bezetting van
moestuinpercelen voor individueel gebruik en van
een reglement betreffende de toewijzing van deze
percelen.
Deze documenten werden uitgewerkt tijdens drie
collectieve vergaderingen en werden op het einde
van 2013 tot een goed einde gebracht. Ze zullen
begin 2014 aan de goedkeuring van het college en
van de raad worden voorgelegd.
De werkgroep heeft eveneens aan het college
gevraagd om pas moestuinen toe te wijzen op
percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van
een volledige herstructurering tijdens dewelke
systematisch collectieve ruimten gecreëerd worden.
De ontwikkeling van collectieve ruimten maakt het
mogelijk meer mensen te verwelkomen en draagt bij
tot de versterking van de sociale cohesie in de wijk.
In die zin is de heraanleg van de gemeentelijke
moestuin in de James Ensorstraat een pilootproject.
Het werd opgestart in het kader van het project
PermaScheut van het duurzaam wijkcontract Scheut.

INDICATOR 2: AANTAL TOEGEKENDE MOESTUINPERCELEN IN DE GEMEENTELIJKE MOESTUINSITES
In de periode 2012-2013 werd geen enkel nieuw
moestuinperceel in de gemeentelijke moestuinsites
toegewezen. De gemeente heeft inderdaad een
moratorium ingevoerd in afwachting van de invoering
van een administratief kader.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Toekenning in de lente van 2014 van 9 individuele percelen in de Diensten Gebouwen en
gestructureerde gemeentelijke moestuin James Ensor
Huisvesting +
Stadsrenovatie
Participatieve ontwikkeling van een plan van aanleg van individuele en Diensten Duurzame
collectieve moestuinpercelen op een gemeentelijk terrein naast de site van Ontwikkeling + Participatie +
nieuwe openbare woningen aan de Lenniksebaan en de Klaverstraat
Preventie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 16B
Gezonde en duurzame refters
Het principe van duurzame voeding in de gemeentelijke
collectieve voedingssector versterken

INDICATOR 1: JAARLIJKS AANTAL DUURZAME MAALTIJDEN OPGEDIEND IN DE SCHOOLKANTINES EN SOCIALE
RESTAURANTS
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Het
aantal
maaltijden
opgediend
in
de
schoolkantines en sociale restaurants kende de twee
afgelopen jaren een zekere groei om bijna 200.000
maaltijden te bereiken.
Eisen rond gezonde en duurzame voeding werden in
2009 in een bestek, dat de periode van oktober 2009
tot oktober 2012 dekt, opgelegd. De maaltijden
omvatten voortaan een minimale hoeveelheid
groenten, aardappelen en vlees afkomstig uit de
biologische landbouw. Tijdens deze periode werd dit
aandeel jaarlijks verhoogd. Het gebruik van verse en
seizoensgebonden groenten werd ruimschoots
aangemoedigd. Een nieuwe opdracht werd
toegekend om de periode tot eind 2013 te dekken.
De vereisten inzake duurzame voeding werden nog
versterkt. Een groot aandeel voedingsmiddelen
afkomstig uit de biologische landbouw (50%) is
vereist voor eieren en voor oliën en vetstoffen. Ook
het principe van donderdag zonder vlees werd
ingevoerd.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN SENSIBILISERENDE ACTIES IN SCHOLEN EN BIJ HET PERSONEEL ROND DE
UITDAGINGEN VAN DUURZAME VOEDING

Vanaf 2011 werden in gemeentelijke scholen
verschillende initiatieven georganiseerd om de
leerlingen te sensibiliseren voor de uitdagingen van
gezonde en duurzame voeding en om hen nieuwe
smaken te doen ontdekken.
In 2013 was het bedrijf dat de maaltijden levert
verplicht een reeks animaties voor de bevordering
van duurzame voeding in scholen te realiseren. Een
voorstelling voor de bevordering van seizoensfruit en
-groenten uit de streek werd eveneens aan een
tiental groepen met kinderen gegeven.
Bovendien werden informatiesessies georganiseerd
voor het gemeentepersoneel dat instaat voor het
opdienen van maaltijden in de scholen.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Ontwikkeling van de dynamiek van duurzame voeding in de Brusselse Dienst Sociale Zaken
keukens die voortaan voor de levering van de maaltijden instaan
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 17A
Dynamische handelskernen
Dynamiseren van de bestaande handelskernen om hun aantrekkingskracht en vitaliteit te
versterken

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE PARTICIPATIE VAN HANDELAARS AAN ACTIES EN EVENEMENTEN DIE DE
HANDELSKERNEN PROMOTEN

De organisatie van acties en evenementen voor het
herwaarderen en promoten van de bestaande
handelskernen en om het vertrouwen van de klanten
te behouden werd in de periode 2012-2013
voortgezet. De betrokkenheid van de
handelaarsverenigingen in de opstarting en de
realisatie van sommige activiteiten werd geleidelijk
opgedreven. De gemeente blijft echter instaan voor
de logistieke steun en versterkt tegelijk de toeeigening van deze acties door de handelaars zelf.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Ondersteuning van de creatie van een samenwerkingsdynamiek tussen de Dienst Middenstand
handelaars van de Sint-Guidostraat en het De Lindeplein, via de lancering
van het evenement "Zomerfeest" in de openbare ruimte
Versterking van de zichtbaarheid van de Anderlechtse handelszaken door de Diensten Duurzame
noties duurzame ontwikkeling in het commerciële activiteiten te integreren
Ontwikkeling + Middenstand
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 17B
Samenwerking met de Atriumsteunpunten
Samenwerking met de 4 Atriumsteunpunten actief op het gemeentelijke grondgebied om hun
acties in de handelskernen te versterken

INDICATOR 1: STAND VAN ZAKEN VAN DE SAMENWERKINGEN TUSSEN DE GEMEENTEDIENSTEN EN DE
ATRIUMSTEUNPUNTEN
De samenwerkingen tussen de gemeentediensten
en
de
Atriumsteunpunten,
het
gewestelijk
agentschap voor stedelijke investeringen en het
transversale beheer van handelswijken in Brussel
werden voortgezet en hebben het mogelijk gemaakt
verschillende acties tot een goed einde te brengen.
Het gaat meer bepaald om de creatie en
verspreiding van gidsen van restaurants en
handelszaken uit de wijk van het centrum en de
ontwikkeling
van
bewegwijzering
in
de
Ninoofsesteenweg, met plaatsing van straatmeubilair
wat voor meer gezelligheid in de openbare ruimte
zorgt.
De organisatie van nieuwe projecten kwam echter in
2013 op een laag pitje te staan naar aanleiding van
de reorganisatie van de algemene werking van
Atrium. Deze herstructurering leidt tot het verdwijnen
van steunpunten en tot de samenstelling van een
team van gespecialiseerde medewerkers die in
verschillende gemeenten actief zijn en die op het
volledige
gemeentelijke
grondgebied
kunnen
optreden. Deze nieuwe werkwijze moest eind 2013
nog op punt gesteld worden.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Ontwikkeling van nieuwe samenwerkingen bij de invoering van de nieuwe Diensten Middenstand +
werking van de Atriumsteunpunten
Onderwijs
Integratie van een Atriumkantoor in het Tewerkstellingshuis

Dienst Economie
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Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan Agenda 21
Actie 18A
Ontdek de talrijke rijkdommen van Anderlecht
Herwaarderen van de historische, architecturale, artistieke en natuurlijke troeven bij de inwoners
en bezoekers

INDICATOR 1: JAARLIJKS AANTAL BEZOEKERS DIE DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE
DIENST TOERISME
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De gegevens van deze indicator vallen samen met
het toeristische seizoen dat de periode van
september tot juni omvat. De gegevens van 2011
stemmen dus overeen met het aantal bezoekers
voor de periode van september 2010 tot juni 2011.
Hetzelfde geldt voor de seizoenen 2012 en 2013.
Het aantal georganiseerde activiteiten blijft vrij
stabiel. 12 voor seizoen 2011, 15 voor seizoen 2012
en 13 voor seizoen 2013.
Seizoen 2013 werd verstoord door het verdwijnen
van de administratieve en logistieke steun door de
dienst Cultuur naar aanleiding van de ontbinding
ervan en door de vermindering met 20% van de
financiële middelen.
In
2013
werden
eveneens
verschillende
tentoonstellingen georganiseerd, met name in
Espace Maurice Carême en Curo Hall. Deze kenden
een zeker succes, al kan het aantal bezoekers niet
nauwkeurig geëvalueerd worden.

INDICATOR 2: STAND VAN ZAKEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE UITGAVE EN VERSPREIDING VAN TOERISTISCHE
EN TOPOGRAFISCHE GIDSEN

De verspreiding van toeristische en topografische
gidsen werd voortgezet via de pagina's Toerisme van
de gemeentelijke website en via het versturen en
verdeling van de papieren versie op aanvraag.
De redactie van een nieuwe gids over het blauwe en
groene netwerk werd in 2013 gerealiseerd. Deze
omvat heel wat informatie over de gemeentelijke
parken.
Twee andere gidsen werden eveneens in 2013
samengesteld: een eerste over de presentatie van 11
Anderlechtse musea en de tweede over een
wandeling doorheen het historische centrum waarin
emblematische gebouwen van het architecturale
erfgoed centraal staan.

EVALUATIE VAN DE VORDERINGEN VOOR DEZE ACTIE
 Zeer bevredigend

 Bevredigend

 Weinig bevredigend

 Geen vooruitgang

MAATREGELEN OM DE UITVOERING VAN DEZE ACTIE IN 2014 TE VERSTERKEN
Publicatie en verspreiding van 3 nieuwe gidsen over de rijkdommen van het Dienst Toerisme
groene en blauwe netwerk in Anderlecht, de 11 Anderlechtse musea en het
architecturale erfgoed van het historisch centrum

