
Departement Cohesie en Sociale Zaken - Sport  

Opdrachten van de dienst Sport
– Sport promoten voor iedereen;
– Sportclubs herwaarderen, promoten en actief ondersteunen;
– Ontwikkelen,  onderhouden  en  ter  beschikking  stellen  van  sportfaciliteiten  voor

sportclubs en van vrij toegankelijke;
– Sportevenementen en -activiteiten opzetten.

Opdrachten van de dienst Cohesie

As Samenlevingsopbouw
– verenigingen  op  juridisch,  statutair,  boekhoudkundig  en  organisatorisch  gebied

informeren en begeleiden;
– een opleidingsprogramma aanbieden aan de leiders van de vereniging;
– zorgen voor de follow-up, controle en antwoorden op alle subsidieaanvraagdossiers

(gemeentelijk contract voor sociale cohesie, IFMB, enz.);
– het beheer en de ontwikkeling van de verschillende lokale infrastructuren en de

ontwikkeling ervan;
– het  eerste  aanspreekpunt  zijn  voor  de  verenigingswereld  voor  aanvragen  van

permanente lokalen;
– uitwisselingen en gezamenlijke acties voorstellen aan verenigingen in het kader van

associatieve workshops;
– het publiek informeren over het lokale verenigingsleven.

As Gezin en Kind
– steunen  van  lokale  kinderopvangstructuren,  het  netwerk  van  verenigingen  en

kinderopvangcentra voor kinderen en ouders;
– het ontstaan van nieuwe projecten en evenementen bevorderen;
– een denkproces over kinderen te leiden en partnerschappen op te bouwen;
– de taken van het decreet vrijetijdsonthaal in acht nemen.

As Jeugd
– het opzetten van acties, projecten en evenementen voor jongeren;
– de  coördinatie  van  de  voorlichtings-  en  onderwijsacties  voor  jongeren  op

gemeentelijk niveau;
– het opzetten van netwerken van lokale jeugdactoren
– externe samenwerkingsverbanden ontwikkelen.

As Internationale Solidariteit
– coördinatie van de voorlichtings- en ontwikkelingseducatieacties;
– het  beheer  van  gedecentraliseerde  samenwerkings-  en  uitwisselingsprojecten

tussen de gemeente Anderlecht en de gemeenten in het Zuiden.
– een  netwerk  van  lokale  partners  (NGO's,  inwoners,  scholen,  verenigingen,  ...)

ontwikkelen, met name door de oprichting van een adviesraad voor internationale
solidariteit

– de plaatselijke ambtenaren bewust te maken van de Noord-Zuidproblematiek, en
met name van eerlijke handel.

Zorgen voor transversaliteit rond de uitdaging van cohesie, samenleven, solidariteit en het
antwoord op de huidige migratie-uitdaging via de as van de internationale solidariteit aan
de hand van het Reizigershuis met als taken:



• ruimte  bieden  voor  vergaderingen,  uitwisselingen,  productie,  reflectie  en
uitwisseling;

• bevordering van de interculturaliteit;
• ondersteuning  bieden,  permanenties  om  migranten  te  ondersteunen  bij  de

verschillende  sociale  of  administratieve  handelingen  waarmee  ze  worden
geconfronteerd.

Opdrachten van de dienst Sociale Zaken

De dienst Sociale Zaken heeft 3 afdelingen die als missie hebben om mensen in Anderlecht
in de best mogelijke omstandigheden te laten leven door bijzondere aandacht te besteden
aan kwetsbare mensen, senioren en mensen met een handicap:

Sociaal beleid
Het team van de Sociale Dienst is verantwoordelijk voor het onthaal en het beantwoorden
van vragen en moeilijkheden van Anderlechtenaren aan de hand van sociale permanentie,
huisbezoeken,  de  ontwikkeling  van  een  netwerk  van  ondersteunende  diensten  en  een
"transport"-dienst voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Seniorenbeleid
Het is de bedoeling een transversaal seniorenbeleid in Anderlecht te ontwikkelen, door de
bevolking te informeren,  aan netwerking te doen en initiatieven uit  te  voeren die ervoor
moeten zorgen dat senioren op een goede manier thuis kunnen blijven wonen. Regelmatig
worden er verschillende projecten, activiteiten en evenementen georganiseerd voor mensen
van 60 jaar en ouder.  De recreatiecentra zijn uitgerust met een restaurant.  Hier kunnen
senioren  tegen  een  betaalbare  prijs  van  een  maaltijd  genieten  en  dit  in  een  gezellige
omgeving.

Gehandicaptenbeleid
Het is de bedoeling om te zorgen voor de integratie van de dimensie “handicap”:

– Op  alle  gebieden  van  het  gemeentelijk  beleid,  instellingen  en  diensten  van  de
gemeente

– In  elke  dienstverlening,  ongeacht  de  kwaliteit  van  de  (openbare  of  particuliere)
dienstverlener
Daarnaast is er een gebouw met 12 woningen voor “begeleid wonen” waar mensen
met een motorische handicap, die zelfstandig willen wonen met behulp van sociale
ondersteuning, terecht kunnen.


