
Departement «     Nederlandstalige gemeenschapsmateries     »  

Het  departement  Gemeenschapsmateries  stelt  creatieve  oplossingen  voor  vanuit  haar
bijzondere  basisopdracht,  met  name  een  actief  Nederlandstalig  gemeenschapsbeleid
uitvoeren in een grootstedelijke omgeving die hoofdzakelijk anderstalig en multicultureel is.
Die creativiteit  betekent  vooral  het  stimuleren van kwaliteitsvolle  samenwerking en het
integraal benaderen van maatschappelijke uitdagingen. Het departement wil een partner
zijn voor iedereen die in Anderlecht woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt, aansluiting
zoekt  bij  de  Nederlandstalige  gemeenschap en  voor  wie  gebruik  wil  maken  van  de
Nederlandstalige  voorzieningen  of  wie  er  interesse  voor  heeft.  Dit  departement  heeft
speciale  aandacht  voor  kansengroepen  en  een  evenwichtig  aanbod  voor  alle
bevolkingsgroepen  en  wijken.  Door  de  ontwikkeling  en  ondersteuning  van  een
Nederlandstalig  netwerk  van  voorzieningen  en  activiteiten  wil  het  departement  de
levenskwaliteit verhogen en kansen geven aan burgers. Hiertoe werkt het departement
samen met vele partners en voornamelijk met de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

ONDERWIJS
De  dienst  Onderwijs  staat  in  voor  de  organisatie  van  kwaliteitsvol  Nederlandstalig
gemeentelijk basisonderwijs, voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagactiviteiten,
educatieve initiatieven, speelpleinen en pedagogische projecten zoals de brede school. De
pedagogische kwaliteit  van de  -  momenteel  acht  -  Nederlandstalige  gemeentescholen
staat net als de bewoonbaarheid, hygiëne en veiligheid van de schoolgebouwen onder het
toezicht  van  de  Vlaamse  onderwijsinspectie.  Het  Vlaams  Agentschap  voor
Onderwijsdiensten  (AGODI)  verifieert  de  aanwending  van  de  middelen  (financiën  en
personeel) die de gemeente van de Vlaamse Overheid krijgt voor de organisatie van het
onderwijs. De Vlaamse Gemeenschapscommissie evalueert de speelpleinwerking en de
projecten rond brede school; inhoudelijke ondersteuning is er via het Onderwijscentrum
Brussel. 

KIK
Het gemeentelijk  Nederlandstalig initiatief  voor buitenschoolse opvang Ket in  Kuregem
(IBO  KIK)  biedt  een  leuk  en  gevarieerd  vrijetijdsaanbod  aan  in  het  Nederlands  voor
schoolgaande  kinderen  uit  het  kleuter-  en  lager  onderwijs  (2,5  tot  12  jaar)  tijdens
schoolweken (na schooltijd, op woensdagnamiddagen en op pedagogische studiedagen
van de partnerscholen) en tijdens schoolvakanties. IBO KIK is erkend door Kind en Gezin
en georganiseerd door  de gemeentelijke vzw Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht
(V.G.A.).  Deze  vzw  heeft  als  missie  een  geïntegreerd  Nederlandstalig
gemeenschapsbeleid te voeren in de gemeente Anderlecht. 

KINDEROPVANG
Vanuit de 3 maatschappelijke functies van kinderopvang, de economische, de sociale en
de pedagogische, bieden de vier Nederlandstalige gemeentelijke kinderdagverblijven van
Anderlecht, ondersteund door Kind&Gezin, kwaliteitsvolle en kindvriendelijke dagopvang
voor jonge kinderen vanaf nul jaar tot 3 jaar en 6 maanden, van maandag tot vrijdag, van
07.00  uur  tot  18.00  uur.  Daarnaast  organiseert  deze  dienst  twee  gemeentelijke
consultatiebureaus Kind & Gezin die zorgen voor de preventieve opvolging van kinderen
van 0 tot 3 jaar. De dienst Kinderdagverblijven coördineert ook het project 'Huis van het
Kind  Anderlecht',  een  breed  samenwerkingsverband  van  lokale  partners  rond
kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning.



CULTUUR
De  cultuurdienst  voert  samen met  de  gemeentelijke  Nederlandstalige  Bibliotheek,
gemeenschapscentrum De Rinck en professionele kunstenorganisaties uit Anderlecht het
lokaal  cultuurbeleidsplan  van  Anderlecht  uit.  De  dienst  (co-)organiseert  en  faciliteert
culturele evenementen en activiteiten en geeft  subsidies aan Nederlandstalige sociaal-
culturele verenigingen voor hun werking en voor vernieuwende projecten. De cultuurdienst
wint  advies  in  via  de  cultuurraad  en  voert  een  beleid  conform  de  doelstellingen  en
richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

JEUGD
De  jeugddienst  ondersteunt  jeugdverenigingen,  ook  met  subsidies,  en  verspreidt
informatie  rond  het  Anderlechtse  jeugdaanbod.  Daarnaast  beheert  deze  dienst  het
Nederlandstalig  jeugdhuis  in  de  Veeweidestraat  78,  "het  ViaVia-Huis",  waar  ze  een
tienerwerking  organiseert  en  de  Brusselse  Jeugdhuizen  werden   onthaalt  met  hun
jongerenwerking en waar ze geregeld activiteiten voor de jeugd organiseert met partners
en de ruimtes ter beschikking stelt van jongeren of organisaties uit de jeugdwerksector. De
Jeugddienst  ondersteunt  ook  verschillende  projecten  en  evenementen  van  andere
gemeentediensten, in het bijzonder de dienst Cultuur.

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek  wil  via  haar  collectie  van  boeken,  dvd's,  tijdschriften,  kranten,  graphic
novels, strips, luisterboeken en grootletterboeken, een laagdrempelige toegang tot kennis
aanbieden. Zij vervult ook een opdracht als ontmoetingscentrum met een educatieve taak.
Door  het  organiseren  van  culturele  en  literaire  activiteiten  zoals  informatieve
auteurslezingen, workshops, cursussen, e.d. is de bibliotheek bovendien een ruimte voor
informele ontmoeting, ontspanning en persoonlijke verrijking. 

SAMENLEVINGSOPBOUW

De opdracht van de dienst Samenlevingsopbouw is erop gericht de levenskwaliteit van de
Anderlechtenaren te verbeteren door problemen aan te pakken die te maken hebben met
basisrechten,  armoede,  samenleven,  integratie  en  burgerzin.  Om  dit  te  bereiken
subsidieert  de  dienst  Anderlechtse  verenigingen,  voornamelijk  indien  deze minder
armoede en uitsluiting nastreven evenals betere relaties tussen de gemeenschappen of
generaties en/of meer burgerzin en emancipatie.  De  dienst Samenlevingsopbouw volgt
ook de wijk-  en  stadsvernieuwings-contracten op voor  wat  betreft  projecten ingediend
en/of ondersteund door het departement Gemeenschapsmaterie en door Nederlandstalige
verenigingen. 




