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Sint-Agatha-Berchem, de kleine gemeente in het noordwesten. 
Is dat wel zo? 

 

 
RTBF-INFO op 28 februari 2018 om 12.37u – De komende jaren zal deze kleine gemeente van 24.000 
inwoners…  
Logic-immo.be op 5 november 2014 – Kent u Sint-Agatha-Berchem? Die kleine gemeente in het 
noordwesten van Brussel verbergt schatten.  
DH.be op 17 november 2012 om 11.05 u – De kleine gemeente Sint-Agatha-Berchem in het 
noordwesten staat in rep en roer!  
Le Soir Plus op 4 januari 2017 –  Het kleine Sint-Agatha-Berchem in het noordwesten van Brussel zag 
zijn bevolkingsstructuur de afgelopen jaren drastisch veranderen.  
Welzijns- en gezondheidsstatistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het Observatorium 
voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad – P. 3 – Sint-Agatha-Berchem is een kleine 
gemeente in het noordwesten van het gewest …  
 
Als Sint-Agatha-Berchem aandacht krijgt in de media lijkt het of “klein” de beste eigenschap is om de 
gemeente te beschrijven. De weinige uitzonderingen bevestigen de regel. Voor de media is en blijft 
Sint-Agatha-Berchem onveranderlijk “klein”.  
 
Maar is dat ook wel zo? Bij het ontstaan van de Belgische staat in 1831 waren er 2.739 gemeenten. 
Sinds de fusie van de gemeenten in 1975 zijn er nog 589. België telt 11,50 miljoen inwoners; dat komt 
neer op gemiddeld 19.269 inwoners per gemeente in België. Met 25.191 inwoners komt Berchem 
behoorlijk boven dat relatieve gemiddelde uit.  
 
Als we de bevolkingscijfers van de gemeenten van de drie Gewesten nader zouden bekijken, prijkt Sint-
Agatha-Berchem op het vlak van bevolkingsdichtheid op plaats 110 van de lijst van 589 dichtst 
bevolkte gemeenten van het Koninkrijk. Ter informatie: de gemeente met de kleinste 
bevolkingsdichtheid is Herstappe met 88 inwoners. Antwerpen is met 521.680 inwoners de grootste 
en gaat daarmee de tweede grootste, Gent, met 259.570 inwoners ruim vooraf. 
 
De uitdagingen van Sint-Agatha-Berchem met haar 25.191 inwoners op 2.9 km² zijn niet min.  
In de eerste plaats is er de uitdaging op het vlak van infrastructuur en diensten die we voor alle 
leeftijdscategorieën van onze bevolking moeten voorzien. De bevolkingsaangroei en de verjonging van 
de inwoners van onze gemeente vergen voldoende openbare infrastructuur, kinderopvang en 
onderwijsinfrastructuur, maar ook aangepaste huisvesting en dito diensten, verzorging en 
infrastructuur voor onze oudste inwoners. Dat we dit aanbod in de buurt kunnen bieden is essentieel. 
 
Vervolgens zijn er de uitdagingen op het vlak van maatschappelijke cohesie en “samen leven”. Leven 
in gemeenschap betekent ook dat we een bepaald aantal waarden en regels delen, dat we elkaar 
respecteren, en solidair zijn met elkaar. Dat is de prijs van harmonieus “samen leven”.  
 
Beste dames en heren journalisten, Sint-Agatha-Berchem is niet klein. Of toch misschien, in 
oppervlakte dan, en alleen gemeten aan de 19 Brusselse gemeenten; maar gezien haar 
bevolkingsdichtheid, de uitdagingen die ze het hoofd moet bieden en de aangetoonde 



onderfinanciering van de overige beleidsniveaus verdient ze het toch wel anders te worden benoemd 
(De ondernemende gemeente? De gezellige gemeente? De groene gemeente? …) 
 
Hartelijk dank alvast voor uw aandacht voor onze gemeente in de toekomst. 
 
 

Actualiteit van onze gemeente op www.berchem.brussels 
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