
100 jaar Moderne wijk: dat wordt gevierd! 

 
In 1926 werd de "Moderne wijk" - een tuinstad in de gemeente Sint-Agatha-Berchem, 
ontworpen door architect Victor Bourgeois - gebouwd als antwoord op de woningnood na 
de Eerste Wereldoorlog, volgens het Engelse concept dat in verschillende gemeenten van 
onze streek werd ontwikkeld. De werkzaamheden begonnen echter in 1922 en dit is de 
datum die is gekozen om dit eeuwfeest te vieren.  
Deze verjaardag vormt een belangrijke mijlpaal die op 15 mei gevierd zal worden, net als in 
de 9 andere tuinsteden in het Brussels Gewest. 
 
De gemeente en het Lokaal Cultuurbeleid, in samenwerking met VGC, CIVA, VISIT.brussels en 
tal van lokale partners zoals de Academie voor Muziek en Woord, GC De kroon, CC Archipel 
19, Natagora, de sociale huisvestingsmaatschappij Comensia, de vzw Cohésion Sociale, 
Jeugdhuis Dekuub en de Berchem's Music Band, slaan de handen in elkaar om dit unieke 
Brusselse erfgoed in de kijker te zetten. Het programma omvat diverse activiteiten door en 
voor de bewoners, zoals sport- en culturele activiteiten, activiteiten voor kinderen, enz. Dit 
wijkfeest zal de bewoners en andere Berchemnaaren de gelegenheid geven om de wijk in 
een feestelijke sfeer zich eigen te maken! 
Het volledige programma van de festiviteiten is te vinden op de website van de gemeente 
(www.berchem.brussels).   
 
Burgemeester Christian Lamouline: "Deze verjaardag is geen hoogtepunt, maar veeleer een 
belangrijke stap in de geschiedenis van de Moderne wijk. Het is inderdaad onze ambitie om 
deze iconische wijk van onze gemeente nieuw leven in te blazen door aan de openbare 
ruimte een nieuwe dynamiek te geven en de infrastructuur te ontwikkelen die bij de eerste 
aanleg nooit werd voltooid. Dit allemaal dankzij het duurzaam wijkcontract en de 
budgettaire enveloppe die door het Gewest ter beschikking werd gesteld. Aangevuld met 
diverse subsidies zal in totaal 25 miljoen euro aan overheidsgeld in de wijk worden 
geïnvesteerd”.  
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