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Duurzaam Wijkcontract:
kans om Peterbos op te waarderen 

Het Anderlechtse schepencollege kondigt aan dat de gemeente Anderlecht zijn 

kandidatuur wilt stellen voor een duurzaam wijkcontract in de Peterboswijk 

(2017-2022/2025).

De Peterboswijk, die tussen de Scheutwijk en Moortebeek ligt, is een van de grootste 

sociale woonwijken in Brussel. De bevolking heeft er te maken met sociale 

moeilijkheden (48,50% was in 2012 nog werkzoekende). Er is ook sprake van een 

bijzondere sociologie, aangezien hier zowel jongeren als ouderen wonen. 23% van 

de inwoners is ouder dan 65. Wat de morfologie betreft, zorgt het introverte karakter 

van deze woonwijk, die men niet snel aandoet en een echt centraal punt mist, bij vele 

inwoners voor een gevoel van afzondering en de openbare besturen moeten hier een 

antwoord op bieden. 

Schepen van Stadsvernieuwing Christophe Dielis en het schepencollege willen deze 

uitdagingen aangaan en Peterbos opwaarderen. Een duurzaam wijkcontract specifiek 

voor deze wijk kunnen definiëren en uitvoeren, zou een belangrijke kans betekenen. 

Informatiecel 



Ter herinnering: de stedelijke herwaardering strekt ertoe om een stedelijke perimeter 

te herstructureren om zijn stedelijke, economische, maatschappelijke en milieufunctie 

te herstellen met inachtneming van de eigenheden en van de duurzame ontwikkeling.

Wat de algemene bepalingen van dit soort programma betreft, wordt de stedelijke 

herwaardering gerealiseerd door middel van verschillende operaties:

- Immobiliën: deze operaties moeten commerciële ruimten en/of buurtinfrastructuur, 

vooral voor senioren, opwaarderen of heropbouwen

- Operaties die de openbare ruimten herdefiniëren (het gaat, onder meer, om 

ingrepen die de openbare ruimte gezelliger moeten maken, de groene ruimten in 

Peterbos moeten opwaarderen en ook de speelruimten en recreatieve ruimten voor de 

jongsten worden in acht genomen.

- Operaties die de sociale en economische heropleving op lokaal niveau in de hand 

werken (gelet op het aantal werkzoekenden is het de bedoeling om, onder andere, in 

te zetten op sociale herinschakeling en het opleiden van werkzoekenden).

- Operaties die de kwaliteit van het leefmilieu binnen de perimeter die onder handen 

wordt genomen, moeten verhogen: de energieprestaties van de gebouwen moeten 

worden verbeterd en zowel de sanitaire voorzieningen als het comfort van de 

buurtbewoners moeten erop vooruitgaan.
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