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Dienstencentrum Peterbos viert 15e verjaardag

Op  vrijdag  2  juni  viert  het  gemeentelijk  dienstencentrum  Peterbos  zijn  15e 
verjaardag. Voor de gelegenheid wordt er ook een opendeurdag gehouden en dit op 
initiatief van schepen van Sociale Zaken Jean-Jacques Boelpaepe en met de steun 
van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het voltallige schepencollege. Het is 
de  gelegenheid  om het  dagelijkse  werk  voor  te  stellen  van  het  team dat  in  de 
Anderlechtse Peterboswijk werkt.

Dienstencentrum Peterbos is een multifunctioneel centrum dat elke werkdag open is van 

8u  tot  12u  en  van  14u  tot  16u.  Het  biedt  voornamelijk  sociale  hulp,  zoals 

voedingscheques, sociale maaltijden, sociale kruidenier, taxicheques en activiteiten voor 

senioren. Verder heeft de gemeentelijke Franstalige bibliotheek er ook een vestiging en is 

er ook een sociale vestiaire (kleding die wordt geschonken, dekens en ander gerei voor 

kansarme bewoners). 

Verder beheert het centrum ook aanvragen voor hulp van personen met een handicap en 

oudere bewoners (vervangingsinkomen, parkeerkaarten- of plaatsen,...). Het team van het 

dienstencentrum  bestaat  uit  twee  sociaal  assistenten,  een  secretaresse  en  drie 

chauffeurs. Zij nemen de belangrijke taak van het centrum, namelijk transport, voor hun 

rekening. 

De schepen van Sociale Zaken liet het volgende optekenen: “Voor twee euro gaan de 

chauffeurs ouderen en mensen met een handicap ophalen om hen naar een afspraak in  

het  ziekenhuis  of  bij  de  dokter  te  brengen,  maar  ze  kunnen  ook  naar  een  sociaal  

restaurant, het OCMW of een gemeentedienst worden gebracht. Verder wordt er, samen  

met  mindervalide  personen,  elke  week  in  groep  boodschappen  gedaan.  Onze  
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belangrijkste taak is naar de oudere mensen gaan, isolering doorbreken en ervoor zorgen  

dat men zo lang mogelijk thuis kan wonen.”

Afspraak op vrijdag 2 juni. De opendeurdag duurt de hele dag 
en we vieren feest met paella.  

Om 10u houden de gemeentelijke overheden een speech en om 12u staat de 
maaltijd op het programma.

Dienstencentrum Peterbos: Peterbospark 9

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91
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