
OPENING - Steunpunt van het duurzaam wijkcontract Peterbos 
3 oktober om 13u

Het steunpunt  van het duurzaam wijkcontract  Peterbos nodigt  u uit  voor  een namiddag vol
ontdekkingen op initiatief van schepen van Stadsrenovatie Nadia Kammachi, met de steun van
het college van burgemeester en schepenen. Op donderdag leert u van 14u tot 18u alles over de
11  socio-economische  en  vastgoedprojecten  die  in  het  kader  van  het  contract  werden
uitgewerkt. 

Het steunpunt is sinds september open en de eerste permanenties voor jongeren, vrouwen en
senioren zijn van start gegaan. Het steunpunt is er voor iedereen die informatie over het duurzaam
wijkcontract  zoekt:  het  wordt  de  uitvalsbasis  van  11  door  het  contract  gefinancierde  socio-
economische projecten en hun permanenties, vormingen, workshops en vergaderingen zullen hier
plaatsvinden.

“Het duurzaam wijkcontract Peterbos omvat een belangrijk socio-economisch luik om de
sociale banden in deze wijk, met name tussen jongeren en senioren, te herstellen en de
samenhorigheid  in  Peterbos  opnieuw  te  versterken”  beklemtoont  de  schepen  van
Stadsrenovatie.

De inwoners vinden er ook informatie over de participatieve begroting waarvan de eerste oproep
begin  2020  zal  worden  gedaan.  Ook  de  vastgoedprojecten  komen  aan  bod  (bouw  van  een
kinderdagverblijf,  een pool  voor sport en verenigingen,  inrichting van de openbare ruimte). Er
komt ook een “ontmoetingscafé” gedragen door vzw Samenlevingsopbouw (een van de 11 socio-
economische  projecten)  waar  iedereen  welkom  is  en  men  elkaar  op  informele  wijze  kan
ontmoeten voor een drankje of bepaalde activiteiten.

Programma van donderdag 3 oktober:  verschillende workshops (moestuinen, bijenteelt,  kunst),
maar ook informatie over onderlinge hulp, vormingen, sport en tewerkstelling van jongeren.

Afspraak op 3 oktober vanaf 14u

De inhuldiging in aanwezigheid van de gemeentelijke overheid vindt plaats om 15u
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Een duurzaam wijkcontract voor Peterbos

Op 1 maart 2019 begon het duurzaam wijkcontract Peterbos. Dit opwaarderingsprogramma, dat
gefinancierd wordt door het Brussels gewest en de gemeente Anderlecht, moet de leefomgeving
van de buurtbewoners verbeteren.

50 maanden lang zullen in de wijk socio-economische acties plaatsvinden. Vanaf 2022, nadat de
architecten  de  projecten  hebben  ontworpen en  de  stedenbouwkundige  vergunningen  werden
verkregen,  wordt  een deel  van  de  openbare  ruimte  gerenoveerd.  Er  komt  ook  een Franstalig
kinderdagverblijf met 49 plaatsen, samen met voorzieningen voor sport en verenigingen. 

De inwoners krijgen de kans om hun mening te geven. Bij het opstellen van het programma in
2018 werden de burgers geraadpleegd en sommige veranderingen gebeuren via een participatief
proces dat samen met de buurtbewoners wordt gevoerd.

Meer info over het duurzaam wijkcontract Peterbos op  https://www.anderlecht.be/nl/peterbos 
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