
Startschot van de werken in het Rauterpark in het kader van
het duurzaam wijkcontract Biestebroek

Het herwaarderingsprogramma van de Biestebroekwijk in Anderlecht, dat in 2015
werd  uitgewerkt  en  goedgekeurd,  krijgt  vorm.  Dit  programma  bestaat  uit  3
specifieke interventiepolen en een as die verschillende herontwikkelingsprojecten
omvat.  De  eerstesteenlegging  van  één  van  de  vlaggenschipprojecten  van  het
duurzaam wijkcontract vindt plaats op dinsdag 29 september om 14.30 uur in het
Biestebroek-/Rauterpark, in aanwezigheid van het schepencollege van Anderlecht.

Het  duurzaam  wijkcontract  Biestebroek,  sinds  2015  gezamenlijk  ontwikkeld  door  de
gemeente Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (urban.brussels), voorziet in
de  renovatie  van  3  polen  (Brons,  Rauter  en  Ysewyn)  en  een  as  (Wayez).  Deze
interventiegebieden omvatten verschillende afzonderlijke projecten, namelijk :

Voor de pool Bronsstraat, de bouw van een Franstalig kinderdagverblijf, de renovatie van
het Huis der Kunstenaars, de aanleg van een tuin voor school 13 aan de kant van de
Wayezstraat, de inrichting van een speeltuin op de speelplaats van school 13 aan de kant
van de Bronsstraat  (buiten de schooluren toegankelijk  voor  kinderen uit  de buurt),  de
aanleg van een openbare doorgang in het  verlengde van de Bronsstraat die naar het
kanaal leidt en ten slotte de creatie van een fresco op de blinde muur van het Huis der
Kunstenaars.

Voor de pool Rauter: de aanleg van een multifunctionele infrastructuur in het Rauterpark,
de  gedeeltelijke  herinrichting  van  het  Rauterpark  (installatie  van  recreatie-  en
sportmeubilair,  aanleg  van  een  moestuin,  aanleg  van  een  ontmoetingsruimte  voor
senioren) en de gedeeltelijke heraanleg van het Verzetsplein.

Voor de pool Ysewyn: het optrekken van een gebouw met vier woningen op de hoek van
de Biestebroekstraat en de Biestebroekkaai en de herinrichting van de openbare ruimte
tussen de Elsa Frisonsquare en de Biestebroekkaai, met de aanleg van een promenade
met zachte mobiliteit en een verbinding van de Bergensesteenweg naar het kanaal.
 
Voor  de  pool  Wayez:  de  renovatie  van  commerciële  en  residentiële  eenheden  in  de
Wayezstraat 135 en de rehabilitatie van de lege verdiepingen boven de handelszaken in
de Wayezstraat 180/82 en 156.

Tijdens  de  vier  uitvoeringsjaren  van  het  programma  (2016-2019),  werden  de
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dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de studies en de opvolging van de werken
aangesteld, werden de stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt en op 23 november
2019  werden  de  aannemers  geselecteerd.   De  werkzaamheden  voor  verschillende
projecten van het duurzaam wijkcontract zijn deze zomer van start gegaan. De meeste
daarvan zouden in het derde kwartaal van 2021 voltooid moeten zijn.

“Met de voltooiing van de inrichtingen voorzien in het duurzaam wijkcontract Biestebroek,
waait door het hele gebied tussen de Wayezstraat en het kanaal een frisse wind. De wijk
krijgt een nieuwe dynamiek en bewoners en omwonenden zullen kunnen genieten van
rustigere, meer gemoedelijke ruimtes met zachtere, groenere wegen. Dit is een nieuwe
periode  die  voor  onze  gemeente  aanbreekt",  zegt  Nadia  Kammachi,  schepen  van
Duurzame Wijkcontracten.

Het  emblematische  project  van  het  buurtcontract,  het  polyvalente  complex  van  het
Rauterpark,  gaat  deze  week  van  start.  Deze  nieuwe  infrastructuur  is  bestemd  voor
educatieve  en  sportieve  activiteiten  en  voor  een  horecazaak  die  openstaat  voor  alle
bewoners.

De  pers  wordt  uitgenodigd  om  de  eerstesteenlegging  van  de  werf  bij  te  wonen  in
aanwezigheid  van  de  burgemeester  Fabrice  Cumps,  de  schepen  van  Duurzame
Wijkcontracten Nadia Kammachi en alle leden van het schepencollege.  

Op dinsdag 29 september om 14:30 uur 

In het Biestebroekpark (Rauterpark)
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