Anderlecht: Een nieuwe visie voor Peterbos
Op initiatief van schepen van Stadsrenovatie Nadia Kammachi en met de
steun van burgemeester Fabrice Cumps en het schepencollege werd een
masterplan "openbare ruimtes" ontworpen om de Peterboswijk nieuw
leven in te blazen.
Met dit masterplan wil de gemeente de openbare ruimte in Peterbos herbekijken
met een blik op de toekomst. Het masterplan, dat in samenwerking met de
bewoners van de wijk werd uitgevoerd, wil van Peterbos een duurzame,
vloeiende wijk maken, die naar buiten wordt getrokken en ontmoetingen
tussen bewoners mogelijk maakt.
Hiervoor werden 4 prioritaire punten geïdentificeerd: het Peterbospark
verbinden met de andere wijken van de gemeente (ontkokering van de wijk), de
circulatie binnen Peterbos herbekijken (mobiliteit en parkeren), het gebruik van
de openbare ruimte herzien (de vlaktes in het park een nieuwe functie geven) en
de ruimtes op de benedenverdieping van de woontorens activeren en verbinden
met de openbare ruimte.
Deze punten zullen in 2025 aanleiding geven tot verschillende concrete
projecten die de wijk zowel qua structuur als qua aanbod zullen
herdefiniëren. Afgelopen zomer werd al een groot deel van de bevolking
geraadpleegd, zodat zij hun mening konden geven en hun behoeften kenbaar
konden maken. De gemeente zal de inwoners vanaf februari opnieuw
uitnodigen om hun inbreng te geven met betrekking tot de plaatsing van spelen
en meubilair (banken, tafels...), de bewegwijzering in de wijk en de vergroening
van bepaalde ruimtes.
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Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de vastgestelde projecten:
Een "eetbare vlakte"
bestaande uit een stedelijke groentetuin en een
bijenteeltproject; De installatie van nieuw straatmeubilair, spelletjes en een
ludieke fontein; Een uitbreiding van het jeugdcentrum; Nieuwe bewegwijzering
om de circulatie in het Peterbospark te vergemakkelijken; Meer groene ruimtes;
Meer ruimte voor actieve mobiliteit in de wijk
Zonder andere parallelle projecten te vergeten die eveneens de wijk duurzamer
moeten maken zoals de oprichting van een crèche of een sport- en
ontmoetingsruimte. Daarnaast zullen ook bepaalde hoogbouwtorens
gerenoveerd worden door Comensia en Foyer Anderlechtois.
De Peterboswijk bestaat voor 98,8% uit sociale woningen en kampt met hoge
werkloosheidscijfers. Daarom dat een herwaardering van de wijk, zowel wat het
aanbod als de openstelling naar de buitenwereld toe betreft, alleen maar gunstig
kan zijn voor de bewoners en de wijk.
Meer info op https://www.anderlecht.be/nl/peterbos
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