
 

 

 

 

 

Een nieuw duurzaam wijkcontract voor de wijk "Helihaven-
Antwerpsesteenweg” 

Het Brussels Gewest investeert maar liefst 12 miljoen euro in het duurzaam wijkcontract Helihaven-
Antwerpsesteenweg. Naast die financiële steun zal Stad Brussel bijdragen met dezelfde ambitie en 
doortastendheid als bij de vorige duurzame wijkcontracten. Het College is verheugd met de keuze 
voor deze belangrijke wijk binnen de projectoproep. Het doel van het College blijft dan ook om van 
Brussel een groenere, meer solidaire en meer veerkrachtige stad te maken.   
 
De wijk Helihaven-Antwerpsesteenweg werd geselecteerd in het kader van de projectoproep voor 
duurzame wijkcontracten. Er zullen voor 12 miljoen euro regionale subsidies worden toegekend om 
deze openbare ruimte tussen de Antwerpsesteenweg en de Helihavenlaan op een nieuwe manier in 
te richten. Om er een groenere, meer aantrekkelijke en kwaliteitsvolle wijk van te maken, om nieuwe, 
meer betaalbare en comfortabelere woningen uit te tekenen en om collectieve voorzieningen te 
creëren voor elke inwoner van de stad. 
 
Eerste stap na deze selectie: een diagnose van de buurt stellen. Hiervoor zal een multidisciplinair team 
de verwachtingen, behoeften, ideeën en projecten van de buurtbewoners definiëren om hen een 
groenere, aangenamere en meer solidaire omgeving te bieden. De wijk Helihaven-
Antwerpsesteenweg ligt in het hart van de Noordwijk en is in volle beweging. Ze kent vele stedelijke, 
sociale en milieugebonden uitdagingen. Het was dan ook duidelijk dat de inspanningen van de Stad 
Brussel vooral op deze wijk moesten worden gericht. 
 
De Noordwijk wordt tevens gezien als een ideale plek om de circulaire economie te ontwikkelen. Dit 
nieuwe duurzame wijkcontract vormt dan ook een uitgelezen kans om op lokaal niveau 
pilootprojecten van circulaire economie te testen in sectoren zoals de stadslandbouw of de logistiek.  
 
“Ik ben blij dat de Stad een nieuw duurzaam wijkcontract voor de Noordwijk in de wacht heeft gesleept. 
In de context van de gezondheidscrisis die we doormaken, is het meer dan ooit noodzakelijk om het 
stadsvernieuwingsbeleid ten gunste van de Brusselse volkswijken te versterken. Het is in deze wijken 
dat we prioritair blijven investeren in kwaliteitsvolle publieke ruimtes, groene ruimten, betaalbare, 
comfortabele en grote woningen, lokale diensten en sociale integratieprojecten in de innovatieve 
bedrijven van de Duurzame Stad. Voor elkaar zorgen, het sociale weefsel versterken, het stedelijk 
weefsel herstellen en inspelen op de klimaatnoodtoestand, dat zijn de doelstellingen die we samen met 
de bewoners en de stakeholders op het terrein zullen nastreven in het kader van dit nieuwe duurzame 
wijkcontract Helihaven-Antwerpsesteenweg. Het is dit soort verandering die een wijk voedt, verandert 
en die het leven voor de bewoners vrolijker maakt, dat is de kracht van deze projecten. Samen maken 



we van Brussel een groenere, meer solidaire en duurzame stad", aldus Arnaud Pinxteren, Schepen van 
Stadsvernieuwing. 
 
“Het duurzaam wijkcontract maakt ook deel uit van de wens om de stad op 10 minuten in al onze 
wijken te ontwikkelen. Dat wil zeggen, om toegang te hebben tot een crèche, openbaar vervoer, een 
school, een sporthal, een cultureel centrum, enz. 10 minuten van huis, is deze samenwerking tussen 
Stad en Gewest meer dan voordelig voor onze inwoners van de Noordwijk ”, voegt Burgemeester 
Philippe Close eraan toe.  
 
Het nieuwe duurzame wijkcontract Helihaven-Antwerpsesteenweg vormt een uitbreiding van het 
project dat de Stad Brussel samen met het Brussels Gewest reeds in de Noordwijk uitvoert, namelijk 
binnen het Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote rond de herinrichting van Maximiliaanpark 
en de omgeving. 
 
Voor meer informatie: 

Benjamin Adnet, woordvoerder van Schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren, 0498 91 84 38 

Wafaa Hammich, woordvoerster van Burgemeester Philippe Close, 0484 87 06 61 

 




