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Kwaliteitswoningen voor de Noordwijk
Het project Helihaven biedt de inwoners van de wijk, 15 bijkomende woongelegenheden aan,
13 parkeerplaatsen, een handelszaak en twee polyvalente ruimten ten voordele van de
buurtbewoners
Brussel, vrijdag 17 januari 2014
Deze vrijdagavond hebben Yvan Mayeur, Faouzia Hariche en Mohamed Ouriaghli het
genoegen gehad een multifunctionele centrum in te huldigen die een stadskanker van de kaart veegt.
Naast het verfraaien van de wijk, zal deze nieuwe moderne structuur aanzienlijk de levenskwaliteit van
de burgers verbeteren door woongelegenheden, parkeerplaatsen, handelszaken en recreatieve ruimten
te ontwikkelen. De recreatieve ruimten zijn een uitbreiding van het cultureel en sportief centrum de
Noordpool. Deze vastgoedoperatie, gedragen door de Grondregie, heeft 3.003.512€ gekost.
Yvan Mayeur (PS), Burgemeester van de Stad Brussel, is verheugd dit project, dat hem ten
harte ligt, te zien slagen in een wijk in volle wederopleving: “als echte multifunctionele centrum, laat
het project Helihaven toe om aan de Brusselaars nieuwe kwaliteitswoningen aan te bieden terwijl de
nabijgelegen ruimten ontwikkeld worden ten voordele van de buurtbewoners.”
Faouzia Hariche (PS), Schepen van Jeugd, is verheugd met de uitbreiding van het Centrum
Noordpool: “Door meer dan 5.500 personen te onthalen en meer dan 50 verschillende activiteiten per
week te organiseren, neemt het aantal activiteiten van het Centrum Noordpool, sinds de opening in
2006, steeds verder toe. Deze uitbreiding zal aan de toename van de bezettingsaanvragen
beantwoorden. De Stad Brussel zal hierdoor verder gaan met haar missie om gezellige
ontmoetingsplaatsen aan te beiden aan de verschillende bevolkingslagen van de wijk. Dit centrum laat
toe aan de bewoners, kinderen, jongeren, volwassenen en werkenden om elkaar te ontmoeten en zich
door de kwaliteitsvolle en toegankelijke culturele, sportieve en pedagogische activiteiten te
ontplooien.
Mohamed Ouriaghli (PS), in zijn hoedanigheid van Schepen van Huisvesting, herbevestigt
zijn overtuigingen: “De voortdurende inspanningen die het college van burgemeester en schepenen
zich al jaren getroost op het vlak van de huisvestiging werpen hun vruchten af voor alle andere
aspecten van de stad. Dit project dat zich op het kruispunt van verschillende stadsgedeelten bevindt –
enerzijds de grote complexen en industriële gebouwen tussen het Noordstation en het kanaal en
anderzijds de gezinswoningen en handelszaken gelegen aan de Antwerpsesteenweg – bezit een
belangrijke menselijke dimensie die sociale interactie in de hand werkt”. Mohamed Ouriaghli
vervolgt: “Deze vijftien woningen (gaande van een studio tot een appartement met vier slaapkamers)
moedigen het samenleven van een diversiteit aan huurders aan.”
Het nieuwe gebouw telt vier verdiepingen en is uitgerust met een groentuin en grote
openingen die toelaten dwars doorheen het complex te kijken, wat de sociale uitwisseling tussen de
huurders ten goede komt. In het hart van het perceel bevinden zich binnentuinen die gedeeld worden

door de bewoners van de gelijkvloerse verdieping. Dankzij de installatie van een ventilatiesysteem met
dubbele flux, een krachtige luchtisolatie en de plaatsing van 43 m² zonnepalen voor de productie van
warm sanitair water beantwoordt het complex tot een lage energieklasse met niveaus K28 en E50. De
halfondergrondse parking geniet van een natuurlijke verlichting en verluchting. Momenteel zijn al vier
van de vijftien woningen verhuurd. De anderen kunnen via het verhuuragentschap worden bezocht:
http://www.brussel.be/4807
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