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De Stad Brussel huldigt een nieuw complex voor senioren in  

 

Op vrijdag 14 oktober heeft de Grondregie 9 nieuwe middelgrote woningen met hoge 

energieprestatie en een dagcentrum voor senioren ingehuldigd in de Harmoniestraat 1 te 

1000 Brussel, in aanwezigheid van Burgemeester Philippe Close en de Schepen van 

Huisvesting Lydia Mutyebele.  

 

"Dit gebouw in de Noordwijk vormt een verdere stap in het kader van onze ambitie van senior-

friendly stad waar onze bejaarden zich allemaal thuis voelen. Goede huisvesting in een 

dynamische wijk draagt bij tot het welzijn van mensen. Samen met de Grondregie en de vzw 

Buurtwerk Noordwijk wilden we het sociale karakter benadrukken van dit ontmoetingsproject 

dat huurders samenbrengt met hun wijk", zegt Philippe Close, Burgemeester van Brussel.  

Deze nieuwe site beantwoordt aan de doelstellingen van het Huisvestingsplan 2019-2024 van 

de Stad en versterkt het openbare huuraanbod in de Noordwijk van Brussel.  

 

"Het vergroten van het huuraanbod op het Brusselse grondgebied is een van onze prioriteiten 

en dit voor alle bevolkingsgroepen: koppels, (eenouder)gezinnen, bejaarden... Dankzij de 

gemeenschappelijke huisvesting en het dagcentrum beschikken de oudere huurders over een 

echte ontmoetings- en luisterplek. " aldus Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting van de 

Stad Brussel.  

 

Dit uitgesproken hedendaagse gebouw werd ontworpen door het architectenbureau Urban 

Platform en aannemer De Brandt en vult een holle ruimte op de hoek van de Harmonielaan 

en de Antwerpsesteenweg op door de ontwikkeling van 9 passieve wooneenheden 

(waaronder 2 x 1 slaapkamer, 5 x 2 slaapkamers en 1 x 3 slaapkamers) voor bejaarden in 

combinatie met een dagcentrum dat beheerd wordt door de vzw Buurtwerk Noordwijk.  

 

 



"De vzw Buurtwerk Noordwijk, opgericht in 1975, blijft zich via dit dagcentrum inzetten voor 

een leefbare wijk waarin bejaarden en bewoners goed en optimaal kunnen blijven wonen. De 

wijk staat voor veel uitdagingen. Daarom zet ons team van meer dan 20 mensen zich 6 dagen 

per week in voor de meest kwetsbare mensen in de stad" , legt Jan Vandekerckhove, 

voorzitter van de vzw, uit. 

 

De vzw biedt hun niet enkel een plaats om elkaar te ontmoeten, om te ontspannen en om te 

leren, maar ook tal van aangepaste diensten zoals maaltijden, maaltijden aan huis, een 

schoonmaakdienst, een vervoersdienst, enz. Met haar sociaal restaurant kookt de vzw voor 

gemiddeld 60 personen in het huis en een twintigtal buurtbewoners krijgen hun maaltijden 

aan huis. 

 

Bovendien respecteert het gebouw de logica van duurzame ontwikkeling want deze 

woningen zijn onderworpen aan de strenge normen met betrekking tot de EPB 

(energieprestatie van het gebouw), met name dankzij een regenwaterrecuperatiesysteem 

voor het dagcentrum, en streeft dus naar een evenwicht tussen zuinigheid, milieu en comfort.  

 

Website: Grondregie van de Stad Brussel 

@grondregiefoncierevilledebruxelles.stadbrussel  

 

Perscontact:  
 
Géraldine Rademaker, kabinet van Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar 
Patrimonium en Gelijke Kansen - 0490 42 76 73 - Geraldine.Rademaker@brucity.be 
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