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De Stad Brussel huldigt een nieuw seniorencomplex in Neder-over-

Heembeek in 

 

Op dinsdag 22 november heeft de Grondregie 42 nieuwe middelgrote woningen met hoge 

energieprestatie en een polyvalente ruimte voor senioren ingehuldigd in de 

Ransbeekstraat 58 te 1120 Brussel (NOH), in aanwezigheid van Burgemeester Philippe 

Close en Schepen van Huisvesting Lydia Mutyebele.  

 

“Met deze 42 nieuwe woningen gelegen in Neder-Over-Heembeek, zijn het minstens 42 

senioren aan wie we de mogelijkheid geven om toegang te krijgen tot een degelijke, 

duurzame woning voor een redelijke prijs. Samen met de Grondregie wilden we 

ontmoetingen ook bevorderen in de strijd tegen het sociaal isolement van onze senioren, 

door ook een polyvalente zaal te creëren”, legt de Burgemeester van de Stad Brussel, 

Philippe Close, uit.   

 

Dit nieuwe complex is het resultaat van een samenwerking tussen architectenbureau “Lava 

Architecten” en aannemer “Franki” en voldoet aan de doelstellingen van het 

huisvestingsplan 2019-2024. De woningen zijn studio's van ongeveer 40m² met een apart 

slaapgedeelte, met gangen langs de gevels om ontmoetingen te stimuleren. Elke studio 

heeft een eigen buitenruimte (balkon).  

 

“Na de opening van het Harmonie-project enkele weken geleden, openen we nu een tweede 

complex voor senioren. Met deze 42 nieuwe studio's versterken we het huuraanbod voor 

onze senioren aanzienlijk en bieden we een warm en groen kader dankzij de binnentuin en 

de nabijheid van het Meudonpark. ”, legt Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, uit. 

 

De studio’s en de polyvalente ruimte geven immers uit op een gemeenschappelijke groene 

ruimte: een binnentuin die de verbinding vormt tussen de Ransbeekstraat en het 



Meudonpark. Dankzij deze gemeenschappelijke ruimten worden de sociale samenhang en 

het samenleven bevordert.  

 

Naast deze groene omgeving respecteert het gebouw ook de logica van duurzame 

ontwikkeling, aangezien deze woningen voldoen aan de strenge normen inzake EPG 

(energieprestatie van gebouwen), met name dankzij een warmtepomp, fotovoltaïsche 

zonnepanelen en ventilatie met dubbele stroom en warmterecuperatie. Deze technische 

installaties zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar zullen de huurders ook in staat stellen om 

te besparen op hun energiefactuur. 

 

Totale begroting (werken en studies): ~ 10.600.000€ incl. btw 

Website: Grondregie van de Stad Brussel 

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

 
 

 

https://grondregie.brussel.be/

