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Het Huisvestingsloket van de Stad opent zijn deuren 
 

Brussel, woensdag 18 februari 2015 
 

Zoals reeds aangekondigd een jaar geleden, opende vandaag het Huisvestingsloket van 
de Stad Brussel zijn deuren. Gelegen op het De Brouckèreplein in de gebouwen van de 
Grondregie, wordt het bemand door een team van twee maatschappelijk medewerkers. Het 
loket heeft een dubbele rol: enerzijds de oriëntatie van particulieren en hen informeren 
omtrent alle vragen met betrekking tot huisvesting, met een eventuele doorverwijzing naar de 
meest geschikte actoren om de nodige bijstand te verlenen. Anderzijds zal het loket een 
effectieve coördinatie ondersteunen, door het samenbrengen van de terreinwerkers en de 
instellingen (met name het WoonInformatieCentrum, de Grondregie, het departement 
Stedenbouw, de tijdelijke huisvestingsloketten in het kader van de wijkcontracten en de 
Dienst Huisvesting van het OCMW). 
 

Bij uitbreiding, zal deze nieuwe operator opdrachten uitvoeren met betrekking tot: 
� Het organiseren van rondetafelgesprekken tussen de gezegde actoren; 
� Het informeren en begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning, zowel 

in de openbare (sociaal of  middenklasse ) als de  privésector; 
� De ondersteuning en begeleiding van slecht gehuisveste huurders; 
� De coördinatie van de bestrijding van huisjesmelkers; 
� Bemiddeling tussen huurders en eigenaars; 
� Informatieverstrekking betreffende renovatiepremies ten behoeve van de 

eigenaars. 
 
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van Huisvesting, verduidelijkt: "Onafgezien van 

het voluntarisme en de ambitie van de gemeentelijke autoriteiten op het gebied van het 
publieke immobiliënpark, voornamelijk door het uitbreiden en optimaal onderhouden van het 
erfgoed van de stad, wenst het College van Burgemeester en de Schepenen ook een intensieve 
actie in de private huurmarkt te ondersteunen, dit om op een efficiënte wijze de verhuring van 
onaangepaste of ongezonde huisvesting, te bestrijden." 

 
Het duurzame wijkcontract Bockstael wordt betrokken bij deze operatie via de 

oprichting van een lokale antenne. Elke donderdag is er een permanentie van 14u-16u30 in 
het gebouw gelegen Emile Bockstaellaan 160 in 1020 Brussel. Dit om aan de vraag van de 
bewoners te voldoen. Immers, doorheen de verschillende wijkcontracten blijkt de wens om 
over een gecentraliseerde informatie te beschikken en dit voor alles wat betrekking heeft op 
huisvesting. 



Huisvestingsloket van de Stad Brussel : 
De Brouckèreplein 41 te 1000 Brussel 
Van maandag tot en met vrijdag (opgelet gesloten op donderdag) 9u tot 13u 
Op dinsdag en vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot16u30 
Tel. : 02/2794111/12 
Gsm : 0489/955342  
Fax : 02/2794099 
huisvesting-logement@brucity.be  
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