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De Grondregie creëert een nieuwe website
Brussel, woensdag 17 februari 2016
De Grondregie van de Stad Brussel werd opgericht op 1 januari 2003 en staat in voor
het beheer en de ontwikkeling van het privépatrimonium van de Stad Brussel. Het betreft dus
de onroerende goederen die te huur gesteld worden of kunnen worden. Door middel van de
voluntaristische aanpak van het College van Burgemeester en Schepenen is dit patrimonium
de jongste jaren substantieel uitgebreid. De Grondregie beheert immers reeds:
- 3.314 woningen
- 600 commerciële ruimten
- 1.400 parkeerplaatsen voor wagens en 48 voor motorfietsen
- Verschillende waardevolle panden of gebouwen die gegund worden via concessies
of erfpachten
Tegen einde 2018 zal de Grondregie haar woningaanbod verder uitgebreid hebben met
nog eens 695 bijkomende woningen.
Sinds haar creatie streeft de Grondregie ernaar om dé referentie huisvestingspartner
van de Brusselaars te zijn. Om haar talrijke huurders en kandidaat-huurders beter te kunnen
bijstaan en begeleiden, werd een specifieke website gecreëerd. Deze website werd ontwikkeld
als informatief platform en bovendien voorzien van een nuttige zoekmotor voor kandidaathuurders. De website beoogt door zijn breed informatief en enigszins didactisch karakter een
grotere klantgerichtheid en bijgevolg ook een grotere klanttevredenheid.
De opzet van deze nieuwe website is dus haar talrijke bezoekers nog beter van dienst
te zijn, wetende dat de online vastgoedzoeker op de website van de Stad Brussel reeds de
derde meest bezochte pagina is. Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van Huisvesting en
Informatica onderstreept zijn strategische visie en de verdere toekomstige ontwikkelingen:
« Het doel is om de administratieve taken te vereenvoudigen. De burgers kunnen zich reeds
met een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart online inschrijven en hun inschrijving
vernieuwen. Bovendien laat de ingebouwde zoekmotor toe om op een dynamische en visuele
wijze, een geschikt pand te selecteren in de lijst met te huur gestelde woningen, parkings of
handelspanden. Deze lijst wordt permanent bijgewerkt. Tegen het einde van dit jaar, zal het
voor de kandidaat-huurders mogelijk zijn, om hun kandidatuur volledig online in te dienen
voor een te huur gesteld goed. Bovenop de tijdsbesparing voor de kandidaat-huurders omdat
ze zich niet meer hoeven te verplaatsen, zal dit het streven naar efficiëntie van de Grondregie,
in dit geval via de werking van haar verhuuragentschap, verder helpen bevorderen. »
Adres van de website: http://grondregie.brussel.be/
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