
Nieuwsbrief van de Brusselse Woning

#05 winter 2018



2 3

LBW mag #05 winter 2018LBW mag #05 winter 2018

C.V.B.A. DE BRUSSELSE WONING. Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) onderworpen aan de Huisvestingscode. 
Ondernemingsnr.: 0403.357.276. Maatschappelijke zetel: Kardinaal Mercierstraat 37, 1000 Brussel. Verantwoordelijke 
uitgever: K. ZIAN, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Brusselse Woning. Redactiecomité: J. DEHON, S. DE 
MUYNCK, S. DEWACHTER, M. ESSERS, P. VEEVAETE, M. ZEKRI. Grafische vormgeving: www.mediane.be. Oplage: 4.000 
exemplaren FR en 150 exemplaren NL. Dit magazine wordt gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier..

EDITO

Het is mij een genoegen om samen met u het 
jaar 2018 in te zetten, en eerst en vooral wil 
ik u en uw naasten een gezond en succesvol 
jaar toewensen.

Bij de Brusselse Woning weten we dat onze 
huurders heel mooie dingen kunnen reali-
seren. Tijdens de “Wensen van de Brusselse 
Woning” op 11 januari was er bijvoorbeeld 
het expoparcours, een voorstelling van de 
projecten die in het kader van de Oproep tot 
Projecten 2017 tot stand waren gekomen.

In 2018 blijven we u samen met de sociale 
verenigingen van uw wijk ondersteunen, 
zowel met de PSC’s (Projecten voor Sociale 
Cohesie) als op een andere manier, om uw 
gebouw te verfraaien of het samenleven 
aangenamer te maken. Met uw hulp maken we 
van de Brusselse Woning een maatschappij 
waar het welzijn van de huurders mogelijk 
is en een gezamenlijk doel blijft, ondanks de 
moeilijke momenten in het leven waar iede-
reen soms doorheen moet. 

In deze maand januari hebt u ongetwijfeld 
al nieuws over uw nieuwe huur ontvangen: 
zoals elk jaar hebt u de documenten betref-
fende uw gezins- en financiële situatie inge-
diend en hebben onze teams de gegevens 
gecodeerd en georganiseerd om uw nieuwe 
huurberekening te maken. Zowel voor u als 
voor onze administratie is dit een aanzienlijk 
werk: daarom, iedereen nogmaals bedankt!

Onze gebouwen zijn nog niet allemaal 
vernieuwd, maar we zijn wel aardig op weg: 
in 2017 konden we 28 woningen op de markt 
brengen door het beheer van het complex 
Molenblok in Neder-over-Heembeek. We 
mochten ook 23 woningen inhuldigen, het 
resultaat van een zware renovatie van ons 
gebouw “Huidevetters-Wasserij”. En het is 
niet afgelopen: in de toekomst zullen nog 
meer projecten concreet vorm krijgen. Dit 
vooral dankzij de vele inspanningen van 
de beheerders.

Bij het begin van dit jaar ben ik verheugd 
u te mogen dienen, terzijde gestaan door 
alle afdelingen van de Brusselse Woning, 
of ze u nu rechtstreeks ontvangen, zoals 
de afdelingen “Boekhouding”, “Geschillen”, 
“Kandidaten”, techniek en sociaal, of 
achter de schermen werken, zoals de afde-
lingen “Human Resources”, “Organisatie 
en Kwaliteit”, “Financiën”, “Investeringen”, 
of op de sites met u in contact staan: de 
arbeiders, conciërges, kantonniers, toezich-
thouders, preventie- en veiligheidsagenten, 
schoonmakers…

Ik kijk er steeds naar uit om te mogen 
werken met een nieuwe, dynamische en 
zich steeds evaluerende maatschappij voor 
een betere evolutie, samen met u. Ik wens u 
veel leesplezier en nogmaals een heel mooi 
jaar 2018!

Khalid ZIAN
Voorzitter van de Brusselse Woning.

In 2018 blijven we u samen met de sociale verenigingen van uw wijk 
ondersteunen, zowel met de PSC’s als op een andere manier, om uw gebouw te 
verfraaien of het samenleven aangenamer te maken. 

Mevrouw, Meneer, 
Beste huurders,
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DOMICILIËRING

ACTU

Het huurcontract voorziet betaling van de huur tussen de 1e en de 10e van de maand. 
Het gebeurt dat sommige huurders vergeten tijdig aan die verplichting te voldoen, 
wat zowel voor hen als voor de eigenaar zware gevolgen kan hebben. Een middel om 
met dit probleem komaf te maken, is de domiciliëring. 

TEKENWEDSTRIJD

ACTU

In de LBW Mag 4 nodigden we de kinderen, huurders van de Brusselse Woning, uit 
om deel te nemen aan de tekenwedstrijd met het thema “Stad in de zomer”.

Op 30 november 2017 mochten 
de winnaars van de tekenwed-
strijd hun prijzen in ontvangst 
komen nemen. De heer Michel 
GUILLAUME, Directeur-Gene-
raal van de Brusselse Woning, 
overhandigde de kinderen de 
5 bioscooptickets die aan de 
makers van de drie mooiste teke-
ningen beloofd waren.

We feliciteren nog Ihsane (en 
zijn broer die zijn prijs kwam 
afhalen), Ba en Gloria voor 
hun creatie en wensen hen een 
mooi filmmoment met familie of 
vrienden. 

TEKENING VAN GLORIA 
(12 JAAR, PAPENVEST)

TEKENING VAN BA 
(8 JAAR, HOOGSTRAAT)

TEKENING VAN IHSANE 
(12 JAAR, VERSAILLES)

De Brusselse Woning zal u binnenkort met de 
post een domiciliëringsformulier opsturen. 
Door dit formulier in te vullen, geeft u uw bank 
de toelating het verschuldigde bedrag aan uw 
eigenaar te betalen (huur, lasten, afbetalings-
plan …). Indien uw huur wijzigt (bv. door de 
jaarlijkse herziening) wordt het bedrag auto-
matisch aangepast. Hetzelfde voordeel wat 
de nieuwe lastenprovisies betreft: het nieuwe 
bedrag zal op het ogenblik van de afrekening 
automatisch aangepast worden.

Om deze manier van werken aan te moedigen, 
heeft de Brusselse Woning besloten aan haar 
huurders een vermindering toe te kennen :

  indien u voor deze faciliteit opteert EN

  indien de Brusselse Woning in 2018 
minstens 8 keer uw huur of een 
andere factuur kan afhouden

U ONTVANGT EEN SOM VAN 12€ 
(OP HET OGENBLIK VAN DE 
LASTENAFREKENING).  

Natuurlijk moet u ervoor zorgen dat er tussen 
de 1e en de 10e van elke maand genoeg geld op 
uw rekening staat: sommige banken rekenen 
voor een geweigerde domiciliëring immers 
kosten aan (zie de algemene voorwaarden van 
uw bank).

De Brusselse Woning verbindt zich ertoe via 
dit domiciliëringssysteem enkel de volgende 
bedragen af te houden: 

  het bedrag van de huur, 

  de eventuele maandelijkse afbetaling

  de technische interventies 
van minder dan 250€

Voor de lastenafrekening beschikt u over een 
termijn van 60 dagen om de factuur te regelen 
of een afbetalingsplan af te sluiten. Bij gebrek 
hieraan zullen we de afrekeningsfactuur aan 
de bank voorleggen.

DE BANKDOMICILIËRING BIEDT VOORDELEN :

  het gemak om niet elke maand het 
bedrag van uw huur te moeten 
regelen (+ gratis dienst) 

  de zekerheid dat u tijdig betaalt,

  beter dan een doorlopende opdracht 
die u bij elke verandering moet 
wijzigen, wordt de betaling via 
domiciliëring telkens bijgewerkt. 
Zo bent u zeker dat u het juiste 
bedrag betaalt.

OPGELET! VANAF 1 JANUARI 2018, NIEUW REKENINGNUMMER: BE35 0960 1152 5237

Vragen? Afdeling Boekhouding Tel : 02/435.28.03 E-mail : locataires@lbw.brussels
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VERSAILLES: RENOVATIE VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN

ACTU

In het kader van de toekenning van de Gewestelijke Solidariteitstoelage heeft de 
Brusselse Woning de gemeenschappelijke gedeelten op de Versaillessite laten 
renoveren. Hieronder een overzicht van de werken die de binnenkant van de gebouwen 
en de leefomgeving van de bewoners en hun bezoekers mooier maken.

INHULDIGING VAN
“HUIDEVETTERS-WASSERIJ”

ACTU

Het complex “Huidevetters-Wasserij" werd op 27 oktober 2017 officieel ingehuldigd, in 
aanwezigheid van mevrouw Naïma GHANMI, vertegenwoordigster van de Minister van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Huisvesting, de heer Mohamed 
OURIAGHLI, Schepen van Huisvesting van de Stad Brussel en van de heer Fabrice 
CUMPS, Ondervoorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Het project “Huidevet-
ters-Wasserij” betrof de 
zware renovatie van een 
appartementsgebouw (23 
woningen), de heraanleg van 
een openbaar plein (Krakeel-
plein) en een ondergrondse 
parking.

Met de renovatie werd het 
oude gebouw dat niet meer 
aan de comfortnormen beant-
woordde (piepkleine apparte-
menten, zonder badkamer …) 
omgevormd tot een nieuw en hedendaags laag-
energiegebouw. 

Het architecturaal ontwerp 
van de appartementen is 
gebaseerd op een centraal 
blok waarin zich de vochtige 
ruimten (keuken, badkamer, 
WC) bevinden, met daarrond 
de verschillende leefruimten 
(living, kamers).

Deze configuratie zorgt 
overal in het gebouw voor 
een mooie lichtinval en mooi 
afgelijnde ruimten. Alle 
appartementen laten veel 

licht door en beschikken over een terras dat op 
de straat of op het plein uitkomt.

VOOR NA

De renovatie van de gemeenschappelijke 
gedeelten past in het onderhoudsplan van de 
Technische Afdeling en komt ook tegemoet 
aan de wensen van de bewoners die tijdens de 
huurdersvergaderingen naar voren kwamen.

De werkzaamheden werden hoofdzakelijk 
door Multijobs (tel.: 02/262.31.58) uitgevoerd. 
De muren en de plafonds van alle hallen van 
de gebouwen gelegen in de fases 1, 2 en 3 in 
Versailles werden namelijk opnieuw geverfd.

Er werd ook gezorgd voor een opfrissing van 
de inkomhal van de twee torengebouwen: 
Beizegemstraat 117 en Versailleslaan 146. 
Naast het nieuwe schilderwerk van de muren 
en de plafonds werd er ook gekleurde hars 
op de vloer aangebracht en werden de muren 
hergecementeerd. Die werken werden uitge-
voerd door de firma Bati’s Construct, die ook 

de betonnen trappen in de gebouwen van fase 
3 van een verflaag voorzag (zie foto 3 hier-
onder). 

Fase 4 van de site werd evenmin vergeten. 
Onze arbeidersregie is immers bezig met het 
opfrissen van de inkomhallen en de gemeen-
schappelijke gedeelten van alle gebouwen van 
dit complex.

DE VERSCHILLENDE FASES 
VAN DE VERSAILLESSITE

FA
SE

 1 • Versailleslaan 127, 129, 131

• Beizegemstraat 123, 125, 127, 129

FA
SE

 2 • Versailleslaan 121, 123, 125

• Beizegemstraat 131

• Japanse Torenstraat 1

FA
SE

 3

• Versailleslaan 133, 135

• Beizegemstraat 117, 119, 121

• Versailleslaan 144, 146, 148, 150

• Laskouter 1

FA
SE

 4 • Japanse Torenstraat 9, 11, 13

• Laskouter 3, 5, 7, 9

• Versailleslaan 138, 140, 142

VOOR NA
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HUUR 2018:
HOE TE BEREKENEN?

DOSSIER

De reglementering op de sociale huisvesting voorziet elke jaar een nieuwe berekening 
van de huur volgens bepaalde criteria. Het is niet altijd gemakkelijk te begrijpen hoe 
alles in elkaar zit. Daarom geven we in dit dossier een overzicht van de verschillende 
fases in de berekening van uw huur voor 2018.

4.  VERMINDERING VOOR KINDEREN 
TEN LASTE

In mindering te brengen op uw reële huur:

 1 kind = 5% van de basishuur

 2 kinderen = 10% van de basishuur

 3 kinderen = 20% van de basishuur

 4 kinderen = 30% van de basishuur

 5 kinderen = 40% van de basishuur

 6 kinderen en meer = 50% van de basishuur

1 GEHANDICAPT KIND TEN LASTE 
= 2 KINDEREN TEN LASTE

5.  VERMINDERING VOOR INVALIDITEIT 
OF HANDICAP BIJ VOLWASSENEN

Vermindering van de reële huur met 20% van 
de basishuur indien een volwassene 66% inva-
lide of 66% gehandicapt is.

6. BEPERKINGEN

A.  De reële huur mag niet minder bedragen 
dan de helft van de basishuur (eventueel 
geplafonneerd = 1/2 van de basishuur 
kan nooit hoger ligger dan de hieronder 
vermelde bedragen):

 1 kamer, flat of studio: 119,17 € €

 2 kamers: 145,65 €

 3 kamers: 183,37 €

 4 kamers of meer: 211,85 €

B.  De reële huur mag niet minder bedragen 
dan 89,52€ / maand = minimumhuur.

C.  De reële huur is beperkt tot 20%, 22% of 
24% van uw inkomsten, afhankelijk van de 
grootte ervan:

Voorwaarde: 

Ofwel een woning betrekken die aangepast is 
aan uw gezinssamenstelling, ofwel een muta-
tieaanvraag ingediend hebben. 

D.  De reële huur mag niet meer bedragen dan 
de normale huurwaarde (NH = maximum-
huur) die voor elke woning verschillend is. 
Het “NH” bedrag is terug te vinden op uw 
huurberekeningsfiche.

E.  Uw reële huur in 2018 mag niet hoger 
liggen dan 20% van uw reële huur van de 
maand augustus 2017. Deze beperking is 
niet van toepassing indien:

   de huurder zijn inkomsten niet heeft 
meegedeeld of indien er fraude vastge-
steld wordt;

   de huurder een overplaatsing of 
mutatie verkregen heeft (betrekt een 
andere woning);

   er een verhoging is van het aantal 
inkomsten in het gezin (met uitzonde-
ring van een verhoging van het aantal 
inkomsten voortkomend van een kind 
dat in 2017 ten laste was en in 2018 niet 
meer ten laste is).

Opmerking :

Sommige huurders betalen een solidariteits-
bijdrage en/of een huurtoeslag voor een te 
grote woning (overtollige kamers) en/of een 
huurtoeslag voor passiefwoning, lage- of zeer 
lage-energiewoning. Voor deze specifieke situ-
aties neemt u het best contact op met de Afde-
ling “Boekhouding” (tel.: 02/435.28.03).

1.  INKOMSTEN × INDEX 
= GEÏNDEXEERDE INKOMSTEN

Welke inkomsten?

Netto belastbare inkomsten van het referen-
tiejaar = 2015 (zie aanslagbiljet 2016).

Indien de inkomsten van het referentiejaar 
hoofdzakelijk bestaan uit vervangingsinkom-
sten (werkloosheid, ziekenfonds, handicap, 
OCWM…), gebruiken we de huidige inkom-
sten om uw huur te berekenen.

Met welk cijfer indexeren?

 De inkomsten van 2015 × 1,0164.

  De inkomsten van 2016 (bij gebrek 
aan inkomsten in 2015) × 1,0164.

2.  GEÏNDEXEERDE INKOMSTEN / REFEREN-
TIE-INKOMEN = INKOMENSCOËFFICIËNT

Referentie-inkomen = 19.542,49€. Dus: u deelt 
uw geïndexeerde inkomsten door 19.542,49 
om te komen tot uw inkomenscoëfficiënt.

3.  INKOMENSCOËFFICIËNT 
× BASISHUUR = REËLE HUUR

De basishuur komt overeen met de waarde van 
uw woning. Het bedrag van de basishuur is 
terug te vinden op uw huurberekeningsfiche.

TOELATINGS-
INKOMEN

REFERENTIE-
INKOMEN

max. 
20%

max. 
22%

max. 
24%

indien uw 
inkomsten 

minder 
bedragen dan 
het referentie-

inkomen

indien uw 
inkomsten zich 
tussen het refe-
rentie-inkomen 

en het toela-
tingsinkomen 

situeren

indien uw 
inkom-

sten meer 
bedragen dan 

het toela-
tingsinkomen
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HOE EEN RADIATOR 
ONTLUCHTEN?

TIPS & TRUCS

In de winter, wanneer de radiatoren op volle toeren draaien, kan hun rendement 
verminderen. Het is dus noodzakelijk de radiatoren een keer per jaar te ontluchten 
om te vermijden dat ze minder goed verwarmen of geluid maken. 

INGEWIKKELD? HELEMAAL NIET! 

Hieronder vindt u stap voor stap wat u 
moet doen om correct en zonder risico te 
ontluchten. In het algemeen doet u dit het 
best bij het begin van de herfst wanneer 
de verwarming weer in gang gezet wordt, 
maar u kan het ook nu nog doen, mocht u dit 
vergeten hebben.

Door te ontluchten, kunt u luchtbelletjes 

elimineren die zich met de tijd in de verwar-

mingsbuizen nestelen en die vermijden dat 

het water correct door uw radiator stroomt. 

Indien uw radiator bovenaan verwarmt 

en niet beneden, nog maar voor de helft 

verwarmt of geluid maakt, betekent dit 

wellicht dat hij ontlucht moet worden. 1. Om ze te kunnen openen en de lucht te laten 
ontsnappen, maakt u gebruik van een inbus-
sleutel. 

Bepaalde modellen ontluchtingskranen 
kunnen geopend worden met een eenvoudige 
schroevendraaier met platte kop.

3. Open lichtjes de ontluchtingsschroef met 
uw sleutel of schroevendraaier. Lucht en 
stoom zullen ontsnappen (dat kan slecht 
ruiken…) en wanneer de radiator hier vrij 
van is, zal er water uitlopen.

2. Plaats een bakje onder de ontluchtings-
schroef om het water op te vangen dat zal 
ontsnappen.

4. Zodra er een paar druppels water uitlopen, 
laat u de ontluchtingskraan nog enkele 
seconden open en draait u hem daarna dicht 
(opgelet: het gaat erom een klein straaltje 
water te laten lopen, niet al het water uit de 
radiator te laten ontsnappen).

De 
meeste 

ontluchtings-
kranen 

bevinden zich 
bovenaan de 
radiatoren.

1 3

2

4
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MEIBOOM: EINDE VAN DE WERKEN

WERFINFO

Na twee jaar werken is de renovatiewerf van het complex “Meiboom” voltooid. Dit 
project, dat iets meer dan 4 miljoen euro gekost zal hebben, maakt deel uit van een 
grotere herstructurering van de wijk. Voor de gebouwen van het complex “Broek-
Ommegang” is er immers ook een renovatie aan de gang.

ENERGIEPRESTATIE

De 72 woningen van het gebouw hadden te 
kampen met grote problemen van vochtigheid, 
warmteverlies en infiltratie. De raamkozijnen 
waren in verouderde staat en lieten teveel 
lucht binnen.

Dankzij de uitgevoerde werken beschikken de 
huurders van het complex Meiboom nu over 
een nieuwe isolatie van de buitenmantel, een 
waterdicht dak en nieuwe performante raam-
kozijnen.

De isolatiewerken aan het gebouw gaan samen 
met de installatie van een systeem van mecha-
nische ventilatie type D. Deze technologie is 
nodig voor een goede luchtcirculatie in een 
gebouw met volledige dichtheid.

Met dit systeem wordt voorverwarmde verse 
lucht onttrokken en automatisch in alle 
woningen voortgestuwd en wordt de lucht-
kwaliteit verbeterd dankzij meerdere anti-

vervuilingsfilters.

Door al deze verbeteringen behoren de 
woningen nu tot de “lage energie” categorie. 
De huurders genieten een beter leefcomfort en 
verbruiken tegelijk minder energie.

 Minder verbruikslasten

 Geen vochtproblemen meer

 Geluidsisolatie

 Koude-isolatie

 Betere luchtkwaliteit

ARCHITECTUUR

Bij het projectontwerp was er niet alleen 
aandacht voor de energieprestaties, maar ook 
voor de architectuur van het gebouw. De iden-
titeit van de originele gevel werd benadrukt 
door het gebruik van moderne materialen 
zoals polychrome bepleistering en architect-
onisch beton.

De binnenruimten van de gebouwen werden 
breder gemaakt door de creatie van nieuwe 
livingruimten grenzend aan de keukens. 
Bovendien heeft elke woning een nieuw terras.

Nu deze lange en zware werken achter de 
rug zijn, kunnen de huurders van Meiboom 
genieten van een comfortabelere en duurza-
mere woning.

BROEK-OMMEGANG

Het ander complex van de wijk, “Broek-Om-
megang”, dat uit 132 appartementen bestaat, 
wordt nu gerenoveerd: gevels, schrijnwerk, 
daken en nieuw ventilatiesysteem.

Op het einde van de werken is voorzien dat 
alle 204 woningen van de twee complexen 
Meiboom en Broek-Ommegang op één enkele 
verwarmingsinstallatie aangesloten worden 
om de huurlasten nog te verminderen.

VOOR NA

Meiboom, voorgevel

Meiboom: achtergevel

Broek-Ommegang

VOOR NA

VOOR NA
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Zoals u kon lezen in de laatste editie van het 
magazine dat helemaal in het teken stond 
van de Oproep tot Projecten wil de Brusselse 
Woning het sociaal werk van zowel de huurders 
van haar complexen als van haar verenigings-
partners aanmoedigen.

OM GEVOLG TE GEVEN 
AAN DE OPROEP TOT 
PROJECTEN 2018 MOET U:
1. Het antwoordformulier invullen dat u 
terugvindt op de middelste pagina van de 
LBW MAG, geheel gewijd aan de Oproep tot 
Projecten (speciaal nummer van midden 
december).

Indien u dit magazine niet meer ter beschik-
king hebt, kunt u een exemplaar aan de 
Sociale Afdeling vragen.

2. Stuur het formulier tegen ten laatste 16 
februari (poststempel geldt als bewijs) per 
post terug op het volgende adres:

Brusselse Woning 
Sociale Afdeling 
Kardinaal Mercierstraat 37 
1000 Brussel
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PARTNERS

HET WOORD VAN DE ARHUU OPROEP TOT PROJECTEN 2018
De adviesraad van de huurders (ARHUU) heeft als belangrijkste taken: adviezen geven, 
deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, meewerken aan animaties 
en vergaderingen met alle huurders organiseren. De raad informeert u over de laatst 
genomen beslissingen om de communicatie met u te vergemakkelijken

U bent huurder of maakt deel uit van een groep bewoners en u hebt ideeën om uw 
leefomgeving te verbeteren, uw wijk te verfraaien of een feest op uw site te organi-
seren? Uw project komt een breed publiek ten goede? Dan is de Brusselse Woning 
bereid u te ondersteunen.

Beste huurders,

Met groot genoegen kan de 
ARHUU u twee nieuwig-
heden voor 2018 aankon-
digen!

De eerste is de invoering van 
permanenties (zie kader). 

De tweede is de creatie van 
een Facebookgroep waarin 
we regelmatig foto’s over ons 
werk en onze acties zullen 
posten. U kan ons vinden 
door in de zoekbalk “CoCoLo 
Bruxellois” te typen.

Met deze middelen willen 
we de contacten met de 
huurders vergemakkelijken 
en onze acties versterken. Alle huurders kunnen 
hun ideeën, opmerkingen of problemen door-
geven. Of het nu via Facebook of tijdens onze 
permanenties is: indien u activiteiten, feesten 
of gezamenlijke maaltijden wil organiseren, 
helpen we u zo goed als we kunnen.

Als voorzitster is het mijn wens de ARHUU in 
zijn werkelijke waarde te herstellen. Facebook 
is een begin om ons op de goede weg te zetten.

Begin december hadden we 
ons eerste project voor de 
huurders: het Sinterklaas-
feest. Allerlei cadeautjes 
werden onder de kinderen 
verdeeld.

Alle kinderen van de Brus-
selse Woning tussen 3 en 11 
jaar ontvingen een uitnodi-
ging met aanduiding van 
de dag, het uur en de plaats 
waar Sinterklaas hen 
verwachtte. Per bus werden 
de verschillende sites 
aangedaan: Papenvest, 
Werf, Meiboom, Versailles, 
Haren, Brabançonne, 
Louiza en Terkameren. De 

kinderen van de andere wijken kregen mooie 
geschenkjes van de jeugdclub en de PSC-teams.

Tenslotte wenst de ARHUU alle huurders van 
de Brusselse Woning een heel gelukkig, vredig 
en sereen jaar 2018.

Nathalie Chatzidimitriou 
Voorzitster van de ARHUU 
(links op de onderstaande foto)

PERMANENTIES
Papenvest 135 

(lokaal op 
het gelijkvloers) 

1000 Brussel

Maandag van 10u tot 12u 
Vrijdag van 17u tot 19u

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 
PROJECTIDEEËN 
VOOR 2018 !

MEER INFO? 
Jérôme DEHON 
Verantwoordelijke collectief sociaal werk 
Sociale Afdeling 
Tel.: 02/435.17.71



Kardinaal Mercierstraat 37 
1000 Brussel

     02 435 28 00 | www.brusselsewoning.be

UURROOSTERS 
VAN DE PERMANENTIES

Telefonische permanentie

Kantoorpermanentie 

Permanentie gesloten

Merk op dat voor de telefonische 
permanentie elke afdeling haar eigen 
uurrooster en telefoonnummer heeft.

AFDELINGEN :

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

9:00 
> 

11:30

13:30 
> 

16:00

9:00 
> 

11:30

13:30 
> 

16:00

9:00 
> 

11:30

13:30 
> 

16:00

9:00 
> 

11:30

13:30 
> 

16:00

9:00 
> 

11:30

13:30 
> 

16:00

Kandidaten

02/435.28.01
    

Technisch

02/435.28.02
    

Boekhouding

02/435.28.03
    

Geschillen

02/435.28.04
    

Sociaal

02/435.28.05
    


