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ÉDITO

Mevrouw, Meneer,
Beste huurders,
Nu de lente en de mooie dagen in aantocht zijn,
worden in alle wijken van de Stad weer feesten
en activiteiten op touw gezet. Dit is ook het geval
op onze woonsites. We nodigen u hierbij al uit
om deel te nemen aan de vele evenementen die in
uw buurt georganiseerd worden. Op de laatste
pagina van dit magazine staan overigens al
enkele evenementen op de agenda.

Terwijl een hele reeks renovatieprojecten aan
de gang zijn, was het ons een genoegen op
donderdag 4 april een nieuw gebouw te mogen
inhuldigen. Het gebouw dat gelegen is in de
Zinnikstraat, in de wijk “Anneessens”, bestaat
uit 6 woningen en een gemeenschapszaal. De
gelukkige huurders kunnen er binnenkort hun
intrek nemen.

U hebt het al begrepen: deze lente-editie van
de LBW Mag staat in het teken van de samenhorigheid. Rond deze thematiek laten we ons
licht schijnen op het werk van de buurt- en
gemeenschapsagenten. Elke dag zijn ze in de
gebouwen aanwezig en inmiddels zijn ze onmisbaar bij tussenkomsten voor allerlei problemen
op de woonsites (bemiddeling bij huurders,
burenruzies, gedragsproblemen, onveiligheid,
krakers, grof huisvuil, enz. In het dossier (p. 8-9)
leest u meer over hun taken en wat ze allemaal
concreet doen.

Tenslotte nog een woordje over de oproep tot
projecten 2019: dit jaar werden 29 projecten
door de huurders voorgelegd. Mooie ideeën rond
gevarieerde thema’s zoals workshops, gezellig
samenzijn met buren of culturele evenementen.
De sociale afdeling en de leden van de raad van
bestuur hebben 20 projecten uitgekozen die we
zullen ondersteunen voor een totaal bedrag
van 30.000 €. We zijn ervan overtuigd dat de
initiatiefnemers van de projecten de middelen
optimaal zullen inzetten in het belang van de
gemeenschap.

We brengen hier ook de onveiligheid ter sprake.
Het gevoel van onveiligheid is een van de grootste
bekommernissen van de Brusselaars. De Brusselse Woning is gevoelig voor dit thema en heeft
onder meer geïnvesteerd in de installatie van
bewakingscamera’s. Deze worden momenteel
geplaatst in de gebouwen die het meest door
onburgerlijk gedrag getroffen worden (p. 7).

We wensen u veel leesplezier en danken u voor
uw vertrouwen in de Brusselse Woning.

De buurt- en gemeenschapsagenten (BGA’s) zijn elke dag in de gebouwen aanwezig en zijn
inmiddels onmisbaar bij tussenkomsten voor allerlei problemen op de woonsites
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ACTU

INHULDIGING ZINNIK
In het kader van het Huisvestingsplan werd een nieuw gebouw opgetrokken in de
Zinnikstraat. Het gebouw werd op donderdag 4 april ingehuldigd. Het omvat 6 woningen en een verenigingslokaal.
De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid
van de burgemeester van de Stad Brussel, de
ondervoorzitter en afgevaardigd bestuurder
van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de voorzitter van de
Brusselse Woning.
Dit kleine gebouw met 3 gevels werd gebouwd
op een leeg terrein, aanleunend tegen het aangrenzend gebouw in de Zinnikstraat 28-30 en
naast het gebouw in de Pottenbakkersstraat
2-4, een gebouw dat ook eigendom is van de
Brusselse Woning.
Het gaat om een passiefgebouw. De zijgevel
bestaat uit gipsplaten die een groengevel
vormen zonder de kosten en ongemakken ervan.
Op de benedenverdieping bevinden zich de
technische lokalen en de kelders van de appartementen.
Het project zette ook in op duurzaamheid
(energie, ecologisch bouwen, …) en er werd
voor gezorgd dat het gebouw gemakkelijk is in
gebruik en onderhoud. Alle technische installaties zijn gecentraliseerd (ventilatiesysteem met
dubbele stroom - productie van warm water).
Op de gemeenschappelijke gedeelten liggen
fotovoltaïsche zonnepanelen.
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Het gebouw bestaat uit:
	1 appartement met 1 kamer
2 appartementen met 2 kamers
3 appartementen met 3 kamers
1 verenigingslokaal
Bijna alle appartementen hebben een terras, een
kelder op de benedenverdieping en een opberghok
in het appartement.
Op nr. 34 is er een aparte ingang voor het verenigingslokaal dat op het gelijkvloers gelegen is. Het
lokaal is toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit (PBM). Het heeft ook een eigen tuin aan
de achterkant.
De woningen beslaan een oppervlakte van 512 m2
en het verenigingslokaal van 57m2. Er werd een
bedrag van 2.281.737,13 € geïnvesteerd (voor de
bouw van de woningen + het verenigingslokaal).
De eerste huurders kunnen in mei/juni hun intrek
nemen in de gebouwen.

MUTATIES
Veel huurders wachten momenteel op een mutatie of overplaatsing. Ze willen graag
verhuizen naar een andere woning binnen onze maatschappij. We kunnen echter
minder en minder woningen voor mutatie of overplaatsing aanbieden. Waarom? Een
woordje uitleg.

Gezinnen evolueren in de loop der tijd en
hebben soms een grotere woning met meer
kamers nodig.
De Brusselse Woning is bezig met grote renovatieprojecten (zoals Papenvest) die haar patrimonium hard nodig heeft. Voor sommige projecten
moeten eerst alle appartementen vrijgemaakt
worden om tot renovatie te kunnen overgaan.
Uiteindelijk zullen zo’n 300 gezinnen in de
komende jaren geherhuisvest moeten worden.
Herhuisvesting is een belofte van de Brusselse
Woning aan de huurders die in het kader van
een renovatiewerf moeten verhuizen.

Deze belofte heeft echter onvermijdelijk een
impact op huurders die op een mutatie of overplaatsing wachten. Wanneer een woning vrijkomt, wordt deze meestal voorbehouden aan
een gezin dat wegens werken geherhuisvest
moet worden.
De afdeling “Kandidaten” kan daarom niet op
korte termijn aan de aanvragen voor mutatie
voldoen. De wachttijden voor een mutatie of
overplaatsing zullen dus helaas wellicht nog
oplopen.
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ACTU

FRESCO IN MEIBOOM
In het kader van het “Street Art” Parcours, een initiatief van het Kabinet van Cultuur
van de Stad Brussel, heeft kunstenaar Bruce Clarke een fresco geschilderd op een
muur van het gebouw in de Meiboomstraat. We regelden een ontmoeting om te praten
over zijn werk.

© Miki

DAG BRUCE. KUNT
U ONS MEER
VERTELLEN OVER UW
FRESCO “DE STAANDE
MAN”?

ik veel complimenten; anderen begrepen niet
wat het fresco daar deed. Nu het werk beëindigd is, zullen we pas weten wat de mensen er
echt van vinden.
WAS ER EEN EVENEMENT ROND DIT WERK?

Het fresco is een voortzetting van mijn project
uit 2014 ter herinnering aan de slachtoffers van
de genocide tegen de Tutsi’s in Rwanda die in
1994 plaatsvond.
IN UW ZONET AFGEWERKT FRESCO ZIEN WE DE
SYMBOLIEK VAN DE RECHTOP STAANDE MAN,
DUIDELIJK AANWEZIG, ALSOF HIJ WIL ZEGGEN:
“IK BEN ER, IK BESTA EN IK HERINNER U AAN MIJ”.
Ja, dat klopt. Vanuit deze invalshoek wou ik
het laten zien. Na de poging tot genocide tegen
de Tutsi’s in 1994 krabbelden de overlevenden
recht en staat het land weer rechtop. Ik wou een
positief beeld creëren, van veerkracht, en de
slachtoffers hun menselijkheid teruggeven. De
keuze voor deze openbare ruimte is ook positief
omdat we er het grootste aantal mensen mee
bereiken. Het is ook belangrijk om dit fresco als
een artistiek werk te zien, zich te laten meeslepen, de kleuren en al hun subtiliteiten te laten
doordringen.

Er was een inhuldiging op 23 april. Het was
een publiek evenement, waarbij natuurlijk
de partners van dit project, namelijk de vzw
Muyira Arts et Mémoire, de Stad Brussel
(project Street Art Parcours), Africalia en de
Brusselse Woning, maar ook de buurtbewoners aanwezig waren. Naast de herdenking
van de slachtoffers van deze genocide gaat het
om universele waarden die ons allen aangaan:
samenleven met respect en het delen van onze
verschillen.

In december stelde ik mijn project aan de bewoners voor en de reacties waren eerder positief.
In het begin had ik slechts enkele schetsen.
Alles zat nog in een beginfase. De mensen
begrepen het project dan eerst ook niet helemaal. Toen ik eenmaal vergevorderd was, kreeg
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© Bruce Clarke

HOE WAREN UW RELATIES MET DE BEWONERS EN
DE MENSEN UIT DE BUURT TIJDENS DE CREATIE
VAN HET FRESCO?

CAMERA’S
De Brusselse Woning investeert in de installatie van videobewakingscamera’s op
bepaalde sites om onburgerlijk gedrag en opzettelijke beschadigingen in de gemeenschappelijke gedeelten van de gebouwen tegen te gaan.
Op onze sites stellen we regelmatig daden van
onburgerlijk gedrag vast die het gevoel van
onveiligheid alleen maar verhogen. Gebroken
ruiten, uitgerukte kabels, beschadigde deuren
en brievenbussen, muren vol graffiti, vrijwillige brandstichting, verboden handeltjes en
diefstal zijn de bekende gevolgen van deze
vandalenstreken. De statistieken van de technische afdeling bevestigen het groot aantal
problemen, vooral in bepaalde gebouwen.

We hopen dat dit een ontmoedigend effect zal
hebben op de overtreders, dat ze geïdentificeerd
kunnen worden en dat de sereniteit in de gebouwen
wordt hersteld.
We respecteren de bestaande wetgeving inzake
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
wat betekent dat de camerabeelden enkel worden
bekeken wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld na een
klacht bij de politie) en dit enkel door de daartoe
bevoegde personen.

Om aan deze situatie paal en perk te stellen,
installeert de Brusselse Woning 35 videobewakingscamera’s in of rond de volgende
complexen:
Hellemanswijk
Hoog II
Pottenbakkers 2-4
Pieremans 57
Papenvest
Brigittinen
Versailles fase III
Lacaille-Bloemisten
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DOSSIER

BUURT- EN GEMEENSCHAPSAGENTEN (BGA’S)
Zeg niet langer “PVA’s”, maar “BGA’s” voor Buurt- en Gemeenschapsagenten! Inderdaad,
een nieuwe benaming die beter beantwoordt aan hun werk dat vooral het samenleven
moet bevorderen. Om meer over hun beroep te weten te komen, hebben we een dag
doorgebracht in het gezelschap van Mohamed en Hazedin. Een verslag.
12u30
Begin van hun werkdag op kantoor. Ze
verwerken eerst de berichten die de dag voordien of ’s morgens door de huurders werden
achtergelaten. Ze filteren ze volgens belangrijkheid, organiseren hun werk volgens dringendheid en proberen de interventieplaatsen zoveel
mogelijk te groeperen.

Bij hun rondgang op de sites stellen ze soms
problemen vast, zoals grof huisvuil in de
gemeenschappelijke gedeelten, krakers, technische problemen (ontbrekende brandblusser,
deur die slecht sluit, …). Ofwel melden ze de
problemen bij de technische afdeling, ofwel
handelen ze onmiddellijk zelf.

13u00
Eerste bezoek bij een huurder van de Hellemanswijk, samen met de maatschappelijk
assistent van het complex. Een deel van hun
werk bestaat uit het begeleiden van collega’s
bij huisbezoeken.

14u00

13u30
Bezoek bij een andere huurder om hem persoonlijk een belangrijk document te overhandigen
en de nodige uitleg te geven. In zo’n geval
verlenen ze administratieve bijstand aan de
bewoners.
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Nog altijd in de Hellemanswijk worden ze
ervan verwittigd dat een kraker illegaal een
kelder bewoont. Ze gaan onmiddellijk ter
plaatse en treffen er de kraker aan. Ze praten
met hem en hij verlaat rustig zijn plekje. De
BGA’s roepen dan hun collega-werklieden op
die hen helpen om de spullen van de kraker te
ontruimen en de kelder weer proper te maken.
Vervolgens beveiligen ze de kelder met een
hangslot.

15u00
Ze zetten hun dag verder op de sites Zuinigheid en Hectoliter. Ze komen de conciërge

tegen die hen vertelt dat er al enkele dagen
een achtergelaten zetel in de kelders ligt. Nog
maar eens verwijderen ze het grof huisvuil
met de hulp van een werkman.

16u00
Vervolgens doen ze samen met de conciërge
meerdere interventies bij de huurders. Ze gaan
in dialoog met de huurders over verschillende
onder wer pen: burenr uzies, problemen
met de schoonmaak van de trapportalen,
voorwerpen en grof huisvuil achtergelaten in
de gemeenschappelijke gedeelten, …

17u00

19u00
Nadat het werk op het terrein beëindigd is,
gaan ze terug naar kantoor (in Lacaille/Bloemisten of in Neder-over-Heembeek) waar ze
hun notitieboekjes en foto’s erbij nemen om
aan de administratie verslag te doen van hun
acties.
De huurders bellen hen soms in de vooravond
op. Ze zijn dikwijls verbaasd dat iemand van
de Brusselse Woning nog op dit uur aan het
werk is.

20u00
Einde van hun werkdag.

Na verschillende klachten gaan de buurt- en
gemeenschapsagenten slecht geparkeerde
wagens (wildparkeren op de woonsites) identificeren. Ze laten een bericht op de wagens
achter met een termijn voor weghaling. Indien
nodig doen ze een beroep op een deurwaarder
die de inbreuken vaststelt en laten ze een
takelwagen komen.

18u00
’s Avonds gaan ze vooral jongeren opzoeken die
bijeenkomen of handeltjes drijven. Ze praten
met hen en proberen de rol van “grote broers”
op te nemen. Dit vormt een groot deel van hun
werk.
’s Nachts zijn er ook hondengeleiders die zorgen
voor de veiligheid op de meest gevoelige sites.
De BGA’s werken nauw met hen samen, net
zoals met de gemeenschapswachten.

CONTACTGEGEVENS
VAN DE BGA’S
Mohamed CHENNAOUI :
0487/50.75.77
mchennaoui@lbw.brussels
Hazedin BELMILOUD :
0487/88.44.07
hbelmiloud@lbw.brussels
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TIPS & TRUCS

HOE EEN PIEPENDE DEUR
REPAREREN?
Een piepende deur wordt al snel ergerlijk. Hier iets aan doen, is nochtans relatief
gemakkelijk. Hieronder, in afbeeldingen, de te volgen stappen om voor eens en altijd
paal en perk te stellen aan dit onaangename geluid.

UITRUSTING
2 schroevendraaiers

Plaats vervolgens een spie onder de deur om ze
in deze positie te houden [2].

vet of olie
een vod of keukenpapier
een stuk karton
een spie (bv.: stukje hout)

1

2

STAPPEN
DE DEUR OPTILLEN
Open eerst en vooral volledig de deur. De
opening moet volledig zijn (loodrecht op de
muur) om het deurkozijn niet te beschadigen
eens de deur wordt opgetild.
Neem uw twee schroevendraaiers en plaats de
ene op de andere onder de op te tillen deur om
zo een hefboom te creëren.
Denk eraan een stuk karton onder de deur te
plaatsen om ze te beschermen.
Duw daarna voorzichtig maar stevig met uw
voet op de bovenste schroevendraaier om de
deur omhoog te krijgen [1].
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DE HENGELS OLIËN
Vet de hengsels in met vaselineolie of universeel
vet [3].

3

Veeg het teveel aan vet af met een vod of
keukenpapier [4].
Verwijder vervolgens voorzichtig de spie. De
deur valt dan vanzelf weer in haar hengsels.
Open en sluit de deur meerdere keren zodat de
olie goed langs de as verdeeld wordt. De deur
mag niet meer piepen. Indien dit niet het geval
is, moet u de deur uit haar hengsels lichten.

DE DEUR UIT HAAR HENGELS LICHTEN
Herhaal de 1ste stap. In plaats van daarna
een spie te plaatsen, til de deur op met beide
handen om deze uit haar hengsels te lichten [5]
en plaats ze voorzichtig op de grond (met twee
gaat dit gemakkelijker!).

4

Reinig de hengsels met een vochtige vod of, nog
beter, met white spirit.
Breng wat vet aan op een vod of keukenpapier
en smeer de hengsels in.
Bij het terugzetten van de deur in haar hengsels
moet u erop letten goed de as van de drie hengsels te volgen, anders kunt u er één beschadigen.

WRIJVINGSRINGEN PLAATSEN
Indien de vorige tips niet gelukt zijn, kunt u
nog altijd wrijvingsringen op de hengselassen
plaatsen [6]. Kies ringen met een diameter die
overeenstemt met het bovenste gedeelte van
uw deurhengsels. Indien u er al had, kunt u ze
vervangen door dikkere ringen.

5

Na al deze handelingen zou uw deur niet meer
mogen piepen!

6
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PARTNERS

OPROEP TOT PROJECTEN 2019
Ook dit jaar wil de Brusselse Woning financieel initiatieven steunen van bewoners of
verenigingen die met hen werken.

Gesterkt door het succes van de vorige jaren
lanceerde de Brusselse Woning eind 2018 een
oproep tot projecten ter ondersteuning van
positieve initiatieven in de wijken.
De projecten moesten ten laatste eind januari
ingediend zijn. Resultaat: we kregen 29 subsidieaanvragen binnen voor een totaal bedrag
van 77.617€.
De sociale afdeling en de raad van bestuur
van de Brusselse Woning hebben vervolgens
de projecten geanalyseerd en de meest relevante projecten uitgekozen. Uiteindelijk
werden 20 projecten weerhouden voor een
totaal subsidiebedrag van 29.996€€.
Gemiddeld krijgt elk project 1.500 € aan subsidies. Een som waarmee mooie initiatieven
tot stand kunnen komen, zowel eenmalig (bv.
organisatie van een wijkfeest) als terugkerend (bv. leerondersteuning). Initiatieven die
de wijk doen opleven en de cohesie tussen de
bewoners versterken.
Veel initiatiefnemers van projecten kregen de
voorbije jaren ook al een steuntje in de rug,
maar dit jaar tellen we ook 6 nieuwe initiatiefnemers die we veel succes wensen met de
uitwerking van hun activiteit.
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SOORT ACTIVITEIT:

5%

5%
15%

35%

Gezellig samenzijn
Workshop
Sportactiviteit
Leeractiviteit

15%

Verfraaiing
Andere

25%
DOELGROEP:

5%

60%

35%

Alle huurders
Kinderen / jongeren
Ouderen
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PARTNERS

COMPUTERONDERSTEUNING
Meer en meer administratieve procedures worden tegenwoordig via het internet
afgehandeld, een waardevolle bron van informatie en uitwisseling. Maar computertools zijn niet altijd eenvoudig te gebruiken en niet iedereen heeft toegang tot een
computer, een printer of kaartlezer. We stellen u hieronder twee praktische en gratis
oplossingen voor om de computer te leren hanteren.

OPENBARE INFORMATICUS
IN DE MAROLLEN

Doeltreffend opzoekingen doen (op zoek
gaan naar een woning, een site met
jobaanbiedingen, opleidingen, vrijetijd
sactiviteiten, inschrijvingen doen, …)
Technische begeleiding vinden voor een
administratieve procedure (Actiris, …)
Hulp bij een betaling online
Een vergeten paswoord terugvinden
Indien de vraag verder gaat dan het gewone
informaticakader (bijvoorbeeld om een job te
zoeken) zal de vzw Habitant et Rénovation
op dezelfde plaats een sociale permanentie
houden.

Uitgaande van de vaststelling dat computerlessen niet voor iedereen geschikt zijn,
heeft de vzw ARC een netwerk van openbare informatici opgezet. Ze zijn er om heel
concreet mensen te helpen die weinig of niets
van computers afweten.
De openbare informaticus kan u op veel
vlakken helpen:
Een tekst, brief schrijven
Een e-mailadres creëren en gebruiken (om
te communiceren met familie en vrienden,
de gemeente te contacteren, contact te
zoeken met een eigenaar, de school, …)
Informatie opzoeken op het internet
(openingsuren van het gemeentehuis,
adres en telefoonnummer van een dokter
vinden, …)
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OPENBARE INFORMATICUS
Lokaal PSC – Huidevettersstraat 89
elke vrijdag van 11u15 tot 13u30

MEER INFO?
Project voor Sociale Cohesie (PSC)
“Krakeel”: 0474/70.90.11

DUBBELKLIK
Hoogstraat 303 (tegenover het OCMW)
Van maandag tot donderdag:
8u – 12u en 13u – 16u45

DUBBELKLIK - OPENBARE COMPUTERRUIMTE

Op vrijdag:
8u – 12u en 13u – 14u45

De ruimte “Dubbelklik”, die gefinancierd wordt
door het Brussels OCMW, biedt aan alle Brusselaars vrije toegang tot computers en printers voor hun administratieve procedures en
opzoekingen.

MEER INFO?: 02/513.25.15

Er is ter plaatse iemand aanwezig als u hulp
nodig heeft bij het gebruik van de computer.
Bovendien is een elektronisch loket van de
Stad Brussel beschikbaar waarmee u bepaalde
aanvragen kunt indienen (bv. gezinssamenstelling) zonder dat u zich naar het gemeentehuis
moet begeven. Hiervoor hebt u uw identiteitskaart en de PIN-code nodig.

DE BRUSSELSE WONING DIGITALISEERT!
De afdelingen beschikken over een e-mailadres voor een betere communicatie met
de huurders:
• candidat@lbw.brussels
• technique@lbw.brussels
• locataires@lbw.brussels (boekhouding)

•
•

contentieux@lbw.brussels
social@lbw.brussels

De website brusselsewoning.be
bevat veel nuttige informatie

Een elektronisch loket (e-loket) is beschikbaar op onze site om bepaalde aanvragen
online in te dienen of rechtstreeks formulieren te printen
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PARTNERS

OPSCHORTING VAN DE
ARHUU
De Adviesraad van de Huurders van de Brusselse
Woning werd op 25 maart 2017 verkozen. Iets
minder dan 2 jaar waren de leden van de ARHUU
in de verschillende wijken aanwezig en stonden
ze ter beschikking van alle huurders van de Brusselse Woning.
In november 2018 heeft de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij (BGHM) alle ARHUUleden bijeengeroepen naar aanleiding van een
klacht ingediend op basis van artikel 37 van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 12 mei 2016. Het was de bedoeling van de
BGHM om naar de leden te luisteren en oplossingen te vinden voor de moeilijkheden binnen de
ARHUU. Helaas werden de gezamenlijk genomen
beslissingen enkele maanden later niet gerespecteerd. Om die reden heeft het directiecomité van
de BGHM besloten de ARHUU van de Brusselse
Woning tot aan de volgende verkiezingen (2021)
op te schorten.
De Brusselse Woning herinnert eraan dat alle
huurders de verschillende afdelingen van de
maatschappij kunnen contacteren volgens de
aard van het probleem of de vraag. Contacteer
gerust uw maatschappelijk assistent(e) voor uw
individuele problemen. Indien u een collectieve
actie in uw wijk wilt organiseren, kunnen de
medewerkers van de collectieve sociale Pool u
helpen om dit te concretiseren.

GEZELLIG
SAMENZIJN
ZATERDAG 18 MEI :
Burenfeest van de wijk de Witte de Haelen
Georganiseerd door de vzw SADEL in het kader
van de Oproep tot Projecten 2019

ZATERDAG 22 JUNI :
Wijkfeest “Papenvest”
Georganiseerd door een groep bewoners van de
wijk met de steun van het PSC-team “Papenvest”

ZATERDAG 22 JUNI :
Burenfeest “Werf-Houthulst”
Georganiseerd door het informele organisatiecomité van het Wijkfeest

ZATERDAG 29 JUNI :
Wijkfeest “Versailles”
Georganiseerd door een groep van bewoners en
verenigingen uit de wijk

VRIJDAG 5 JULI :
Slotfeest “Querelle ma Belle 2019”
Georganiseerd door het PSC-team “Krakeel”

ZONDAG 22 SEPTEMBER :
Autovrije dag in Versailles
Georganiseerd door het wijkcomité “Project
Versailles” in het kader van de Oproep tot
Projecten 2019

Kardinaal Mercierstraat 37
1000 Brussel
02 435 28 00 | www.brusselsewoning.be

