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EDITO

Mevrouw, Meneer,
Beste huurders,
Al enkele maanden wordt ons dagelijks leven overhoopgehaald door de COVID-19-pandemie en de crisis
die ermee gepaard gaat. We dragen een mondmasker
wanneer we gaan winkelen, houden afstand van
elkaar, we mogen onze kennissen, buren, collega’s en
anderen niet omhelzen. We hebben ons gedrag gedeeltelijk moeten aanpassen. Laten we onze inspanningen
en nieuwe gewoontes nog even volhouden in onze
gezamenlijke strijd tegen het virus!
Sinds het begin van de crisis heeft de Brusselse
Woning een dubbele prioriteit: de verspreiding van het
virus beperken en de nodige maatregelen nemen om
de werking van de maatschappij te kunnen behouden.
Hiervoor heeft de Brusselse Woning zich ook moeten
aanpassen. Het personeel van onze maatschappij
heeft blijk gegeven van een uitzonderlijk engagement
in deze periode. Ik dank uit de grond van mijn hart:
• De conciërges die de schoonmaak van de contactzones in de gebouwen hebben opgedreven: deurklinken, schakelaars, trapleuningen, liftknoppen.
• De werklieden die de groene ruimten verder hebben
onderhouden, vuilnisbakken hebben schoongemaakt en grof huisvuil hebben gesorteerd.

hebben aangepast en met de huurders in contact
zijn gebleven door een uitbreiding van de uren voor
telefonische permanentie, na de verplichte sluiting
van de loketten.
• De directeurs die anticipeerden op de lockdown
en de opheffing van de lockdown door stapsgewijs maatregelen te nemen zodat de maatschappij
haar activiteiten kon voortzetten en de gezondheid van het personeel en de huurders kon blijven
garanderen.
Eind juni woonde ik vol trots een gemeenteraadsvergadering van de Stad Brussel bij, waar een medewerker van de Brusselse Woning werd gehuldigd.
Inderdaad, Alain NDEMEFO, werkman op de site
van Lacaille-Bloemisten, ontving de medaille van de
Stad Brussel uit de handen van burgemeester Philippe
CLOSE.
Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn moedige
tussenkomst bij een beginnende brand in het gebouw
in de Pieremansstraat 57. De brand op de eerste
verdieping werd geblust en de bewoners werden veilig
geëvacueerd. Nogmaals hartelijk dank aan Alain voor
zijn moedige daad en burgerzin.

• De arbeiders die in de gemeenschappelijke ruimten
en in uw woningen dringende reparaties hebben
verzorgd, met een mondmasker op en met respect
voor de ‘social distancing’ maatregelen.

Voor u dit nummer doorbladert, wil ik nog uw
aandacht vestigen op de projecten die op onze sites
tot stand kwamen in het kader van het festival ‘Hello
Summer’: openluchtbioscoop, livemuziek, fresco’s op
de grond, …

• De buurtagenten en gemeenschapswachten die
zowel telefonisch als op de sites zelf contact hebben
gehouden.

Allemaal positieve initiatieven die de harten hebben
verwarmd en jong en oud in verrukking hebben
gebracht tijdens deze toch wel bijzondere zomer.

• De bedienden die zich snel aan het telewerken

Ik wens u alvast veel leesplezier.

Karim TAFRANTI
Voorzitter van de Brusselse Woning
Sinds het begin van de crisis heeft de Brusselse Woning een dubbele prioriteit:
de verspreiding van het virus beperken en de nodige maatregelen nemen om de
werking van de maatschappij te kunnen behouden.
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DE BRUSSELSE WONING
HOUDT STAND
IN DE GEZONDHEIDSCRISIS
De COVID-19-crisis en de lockdownperiode die we moesten doorstaan, hebben ons
dagelijks leven overhoopgehaald en ons geduld zwaar op de proef gesteld. In deze
bijzondere periode hebben zowel huurders als werknemers van de Brusselse Woning
zich danig moeten aanpassen. Binnen onze maatschappij ontstond er een klimaat
van solidariteit.

voort te zetten. De werknemers op het terrein
(conciërges, werklieden en arbeiders) blijven
ook gemobiliseerd om hun taken te vervullen.
In de gebouwen worden voorzorgs- en hygiënemaatregelen uitgerold. De schoonmaak van
de gemeenschappelijke ruimten is belangrijker dan ooit.

Claudine
MBUKU DIWATEZVA,
Conciërge

Op 17 maart valt het verdict: de pandemie
breidt zich uit en het land moet in lockdown.
In één dag zijn de straten in de stad compleet
verlaten.
Bij de Brusselse Woning wordt er snel opgetreden: de administratieve medewerkers
worden naar huis gestuurd om daar hun werk
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“Er werd ons gevraagd in het bijzonder te
letten op de schoonmaak van deurklinken,
schakelaars, liftknoppen … De huurders
waren ook heel voorzichtig in de gemeenschappelijke ruimten. Na de lockdown,
toen de maatregelen werden versoepeld,
heb ik veel naar de mensen geluisterd.
Iedereen had een moeilijke periode doorstaan en de mensen hadden er echt nood
aan om hun hart eens uit te storten.”

De technische tussenkomsten worden beperkt
tot de dringende gevallen om direct contact te
vermijden. De arbeidersregie maakt hiervan
gebruik om de gemeenschappelijke gedeelten
van sommige gebouwen van een nieuwe laag
verf te voorzien.
Wat het onthaal van het publiek betreft,
moeten de permanenties aan de loketten
gesloten blijven. De telefonische permanenties worden daarentegen uitgebreid om een
antwoord te bieden op de vragen en bekommernissen van de huurders.
De maatschappelijk assistenten van de Brusselse Woning zorgen voor een solidariteitswacht door alle geïsoleerde huurders van
boven de 60, alle kwetsbare personen en de
plus 65-jarigen die voorrang hebben bij de
mondmaskerverdeling van de Stad Brussel
telefonisch te contacteren. In totaal werden
er tijdens de lockdown meer dan 4000 telefoontjes gedaan. Soms gewoon om dingen te
bespreken, soms om door te verwijzen naar
andere diensten.

Anne
VANDOOREN,
Directrice van de Sociale Dienst
“We hebben geprobeerd om ondanks de
omstandigheden dicht bij de huurders te
blijven staan. We kregen goede feedback,
mensen waren blij dat we informeerden
hoe het met hen ging. De huurders die er
nood aan hadden, konden ook rekenen
op tal van verenigingen op het terrein,
die uitzonderlijk werk hebben verricht.
Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen van
Zoom Seniors, die voor veel ouderen boodschappen deden.”

Het is door het engagement van haar personeel dat de Brusselse Woning haar activiteiten tijdens de lockdown kon voortzetten.

Lionel
GODRIE,
Directeur-generaal
“De inzet bij het werk werd er tijdens de
lockdown niet minder op, zoals ik zelf heb
kunnen vaststellen. Onze medewerkers
hebben veel soepelheid aan de dag gelegd
en zich aan de veranderingen aangepast. Om ten dienste te staan ondanks de
angsten. Om dichtbij te blijven ondanks
de afstand. En ik dank hen hiervoor.”.
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FRESCO OP HET GEBOUW
“BRIGITTINEN-VISITANDINEN”

© OST

© OST

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) gaat verder met
haar programma 101e% dat kunstwerken op de sociale woonsites integreert. In
samenwerking met de Brusselse Woning heeft de BGHM een beroep gedaan op
kunstenaar Vincent GLOWINSKI om verschillende kunstwerken te creëren op de
site “Brigittinen-Visitandinen”.
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Bonom, alias Vincent GLOWINSKI, is één
van de bekendste figuren van de street art in
Brussel. Op enkele jaren tijd is hij beroemd
geworden met zijn gigantische muurschilderingen op gebouwen overal in de stad. Zijn
werken zorgen dikwijls voor controverse,
maar laten alvast niemand onverschillig.
Eind juni voltooide hij zijn laatste werk op de
site “Brigittinen-Visitandinen”: het schilderen
van het fresco op één van de gevels van het
gebouw was enkele jaren in constante evolutie.
Het fresco domineert het landschap van de

wijk. Treinreizigers hebben er overigens een
ideaal zicht op wanneer ze het station Kapellekerk naderen.
Het werk maakt deel uit van een globaal
project dat samen met de bewoners werd
uitgevoerd. Dit leidde tot verschillende realisaties zoals het schilderen van de tuinmuren
met een brandblusser ( juni 2018), de voorstelling “Human Brush” (september 2018),
het slotfeest van het wijkcontract Jonction
(december 2018), het reusachtige tijdelijke
schilderij op het plein (juni 2019).

GETUIGENIS VAN VINCENT GLOWINSKI
het schilderij “De lijken van de gebroeders de
Witt” (1682) van Jan de Baen. Ineens kwam
het me als ideaal voor: verticaal zoals de
gevel, met een mast met spijlen die doen
denken aan de ramen van het gebouw. Een
perfecte integratie in het gebouw.
HOE HEBT U DIT PROJECT MET DE
BEWONERS BELEEFD?

WAT LIGT ER AAN DE OORSPRONG VAN DIT
FRESCO?
Al voor het fresco werd besteld, had ik eind
2009 al op deze muur geschilderd. Ik had het
portret van mijn vader geschilderd met, in
de plaats van het lichaam, een slangenstaart
die symbool staat voor een soort ziel die
wegvliegt. Mijn vader was een paar maanden
voordien overleden. Het portret van mijn
vader was verdwenen na de isolatiewerken
aan het gebouw. In 2016, geloof ik, werd ik
gevraagd een offerte in te dienen voor de
realisatie van een schilderij op deze gevel.
Toen dacht ik aan een schilderij in Amsterdam
waar ik een foto van had gemaakt. Het had
me getroffen door zijn geweld. Het ging om

Bij de start, nadat ik mijn verbintenissen
voor de oproep tot projecten had vastgelegd,
wist ik dat het een ambitieus en niet gemakkelijk uit te voeren werk zou zijn. Vervolgens,
voor het participatieve gedeelte, ben ik op het
terrein gegaan, heb ik geluisterd… Hier was
er geen sprake van om mijn artistiek werk
hier en daar “uit te braken”. Toen vonden de
tekenworkshops plaats. Het kostte me toch
wel energie omdat ik me van nature niet echt
op mijn gemak voel om met dit soort dingen
om te gaan.
Om ervoor te zorgen dat het globale project
ook de bewoners ten goede kwam, heb ik
voorgesteld om een kortstondig schilderij op
het plein te maken. Ik vind dat dit één van
de antwoorden was op de eisen die ik aan
mezelf had gesteld. Uiteindelijk is het plein
veel geschikter voor de bewoners omdat het
groot is in omvang en vanuit twee derde van
de appartementen van het gebouw te zien is.
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ZOMERHOTSPOTS
Voor de allereerste keer heeft de Brusselse Woning acties georganiseerd in het kader
van “Hello Summer”. Voor de editie 2020 werd bijzondere aandacht besteed aan de
Marollenwijk en de Versailleswijk.

Da n kzij een sa menwerking tussen de collectieve
sociale dienst van de Brusselse Woning en de sociale
bem iddel i ng BR AV VO
van de Marollen werd een
volledig programma opgesteld om de bewoners even
hun omgeving te laten ontvluchten en hun
wijk in een ander licht te laten zien.

MAROLLEN
Een serie kortstondige fresco’s werd op de
grond geschilderd door kunstenares Chloé
SAELENS. Tijdens twee van haar creatiesessies werd ze begeleid door het kamermuziekensemble “Quator MP4”.
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Er vonden ook drie voorstellingen plaats van
Ciné d’été. De bewoners van het centrum
konden bioscoopklassiekers ontdekken vanop
hun balkon, getoond op groot scherm, binnen
de huizenblokken van de Brusselse Woning.
Op de binnenplaats van de Voorzorgsstraat
werd samen met de huurders een tekening
gemaakt met behulp van lavendelplanten.
Enkele dagen later werden de planten herverdeeld onder de bewoners van de wijk.

VERSAILLES
De inwoners van Versailles hebben een hele
zomer lang kunnen profiteren van de creativiteit van de verenigingen en groepen van Nederover-Heembeek. Een compleet programma:
boksen, reuzenspellen, fietsherstellingsateliers, zumba, karaoke, gezelschapsspelletjes ...

De wijk was ook het toneel van vier opeenvolgende dagen van animatie met circus,
concerten, beatbox-initiaties, een echte
vrijetijdsbubbel!
Dank aan Projets Versailles, het Jeugdhuis, de
AMO van NOH, Ar-One, BKM Factory, het PSC
VVM en GC Nohva voor al die energie die ten
dienste van de wijk werd gesteld.
Veel van deze acties werden mogelijk gemaakt
dankzij de steun van de Stad Brussel en de

medewerking van dichtbij of op afstand van
de huurders van de Brusselse Woning en
van alle verenigingen op het terrein die de
wijken doen opleven en bewegen, onder welke
omstandigheden ook.
U heeft zelf ideeën voor collectieve
projecten in uw gebouw of wijk? Laat het
ons dan weten op : social@lbw.brussels
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CYCLO VZW
Het is dankzij de vzw CyCLO dat de Brusselse Woning een wedstrijd kan voorstellen
waarbij u twee fietsen kunt winnen. We maken van de gelegenheid gebruik om u
enkele van hun talrijke diensten voor te stellen.

De vzw CyCLO is een bedrijf voor sociale
economie dat werkt rond drie belangrijke
pijlers: mobiliteit, werkgelegenheid en milieu.
Het bedrijf doet dit door middel van fietsdiensten voor alle publiek, hergebruik en recyclage, opleiding en innovatie. Zijn motto: “De
Brusselse fietsen zo lang mogelijk in de Brusselse straten houden”. Daarom doet de vereniging er alles aan om de Brusselaars zoveel
mogelijk zorg te laten dragen voor hun fietsen.
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ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN
Bij de CyCLO-fietsherstellingsateliers kunt u
snel kleine ingrepen laten uitvoeren (vervanging van binnenbanden, versleten banden,
remblokjes of defecte kabels …).
Beschikt u al over enige basiskennis van
mechanica, dan kunt u uw fiets zelf herstellen
en onderhouden in één van onze open ateliers.
Voor 5 €/uur heeft u toegang tot professioneel gereedschap en nieuwe en gebruikte
onderdelen.

FIETSENVERKOOP
Op zoek naar een betaalbare, maar ook kwaliteitsvolle fiets? Kies voor een tweedehandsfiets
die door CyCLO gereconditioneerd werd! In het
kader van het DyNAMO-project voor socioprofessionele inschakeling worden gedoneerde
of achtergelaten fietsen volledig gereviseerd
door mecaniciens in opleiding. Ze vervangen
versleten onderdelen door nieuwe of gebruikte
onderdelen in perfecte staat. Vervolgens doet
een team van professionele mecaniciens een
strenge controle. U geniet dan van één jaar
garantie na aankoop van een fiets.

CYCLOPARKING
U hebt een fiets, maar geen veilige plek om
hem te parkeren? Cycloparking biedt fietsboxen en beveiligde fietsparkings aan in de
stations Beurs, de Brouckère en zowat overal
in Brussel.

GOED OM WETEN/ENKELE TIPS
• Wanneer u een fiets koopt, zorg er dan
voor dat hij aan uw lichaamsbouw aangepast is.
• Kies hoogwaardige materialen en afwerkingen, vooral voor het frame, het zadel
en de wielen.
• Test uw fiets altijd voor u tot aankoop
overgaat.
• Vergeet niet de prijs van een goed hangslot in uw budget te voorzien.
• Verwaarloos uw veiligheid niet en zorg
voor een helm, een fluorescerend vest en
goede verlichting.
• Wanneer u een tweedehandsfiets van een
particulier koopt, ga dan na of het niet

om een gestolen fiets gaat! De factuur en
de gravering van de fiets helpen u zijn
parcours te traceren. Werd het frame
overschilderd? Verbergen stickers het
gegraveerde nummer? Is de prijs abnormaal laag? Is de fiets te groot of te klein
voor de verkoper? Wees dan beter op uw
hoede!
• Registreer uw fiets: mybike.brussels is
het nieuwe fietsregistratieplatform in
Brussel. U kunt er uw fiets op uw naam
registreren en identificeren door middel
van een nieuwe sticker. De sticker maakt
het mogelijk om, met een goed hangslot,
het risico op diefstal en heling te verminderen.

Voor meer info en voor alle adressen: cyclo.org
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WEDSTRIJD
“WIN EEN FIETS”
Ter gelegenheid van de Europese Week van de Mobiliteit (van 16 tot 22 september) en
van de Autoloze zondag (zondag 20 september) nodigt de Brusselse Woning u uit om
deel te nemen aan haar wedstrijd met als prijs

1 VOLWASSENENFIETS EN 1 KINDERFIETS
volledig gereconditioneerd door CyCLO.

DEELNEMEN

REGLEMENT

• Stuur uw huurdersnummer , uw naam
en adres per sms naar 0484/901.497

• 1 deelname per gezin

• Met vermelding volwassenenfiets
OF kinderfiets

• Geldig telefoonnummer

• Enkel meerderjarigen mogen deelnemen

• Uiterste datum: zondag 20 september 2020
om middernacht
De twee winnaars worden op maandag 28 september uitgeloot. De video van de loting zal
gepubliceerd worden op onze website: www.brusselsewoning.be.
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ETHIEK EN CONTROLE VAN
ONZE ACTIES
Een strikt en professioneel beheer is essentieel voor elke organisatie met een
sociale roeping. Als Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) is de Brusselse Woning
onderworpen aan allerhande regels. Het is de BGHM, onze toezichthoudende
maatschappij, die toeziet op alle OVM’s en ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd.

“De principes inzake neutraliteit, gelijkheid
van behandeling en naleving van wetten,
reglementen en richtlijnen nauwgezet
naleven”. Dit is de eerste regel van het Kwaliteitscharter opgesteld door de BGHM.
De Brusselse Woning volgt dezelfde lijn.
Professionalisme, gelijkheid van behandeling en naleving van de reglementen vormen
de leidraad voor al onze acties, of het nu gaat
om de toewijzing van woningen, renovatieprojecten of de aanwerving van medewerkers.
Bovendien worden de financiën van de Brusselse Woning elk jaar gecontroleerd door
bedrijfsrevisoren, die tot taak hebben na te
gaan of de jaarrekening van de onderneming
in overeenstemming is met de geldende boekhoudkundige en fiscale regels.
Het activiteitenverslag met alle rekeningen,
de inkomsten van onze bestuurders worden
ook via onze website ter beschikking gesteld
van het publiek, ten behoeve van de transparantie (https://brusselsewoning.be/maatschappij/voorstelling/).

EEN BLIK OP DE TOEWIJZING VAN
WONINGEN (MUTATIES)
De Brusselse Woning is momenteel bezig met
het leegmaken van enkele gebouwen. Dit heeft
gevolgen voor alle aanvragen tot mutatie. De
gelijkheid van behandeling blijft echter een
centraal aandachtspunt. Onze medewerkster
N. BEMBASSAT van de dienst Kandidaten
verwoordt het als volgt:
“We hadden het geluk een paar maanden
geleden een gloednieuw gebouw in gebruik
te kunnen nemen: “Rad”, vlak bij het station
Kapellekerk. Veel gezinnen droomden ervan
om daar te gaan wonen… Helaas is het onmogelijk om iedereen tevreden te stellen omdat
het woningenaanbod lager ligt dan de vraag.
Er moesten keuzes gemaakt worden op basis
van de gebouwen (sommige maken deel uit
van een herhuisvestingsplan en moeten eerst
leeggemaakt worden), het aantal kamers dat
gezinnen nodig hebben, de gevorderde leeftijd van sommige huurders...”
“Het stemt me triest te horen dat steekpenningen zouden worden aangenomen om dit
of dat gezin op de eerste plaats te zetten. We
proberen zo objectief mogelijk te zijn in onze
toewijzingen. We bepalen criteria en elke
toewijzing wordt door de sociaal afgevaardigde gevalideerd.”
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DOSSIER

NIEUWE SOCIAAL
AFGEVAARDIGDE
VOOR DE BRUSSELSE WONING
Sinds 1 juli heeft de Brusselse Woning een nieuwe sociaal afgevaardigde:
Marijke VANDERSCHELDEN. Ze werd door de BGHM (Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij) aangesteld om toe te zien op de naleving van de reglementen.
Elke sociaal afgevaardigde volgt één of twee huisvestingsmaatschappijen voor een
periode van 3 jaar, om dan weer te veranderen.

DAG MEVROUW VANDERSCHELDEN, KUNT U ONS
UITLEGGEN WAT UW ROL IS?

INTERVIEW

Een sociaal afgevaardigde heeft vooral een
controlefunctie. Hij of zij is ook de schakel
tussen de maatschappij en de BGHM.
Ik controleer vooral de dossiers van kandidaat-huurders en huurders, de toewijzing van
woningen… Ik behandel ook de klachten die
huurders of kandidaten tegen een beslissing
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van de maatschappij indienen. Ik neem ook
deel aan alle vergaderingen van de bestuursorganen: de raad van bestuur, het bestuurscomité. Ik controleer of hun beslissingen in
overeenstemming zijn met de wetgeving.
HOE GAAT U TE WERK OM DE GELIJKHEID VAN
BEHANDELING BIJ DE TOEWIJZING VAN WONINGEN
TE CONTROLEREN?
Er bestaan lijsten. Als we dus een toewijzing
in nuttige orde hebben, krijgt het eerste gezin
op de lijst voor een bepaald aantal kamers de
toewijzing. Ik controleer of het dossier helemaal in orde is en of er nog steeds aan de
nodige voorwaarden voor een sociale woning
wordt voldaan.
Voor de mutaties bestaan er ook lijsten. In
sommige gevallen moeten we rekening houden
met bijzondere situaties: een oudere persoon
die een woning met lift vraagt, kunnen we
bijvoorbeeld geen woning op de derde verdieping zonder lift geven.

WAT VINDT U LEUK AAN UW WERK?
Het leuke eraan is dat het werk heel gevarieerd is. Dat kan gaan van een toewijzing van
een woning tot een te behandelen klacht, de
vergadering van de raad van bestuur bijwonen
en er alle agendapunten overlopen, zowel
financieel, technisch … Ik vind het ook leuk
dat ik onafhankelijk ben in mijn werk, ik hoef
niet te wachten op validering als ik een beslissing neem.
OM WELKE REDENEN KUNNEN HUURDERS MET U
CONTACT OPNEMEN?
In de eerste plaats moeten ze contact opnemen
met de Brusselse Woning. Als er geen akkoord
is en de huurder zich door het reglement benadeeld voelt, kan hij een schriftelijke klacht
indienen. Dan kom ik tussen en neem ik
contact op met de huurder.

En ten slotte, als we gebouwen moeten leegmaken omwille van werken bestaat er een
aparte lijst met alle gezinnen die hierdoor
moeten verhuizen.
WERDEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN ALTIJD AL GECONTROLEERD?
Neen, het is een functie die zo’n 25 jaar bestaat.
Het doel was om de eventuele “regelingen”
binnen de maatschappijen te vermijden en te
zorgen voor een beter beheer.
Het is een functie die door een regionale
verordening gedefinieerd wordt. En er
bestaan bepaalde criteria om partijdigheid te
vermijden: we mogen bijvoorbeeld zelf geen
sociale huurder zijn, geen politiek mandaat
uitoefenen, geen werknemer of bestuurder van
een OVM zijn.
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AGENDA

STADSCENTRUM
FEEST DUURZAAM WIJKCONTRACT
MAROLLEN
9 SEPTEMBER – Hectoliterstraat
« QUERELLE MA BELLE »
VRIJDAG 4, 11, 18 SEPTEMBER
van 15u tot 18u – Krakeelstraat.
Animatie en straatspelletjes georganiseerd
door het PSC Krakeel.

VERSAILLES
FIETSHERSTELLINGSATELIERS
2 EN 23 SEPTEMBER
Georganiseerd door de AMO van NOH. Het
project wordt gesubsidieerd door de Oproep
tot Projecten van de LBW.
FIETSBEURS
5 SEPTEMBER
Mogelijkheid tot verkopen of kopen van een fiets.
WORLD CLEANUP DAY
19 SEPTEMBER
Georganiseerd door de Stad Brussel.

Deze evenementen kunnen gewijzigd of geannuleerd worden afhankelijk van de evolutie van de
gezondheidssituatie.
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