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Beste huurders,
Mevrouw, Mijnheer,

Op het moment dat ik dit schrijf, ontluikt stilaan 
een straaltje hoop van uitweg uit de crisis, dankzij 
de gezamenlijke inspanningen van de bevolking 
maar ook door het opstarten van de vaccinaties.

Dit zou ons de gelegenheid moeten geven 
om elkaar binnen niet al te lange tijd terug te 
ontmoeten en opnieuw culturele activiteiten en 
andere feestelijkheden te organiseren. 

Met spijt zien we op het terrein de impact 
van de crisis, ook vastgesteld door de studie 
gepubliceerd door de Koning Boudewijnstichting. 
Al zijn we erin geslaagd om tijdens de crisis – 
in zeker mate – de socio-economische nood 
te lenigen die gepaard gaat met technische 
werkloosheid of jobverlies via verschillende 
regelingen van tijdelijke huurvermindering 
of intermediaire huurherziening, gaan we nu 
de aspecten gepaard aan vereenzaming, aan 
psychisch lijden of nog schooluitval moeten te 
lijf gaan. De Koning Boudewijnstichting spreekt 
in haar rapport over een verhoging van familiale 
spanningen met 32%, van vereenzaming met 76 
%, van aantasting van de geestelijke gezondheid 
met 44 %, van sociaal isolement met 32 % en van 
dakloosheid met 29 %.

Met de teams van Everecity hebben wij beslist 
om hierrond te werken. 

Aldus, bereiden  wij de after-crisis reeds voor rond 
alle aspecten in verband met  het leven in onze 
wijken. Nieuwe partnerships worden gecreëerd 
dankzij de actieve medewerking van een aantal 
sleutelbewoners en de fondsen ter beschikking 
gesteld door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest via ondermeer de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en het OCMW.

Onze eerste opdracht is natuurlijk om zoveel 
mogelijk mensen een dak boven het hoofd te 
bezorgen.  Op gemeentelijk niveau vertaalt dit 
zich in de creatie van zeker 336 extra woningen. 
Deze projecten worden gerealiseerd dankzij het 
Gewestelijk Huisvestingsplan, Alliantie Wonen en 
de Sleutel-op-de-deuraankopen. De leidraad van 
al deze projecten is de ontwikkeling  van duurzame 
wijken via de creatie van ontmoetingsplaatsen 
voor de bewoners en de ermee gepaard gaande 
ontwikkeling van collectief en opbouwwerk, 
maar ook het behoud en de versterking van het 
groene karakter van onze wijken.

De eerste realisatie van deze lange lijst is even 
bescheiden als recent. In het hart van onze wijk 
van het Centrum, zijn nu de 26 nieuwe woningen 
van de Légerstraat 36A&B bewoond. Onlangs 
virtueel ingehuldigd, kan u de video gemaakt 
door onze voogdij bekijken op onze website. Wij 
hopen het gemeenschapslokaal binnen niet al te 
lange tijd « in ‘t echt » te kunnen inhuldigen. Op 
de volgende pagina’s kan u r het architecturaal 
concept en enkele foto’s ontdekken.

Maar belangrijker dan de bakstenen, is de Mens.
Zo reserveren wij momenteel nog meer 
woningen voor slachtoffers van huiselijk geweld 
in het kader van extra samenwerkingsverbanden 
met vluchthuizen en ontwikkelen we een project 
van precaire bezetting van 16 woningen voor 
vrouwen die slecht of niet gehuisvest zijn. 
Meerdere partners ondersteunen deze nieuwe 
bewoonsters om hen toe te laten binnen onze 
wijken de draad van hun leven weer op te pakken 
en zich te stabiliseren.

Behoudens de activiteiten georganiseerd door 
ons sociaal team in nauwe samenspraak met de 
bewoners, in het bijzonder zichtbaar in de wijk 
van Hoog-Evere via de satellieten van het Sociaal 
Cohesieproject DeLàHaut, stellen wij nieuwe 
samenwerkingsverbanden in met het OCMW 
van Evere dankzij de fondsen beschikbaar 
via de Covid-programma’s van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Op het programma : zodra de Horeca opnieuw 
kan openen, de organisatie van een kleine resto 
in de wijk Germinal zoals reeds werd ontwikkeld 
in Laag-Evere, die het u mogelijk maakt om 
drie keer per week aan te schuiven aan tafel. 
Behalve een maaltijd, zullen er ook activiteiten 
plaatvinden en we hopen u in de volgende editie 
een vollediger programma voor te stellen.

In de wijk van Laag-Evere, zullen de lokalen die 
voorheen werden gebruikt door de Gemeentelijke 
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Kribbe en die momenteel leegstaan, in een 
nabije toekomst worden bezet door de diensten 
gezins-en thuiszorg van het OCMW Evere en er 
zal een polyvalente zaal worden gecreëerd om 
er diverse fijne activiteiten te organiseren. Dit 
zal tegen volgend jaar worden ontwikkeld en de 
bewoners van de wijk zullen ten gepaste tijde 
worden uitgenodigd. Zonder enige twijfel zullen 
we tegen het einde van volgend jaar beelden van 

deze activiteiten kunnen delen.
Ik ben bijzonder trots alsde aankondiger van 
deze vele initiatieven te mogen optreden. Ze 
zijn het resultaat van de financiële middelen 
ter beschikking gesteld door het Gewest, de 
nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke 
partners en de energie ingezet door onze teams 
om bij te dragen aan het goed (samen)leven in 
onze wijken, aspect waaraan ik persoonlijk zeer 

gehecht ben.

Ik kijk uit naar onze volgende 
ontmoeting.

Mathieu Vervoort
Voorzitter Everecit

Duurzame voeding, 
waarom zou het mij 
aanbelangen?

Wij zouden, in een ideal wereld, allemaal 
toegang moeten hebben tot voldoende, 
gezonde en betaalbare voeding met 
respect voor de natuurlijke rijkdommen 
van onze planeet.  

Door gebrek aan middelen, en soms ook aan 
kennis, vallen we vaak terug op oplossingen die ons 
worden onder de neus geschoven of die we het 
beste kennen.

Nochtans bestaan er in Brussel enkele alternatieven 
die ons toelaten goed te eten aan een schappelijk 
prijs.  Hierna volgen twee voorbeelden:

Biomanden zijn een tof systeem om mee te 
beginnen.  U neemt een vast abonnement bij 
een biologische kruidenier en elke week of om de 
veertien dagen ontvangt u verse fruit en groenten.  
Het is goedkoper dan in de supermarkt en vooral, 
het is gevarieerder, aangepast aan het seizoen 
en kwaliteitsvol.  Er zijn ook producenten die een 
verklarende fiche bijsteken en u zo een minder 
gekende groentesoort laten ontdekken of uitleggen 
hoe u deze kan bereiden.  Lekker!  

U kan de adressen hier terugvinden 
www.bioguide.be

En voor zij die zich willen engageren zijn er ook 
de GASAP, aankoopgroepen in solidariteit met de 
landbouw.  Dit zijn plaatsen die een rechtstreekse 
verkoop aanbieden, zonder tussenpersonen, van 
lokale boerderijen die met respect voor het milieu 
en de werkomstandigheden van de producent 
werken. In de praktijk engageren een groep 
bewoners en een producent zich op lange termijn 
met een bepaald aantal manden. Om de veertien 
dagen verplaatst de producent zich naar Brussel 
om zijn groepen te bevoorraden. Het GASAP-
netwerk Brussel telt op dit ogenblik wel zeker 100 
groepen en 35 producenten!  Meer dan een manier 
om goed te eten, is deze benadering een echte 
burgerengagement!

Nog steeds interesse ? 
Maar … u wil zelf uw producten kunnen kiezen ? U 
bent een bezige consument en lokale en gezonde 
voeding is belangrijk voor u ? Twijfel dan niet langer, 
dan is de formule van groepsaankopen helemaal 
uw ding. Zet de eerste stap en sluit aan bij het 
systeem van Buren & Boeren. 

Boeren & Buren, een 
project heel dichtbij en het 
werkt!

Hoe alles begon…
De Buurderij van Evere heeft in november 
2019 zijn deuren geopend in de lokalen 
die Everecity ter beschikking stelde in de 
Platolaan.

Elke vrijdag van 17u tot 19u, komen gemiddeld een 
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veertigtal gezinnen zich bevoorraden met fruit en 
groenten, brood, vlees, vis of delicatessen.
Geoffroy en Vincent, de oprichters van de boerderij 
van Evere,  leggen ons uit hoe alles begon:   « Vincent 
en ik waren reeds klant van een “Boeren & Buren, zegt 
Geoffroy.  Overtuigd door het initiatief wenste ik zo veel 
mogelijk mensen ervan te laten genieten.  Ik heb dus op 
sociale media een oproep tot kandidaten gelanceerd 
om een « Boeren & Buren » in Evere te starten. Vincent 
heeft hierop gereageerd en zo hebben we ons in het 
avontuur gestort! ».

Het zoeken naar een lokaal is eerst via de private 
sector en via de gemeente Evere gestart, maar 
de voorgestelde plaatsen waren niet geschikt.  
Uiteindelijk heeft het project Duurzame Wijk en 
Burgers Cityzen, gelegen in de Platolaan, onze 
twee trawanten weten te overtuigen:  « zowel met 
betrekking tot de voorgestelde ruimtes als tot de wijk, 
maar eveneens het project op zich, dat met onze 
aanpak overeenkomt.  Voor ons is het heel positief 
om geassocieerd te worden met de moestuin van de 
duurzame wijk die zijn seizoengroenten afzet, of nog 
met het project « confi-Pottes » dat zijn huisgemaakte 
confituren verkoopt». 



BLABLACITY > MAART 2021

Wat zijn uw toekomstprojecten ?

«  Eens de gezondheidssituatie het terug toelaat, 
zullen we aperitief-proeverijen organiseren.  Het is 
de gelegenheid om de producenten te ontmoeten, 
hun te spreken en nieuwe producten te ontdekken. »

« We zouden graag wat leven in de wijk brengen 
door een soort evenementen in de openbare ruimte 
te organiseren, een beetje zoals een wijkmarkt 
waar men zijn inkopen kan komen doen, vrienden 
ontmoeten en een glas drinken op het einde van 
de week! »

Vincent et Geoffroy, 
interview :uoi venir pousser la porte 

de la Ruche qui dit Oui ?

Waarom bij Boeren binnenspringen?

« Bij Boeren en Buren binnengaan, is zeker zijn van 
kwaliteitsvoeding, lokaal geproduceerd – in een 
straal van maximum 250 km – en met respect voor 
het milieu. 
Het is ook de lokale kwaliteitslandbouw steunen 
gezien bijna 80% van de winst terugvloeit naar de 
producenten, die zelf hun prijzen bepalen. 
Deze eerlijke prijzen worden gewaarborgd door het 
feit dat er geen tussenpersoon tussen de producent 
en de verbruiker is. »

Zijn het altijd lokale producten?

« Sommige producten komen van verder gelegen 
gebieden, maar deze worden met zorg uitgekozen.  
Vis bijvoorbeeld wordt aan de Belgische kust gevist, 
onmiddellijk ingevroren en de dag nadien ‘s morgens 
geleverd. Zalm echter wordt in een beschermd 
gebied gevist dat zo veel mogelijk beschermd is tegen 
vervuiling en waar zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
wordt van milieuvriendelijke visserijtechnieken 
waardoor de diersoort beschermd wordt. »
« Er worden ook gastproducenten die deel uitmaken 
van het Europees netwerk van la Ruche qui dit Oui 
uitgenodigd zoals bijvoorbeeld producenten van 
olijfolie.  De aankopen worden gegroepeerd om 
het transport te vereenvoudigen en zo de kosten te 
drukken. »

Wat kan men zoal kopen? 

« Minimaal verwerkte grondstoffen zoals melk, kaas, 
vlees, vis, brood en natuurlijk fruit en groenten.  Om 
de vijftien dagen kan men ook zeep, shampoo, zalf 
of essentiële oliën kopen.  We zijn partners met 
de firma DTR die ervoor zorgt dat we producten 
kunnen kopen die normaal gezien niet in een 

buurderij  te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld bieren 
van de brouwerij Arever.»

Is het eerlijk gezegd niet een beetje duur 
voor de gewone Brusselaar?

« Integendeel, ons aanbod is vaker goedkoper dan 
het « bio »-gamma dat in de supermarkt wordt 
aangeboden.  Wij raden u aan om op internet 
de ernstige artikels die hieraan worden gewijd te 
lezen en te ontdekken.

En hoe gaat het in zijn werk?

« Het volstaat naar de website www.laruche-
evere.be te gaan en de aangeboden producten 
te raadplegen.  U doet uw boodschappen op uw 
gemak, u betaalt online met uw bankkaart en u 
komt uw boodschappen ophalen in de Platolaan, 21 
de vrijdag nadien tussen 17u en 19u.

Maar personen met minder computerervaring 
moeten zich zeker niet geremd voelen om tot de 
ruche te komen! Indien u hulp nodig hebt om met 
online bestellingen vertrouwd te geraken is dit 
zeker geen probleem! Een informaticus die door het 
cultureel centrum ‘l’Entrela’ ter beschikking staat, zal 
u op afspraak hiermee helpen. 

Zin om uw eigen 
groenten te kweken?  

Misschien weet u het al, maar in onze wijken 
bevinden zich twee moestuin-terreinen.  
Sommigen onder u zijn er reeds met grote 
ijver aan de slag en hebben ondertussen een 
grote expertise opgebouwd!

De moestuin Bordet,  beheerd door de 
duurzame wijk en burgers Cityzen, is een plaats 
die zijn kruissnelheid heeft gevonden dankzij een 
groepje eensgezinde en toegewijde bewoners.  
Neem gerust contact op met Youen op het 
nummer 0488 / 75 19 79 voor bijkomende 
inlichtingen.

De moestuin Renoir daarentegen, gaat in het 
kader van een toekomstig bouwproject volledig 
heringericht worden.  De gelegenheid om samen

met u de toekomst van deze ruimte uit te 
stippelen, zowel wat betreft de inrichting als de 
dynamische en duurzame ontwikkeling. 
Iedereen die geïnteresseerd is kan contact 
opnemen met Sophie Rosmant op het nummer 
0491 / 37 93 58.

BIO, ENKEL VOOR BOBO'S ? 
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In 2010 droomde Germinal - voorganger 
van Everecity en voormalig beheerder van 
de Centrum-wijk - van een nieuw gebouw 
op het terrein gelegen tussen de huizen 
in de Légerstraat en het gebouw Léger 38 
in het kader van de mogelijkheden die het 
Gewestelijk Huisvestingsplan bood.

De architecten van het bureau Matador, stortte zich 
op de herinrichting van deze bebouwbare ruimte met 
een bijzondere aandacht voor het gebruik door de 
bewoners (verplaatsingen, wandelingen, interactie 
tussen eensgezinswoningen en gebouwen…). 
Van de ene schets tot het volgende ontwerpe dat 
opmerkingen van aangesproken bewoners en 
overlegvergaderingen integreerde, nam het project 
de vorm aan van twee kleinere gebouwencomplexen, 
tegenover elkaar opgetrokken, met een uitgestrekte 
groene ruimte tussen en rondom. De groene 
ruimte is aangelegd in kleine bebloemde groene 
eilandjes waarvan het onderhoud het behoud  van 
biodiversiteit integreert.  Ze zijn ook gezellige en 
intergenerationele ontmoetingsplekken, open voor 
iedereen. Het project werd eveneens ontwikkeld 
rond intergenerationele diversiteit, waarbij op de 
gelijkvloerse verdieping eenkamerappartementen 

voorzien worden voor onze senioren (14 woningen), 
op de verdiepingen 4 appartementen met twee 
slaapkamers, 3 appartementen met 3 slaapkamers 
en 5 appartementen met 4 slaapkamers voor grote 
gezinnen.

De insteek om in het project de kans op gezellige 
en intergenerationele ontmoetingen volwaardig te 
integreren blijkt uit “de eigenheid van 14 woningen 
op de gelijkvloerse verdieping die rechtstreeks 
verbonden zijn met een landschap dat niet 
helemaal privé is en ook niet helemaal collectief of 
publiek is,, noch het een noch het ander, en alles 
tegelijkertijd… een landschap gemaakt om een 
toevallige ontmoeting uit te lokken, een landschap 
met delen voor gezamenlijke activiteiten en 
beschermde privacy schept”.

Wie herinnert zich niet de “intieme” kamer achteraan 
in het huis van onze grootouders, de ruimte tussen 
keuken en tuin, tegelijk open en gesloten waar het 
gezellig vertoeven was om er te genieten van een 
kopje koffie of thee en een stukje zelfgebakken 
taart.  Door deze ruimte in elk appartement op de 
gelijkvloerse verdieping vooraan te plaatsen, heeft 
het architecturaal project opnieuw een kans tot 
ontmoeting gecreëerd.  Deze ruimtes zijn als ramen 
met uitzicht op de straat die de bewoner uitnodigen 
uit zijn isolement te treden, naar de ander te durven 
kijken en om de drempel over te stappen voor nieuwe 
mooie ontmoetingen.

De eerste bewoners hebben begin 2021 hun intrek in 
de gebouwen genomen. Een gemeenschapslokaal is in 
het project geïntegreerd.  Momenteel wordt het door 
het team van de Cel Sociale ontwikkeling ingenomen 
die u er elke dinsdag en donderdag uitnodigt om 
samen met hen na te denken over de invulling van dit 
lokaal in een collectieve en opbouwdynamiek.

Een partnerschip met het OCMW heeft onlangs het 
licht gezien om goedkope maaltijden aan te bieden in 
het kader van een klein eethuis.  We hopen u hier in 
het volgend nummer meer over te vertellen.

In afwachting van de opheffing van de sanitaire 
maatregelen zal de Raad van Bestuur van Everecity, 
de afstandsrichtlijnen opvolgend, er voorlopig zijn 
vergaderingen houden.  En het is eveneens de 
bedoeling om, vanaf het ogenblik dat de sanitaire 
maatregelen het toelaten, er de  wijkvergaderingen 
gericht op de bewoners van het Centrum te 
organiseren.

WIST U HET ?
Springlevende wijken!

De gezondheidscontext heeft ons, nu al een 
paar maanden, gedwongen om een groot aantal 
activiteiten of andere ontmoetingen, een halt toe te 
roepen.  Desondanks hebben enkele projecten – mits 
het strikt opvolgen van de geldende maatregelen - 
kunnen doorgaan dankzij toegewijde bewoners die 
voluit op hun wijk inzetten.  Onze dank aan hen om 
het leven in onze wijken draaiend te houden!

• De Solidaire Boetiek Chat Bleu (Picardie) 
ontvangt u elke dinsdag en donderdag van 13u 
tot 17u 

• De Solidaire Boetiek 3 Zen Age  (Oleandergaard 
61) elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u. 

• Het fietsenherstelatelier (Platon) ontvangt u elke 
dinsdag van 16u tot 18u.

• Het onderhoud van de moestuin Bordet en de 
door de bewoners verfraaide ruimtes in Hoog-
Evere worden nog altijd verzekerd !

En tenslotte heeft een volledig nieuw gemeen-
schapslokaal gelegen in de Fernand Légerstraat 
36b, zijn deuren geopend. U bent er welkom op 
dinsdag en donderdag van 11u tot 15u om kennis 
te maken.    

Voor alle informatie i.v.m. activiteiten en 
projecten: Sophie Rosmant  0491/37 93 58

De wijk  « Artémis »

Een bouwwerf is gestart op de gronden 
van Everecity ter hoogte van de wijk               
« Artémis ».

Dit project voorziet in 96 woningen en bevordert 
de sociale diversiteit door een bepaald aantal mid-
delgrote woningen, volgens de verdeelsleutel 60% 
sociale woningen – 40% middelgrote woningen, te 
integreren.

Volgens de voorlopige planning van de werken zou-
den de eerste bewoners er tegen september 2022 
kunnen intrekken.

LÉGER 36A en 36B
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De keuze was niet gemakkelijk maar we hebben de 
knoop doorgehakt!  Onze winnaars zijn geworden:
• Voor Hoog -Evere : Mevr. Vouche  
• Voor Centrum-Evere : Mevr. Doget
• Voor Laagl-Evere : Mevr. Warnier

De gelukkige winnaars ontvingen in de loop van de 
maand februari hun prijs uit de handen van onze 
Voorzitter en onze Algemene Directrice.

In december nodigden we u uit om uw 
ramen met lichtjes te versieren om onze 
wijken op te vrolijken. Velen onder u 
hebben kleur en magie in onze straten 
gebracht en het was hartverwarmend.  

BEDANKT voor uw deelname.

Precaire bezetting 
Oleandergaarde 101 tot 106 

Een innovatief project en een samen-
werking tussen de vzw Communa,  Everecity 
en Bruss’Help, met de steun van de GGC.

De sanitaire crisis die we doormaken, maakt niet 
enkel slachtoffers op het vlak van gezondheid. De 
meest behoeftigen zijn het sterkst geraakt, meer 
bepaald zij die hun woning verloren of slecht 
gehuisvest zijn. Momenteel worden deze personen 
om sanitaire redenen links en rechts opgevangen 
in noodvoorzieningen opgezet door de Brusselse 
Regering.

Deze oplossingen bereiken echter hun grenzen 
en dragen niet bij aan de stabilisering van het 
huurstatuut van deze personen.

Daarom hebben de vzw Communa,  Everecity en 
Bruss’Help de handen in elkaar geslagen om hulp 
te bieden door in een humanitaire huisvesting te 
voorzien via een regeling van het type  « Housing 
First ».

Housing First is een innovatieve manier om te streven 
naar sociale integratie van de meest kwetsbaren 
zonder vaste verblijfplaats. Voor deze mensen is 
het integratieproces vaak een lange lijdensweg. 
Housing First gooit de logica om: huisvesting is de 
eerste stap en de toegang tot een woning is niet 
onderworpen aan bijkomende voorwaarden (buiten 
de voorwaarden die gelden voor alle huurders: 
de huur betalen en de voorwaarden van het 
huurcontract naleven).

Tijdens het verblijf in zijn woonst wordt de bewoner 
door een team begeleid bij alle aspecten van zijn 
leven met als doel het verblijf in de woning te 
bestendigen.

De woningen gelegen Oleandergaard 101 tot 106 
worden op een termijn van vijf jaar afgebroken 
teneinde 93 nieuwe woningen te kunnen bouwen. 
De financiering van deze operatie is rond, de 
aangekondigde termijnen gaan samen met diverse 
administratieve formaliteiten. De gebouwen zijn 
geleidelijk meer en meer vrij van bewoning.

Met de financiële steun van de GGC werd een 
precaire bezettingsovereenkomst getekend tussen 
Communa en Everecity om voor een beperkte tijd 
alleenstaande vrouwen op te vangen, zodat ze 
zich kunnen heroriënteren naar een meer stabiel 
huurdersstatuut via de werking van Bruss’Help.

Bruss’help is een regionaal centrum met als 
opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen 
van thuislozen te coördineren. Ter ondersteuning 
van publieke actoren en verenigingen actief in de 
dak- en thuislozenzorg, heeft Bruss’help als doel 
de studie van de thuislozenzorg, het ontwikkelen 
van een preventieve aanpak en ondersteuning van 
planning en invoering van hulpvoorzieningen voor 
dak- en thuislozen. Daarnaast heeft Bruss’help een 
doorverwijsfunctie voor gebruikers. In het kader 
van dit project, coördineert Brus’Help de diverse 
begeleidingsorganismen die de herhuisveste 
personen ter plaatse zullen begeleiden. 

Communa’s werking is erop gericht om de 
negatieve gevolgen van de leegstand te verzachten, 
herbruikt leegstaande ruimten door ze tijdelijk ter 
beschikking te stellen van burgerinitiatieven  die er 

allerlei laboratoria voor de stad doen opbloeien. 
Deze gedeelde plekken mengen cultuur en 
creativiteit, innoverende economische activiteiten, 
verenigingsleven en huisvesting. Communa werpt 
een dam op tegen de leegstand via innovatieve, 
socio-cultureel mengoplossingen.  Op die manier 
wordt de leegstand aan de bron aangepakt en 
omgevormd in een opportuniteit voor lokale 
ontwikkeling. In het kader van dit project is 
Communa ondermeer belast met de inrichting van 
de woningen dankzij de financiële steun van de 
GGC.

Een coördinatie tussen deze verschillende actoren 
wordt georganiseerd om toe te zien op de 
harmonieuze integratie in de wijk.

Mocht u vragen hebben over dit mooie project 
met een bijzondere sociale dimensie, aarzel dan 
niet contact op te nemen met onze cel sociale 
ontwikkeling. Mégane Gérard, sociaal assistente is 
uw geprivilegieerd contact. U kan haar bereiken via 
mgerard@everecity.be of 0490/49.34.48. 

De eerste bewoonsters zullen zich installeren vanaf 
april 2021. Wij zijn er zeker van dat u ze goed zal 
onthalen.

Wedstrijd « Verlichte wijken »:  onze winnaars  
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  OM ONS TE CONTACTEREN
Per telefoon op 
 02 430 65 00

Cel Onthaal-Info  
Van maandag tot donderdag van 8u30 
tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30 
Op vrijdag van 8u30 tot 12u00.

Connecteer u 
Gebruik uw account MyDigiFlat om uw 
dossier te raadplegen of een aanvraag 
in te dienen.

  OM ONS TE ONTMOETEN
Opgelet, gelieve te noteren dat ingevolge 
de uitzonderlijke maatregelen ivm. 
Covid-19, onze permanenties tijdelijk 
gesloten blijven.

Permanentie van Centrum-Evere  
Dinsdag van 13u00 tot 16u30 
Constant Permekelaan 83
 
Permanentie van Laag-Evere 
Woensdag van 13u00 tot 16u30  
Picardiestraat 92

Permanenties van Hoog-Evere
Donderdag van 13u00 tot 16u30 
A. Vermeylenlaan 58 (9de verdieping)

Alle huurders mogen zich op elke plaats 
aanbieden. Met dank om deze uren te 
eerbiedigen.

Specifieke permanentie voor 
de kandidaat-huurders  
Woensdag van 8u30 tot 11u30 
Constant Permekelaan 83.

Afspraak met de Voorzitter :
U dient te bellen naar 02 430 65 00 en 
uw gegevens alsmede de reden voor 
de afspraak na te laten. Wij nemen 
vervolgens met u contact op om de 
afspraak vast te leggen.  

  OM ONS TE SCHRIJVEN
CVBA EVERECITY 
Constant Permekelaan 83/33 
1140 Evere

  INFOS
www.everecity.be

IN UW AGENDA’S 
We hadden gehoopt om de wijkvergaderingen in de lente te kunnen hernemen maar de sanitaire maatregelen 
laten ons dit jammer genoeg nog niet toe!
We beloven u om u zo snel mogelijk in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.
Tot heel binnenkort!

Rijk gas
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat nog van arm gas voorzien wordt, stapt geleidelijk over op 
rijk gas.  Deze omschakeling, die verschillende jaren in beslag zal nemen, zal voor de gemeente Evere 
een impact  hebben in de maand juni 2021.  U hebt hier ongetwijfeld een brief van Sibelga over 
ontvangen.

Wij melden u dat de meeste apparaten van het patrimonium van Everecity, die voor de productie van warm 
water en verwarming zorgen, geen impact van deze verandering zullen ondervinden. 

Enkel voor onderstaande woningen zal een nieuwe installatie voor de productie van warm water en 
verwarming voorzien worden:
• De eengezinswoningen uitgerust met luchtverwarming in de Vermeylenlaan 
• De eengezinswoningen uitgerust met convectoren in de Villonlaan
• De eengezinswoningen uitgerust met convectoren in de Platolaan 13 tot 16
• De eengezinswoningen uitgerust met luchtverwarming in de Platolaan 17 tot 20
• De appartementen uitgerust met convectoren in de Leuvensesteenweg

De huurders in kwestie zullen tijdig van de start van deze werf op de hoogte gebracht worden.

GOED NIEUWS !  EVERECITY IS OPNIEUW OP HAAR 
UNIEKTELEFOONNUMMER BEREIKBAAR! 02/430 65 00 

Everecity heeft zich onlangs uitgerust met een systeem « connect me » dat de 
medewerkers van het Onthaal en Info in staat stelt om via het nummer 

02/430 65 00 in telewerk gecontacteerd te worden alsof ze op kantoor zouden zijn.

Vergeet dus de 3 gsm-nummers…. ze zijn niet langer in gebruik.

Agentschap Net Brussel – GRATIS
• Ophaaldienst aan huis: 3m³ één keer per jaar, op afspraak op het nummer 0800/981 81.

• Gewestelijk containerpark, Rupelstraat 6 te 1000 Brussel, open 7d/7d - zondag en maandag 
van 14u tot 20u15, dinsdag en woensdag van 9u tot 20u15, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 9u tot 16u15.

Gemeentelijk containerpark –J. Bordetlaan 51, open 5d/7d  – GRATIS
• 2m3 om de zes maanden.
• Open op maandag, woensdag en donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 15u30, vrijdag van 

8u tot 12u en zaterdag van 8u tot 12u45. Gesloten op dinsdag en zondag. 

Gemeentelijk ophaaldienst aan huis – GRATIS 
• 2m3 om de zes maanden op afspraak op het nummer 02/247.62.22.

Een vraag of een probleem van netheid?
GROEN NUMMER OPENBARE NETHEID – GEMEENTE EVERE : 0800/11 517

INFO OPENBARE NETHEID   
Grofvuil, hoe doe je dat ?


