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Stijn Steuvelsstraat



Algemene informatie

Situering project

De wijk in Erembodegem langs de Stijn Streuvelsstraat en 
Pater Rasschaertlaan is een van de oudste wijken van SHM 
Denderstreek. 

Nieuwbouw project

Ondanks het feit dat in de loop van de voorbije jaren aan 
de woningen renovaties gebeurden is na een grondige 
studie gebleken dat de huidige woningen het best vervan-
gen worden door nieuwbouw. 
Enkel op die manier kan SHM Denderstreek zorgen dat de 
bewoners een woning zullen hebben die voldoet aan de 
huidige normen op het vlak van woonkwaliteit.

Er komen dus nieuwe woningen, appartementen, .. die 
qua oppervlakte, comfort en energieverbruik helemaal 
voldoen aan de huidige vereisten.
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De huidige inplanting

In rood aangeduid alle 
huidige gebouwen die 
zullen worden gesloopt.



De nieuwe inplanting

Er komen verschillende types 
woningen en laagbouw apparte-
menten. Die worden dusdanig 
ingepland dat er voldoende open 
ruimte is .
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Architect
Voorontwerp van DAT architectenburo



Omschrijving van het project
Woningen, appartementen en polyvalente 
ruimte 
Het project zal bestaan uit 12 gebouwen en 
4 collectieve fietsenbergingen die plaats geven voor 
176 fietsen. 

Er komen:
 �3 gebouwen met 10 koopwoningen 
 �9 gebouwen met 45 huurappartementen.  

Tussen de verschillende gebouwen ontstaat publieke 
ruimte die deels als voetgangerszone met doorgaand 
fietsverkeer wordt ingericht.  Er is geen doorgaand 
autoverkeer.

Elk gebouw heeft een beperkte private zone grenzend aan 
het publieke binnengebied.
Er is ook ruimte voor een polyvalente zaal of buurthuis.

Alles wordt opgetrokken in éénzelfde vormgeving waarbij 
gekozen wordt voor duurzame en onderhoudsvriendelijke 
materialen.
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Alle info en nieuws op
www.woonprojectstijnstreuvels.be
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Verschillende types
APPARTEMENTEN



Verschillende types WONINGEN
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Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Heilig Hartlaan 54
9300 Aalst
communicatie@shmdenderstreek.be
www.shm-denderstreek.be

Alle informatie in deze brochure is 
onder voorbehoud van 

aanpassingen.

Naarmate de start van de 
werken dichterbij komt zal u 
de informatie over dit project 
ook kunnen terugvinden op 

deze website:

www.woonprojectstijnstreuvels.be

info@woonprojectstijnstreuvels.be

Blijf op de hoogte! 

VOLG ONS:


