Brussel, 3 juni 2014

Nieuwe serviceflats in Orp-Jauche via Belfius Bank
Nu zaterdag 7 juni openen de nagelnieuwe serviceflats Eugène Malevé hun deuren in Orp-Jauche in
Waals-Brabant. Het gaat om een een geheel van 30 volledig uitgeruste flats die het resultaat zijn van
een publiek-private samenwerking of PPS. Dit project werd vorig jaar ook al bekroond - nog vóór
het was afgewerkt - tijdens de PPP Awards die werden uitgereikt door de European & Belgian Public
Procurement. Belfius Bank is bijzonder opgetogen dat het de gemeente en de vereniging Hoofdstuk
XII Eugène Malevé de kans heeft geboden om de waaier van diensten die al werd aangeboden aan
de inwoners van Orp-Jauche nog uit te breiden.

Belfius is al jarenlang de partner van de lokale besturen en wil hun in die hoedanigheid ruggensteun geven
bij hun dagelijks financieel beheer, maar het wil hun ook aangepaste oplossingen bieden voor de
financiering van hun vastgoedprojecten.

Zo stelt Belfius zich tot taak om aan de vereniging Hoofdstuk XII Eugène Malevé een kant-en-klare
oplossing te bieden voor de verwezenlijking van dit project, niet alleen met een financiering maar ook met
de follow-up van de bouwwerkzaamheden.
De serviceflats Eugène Malevé zijn ideaal gelegen vlakbij de E40, in de absolute rust van het Brabants
platteland. Zij omvatten een geheel van 30 appartementen, elk met een woonruimte met keuken, een
slaapkamer en een badkamer, en met een terras dat uitzicht biedt op een voormalige boomgaard. In dit
nieuwe geheel, dat werd aangebouwd tegen het bestaande rusthuis, kunnen de nieuwe bewoners van de
serviceflats gebruik maken van de diensten van het rusthuis. De keuken van het rusthuis, die al maaltijden
aan huis bracht, biedt eveneens een restaurantservice voor de nieuwe serviceflats. De bewoners kunnen
ook gaan eten in een deel van het restaurant dat doorloopt tot op een terras dat uitziet op de tuin met
bomen. Het rusthuis en de serviceflats beschikken over twee parkeergelegenheden. Dankzij dit project doet
de vereniging Hoofdstuk XII Eugène Malevé nu ook een volledig aanbod dat kan tegemoetkomen aan
eenieders verwachtingen. De inwoners van de nieuwe residentie zullen kunnen gebruikmaken van alle
diensten die zij nodig hebben, en toch totaal autonoom blijven in een groene leefomgeving.
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