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Assistentiewoningen en gedeelde
parking worden visueel zichtbaar.
Eind 2022 is Residentie Ringoot
klaar
MEISE. Tussen

de August van Doorslaerlaan en de Krogstraat in Meise is een

gloednieuw project op komst. Residentie Ringoot telt 33 erkende assistentiewoningen
met gemeenschappelijke zaal, een fitnessruimte, tearoom, petanquebaan, ondergrondse
parking en lift.

In het centrum van Meise pal aan de kerk is momenteel een diepe kuil. “We graven al
een aantal maanden en binnenkort zal de nieuwe residentie deze grote put vullen”, zegt
Bram De Ridder van Colorprojects. De residentie kreeg de naam Ringoot mee. Een
familie uit Meise die fruit teelde, opkocht en een kruidenierswinkel had op de site.
“We mochten tot 40 wooneenheden gaan maar kozen ervoor dat niet te doen. We
bieden liever 33 kwalitatieve ruime woningen aan. Ze zijn gemiddeld 87 m2 groot en
hebben elke een terras en of tuin.” De gebouwen worden op verschillende niveaus
ingepland en zullen niet hoog boven de bestaande gebouwen uittorenen. Het ene
gebouw staat in de Krogstraat, het andere in de A. van Doorslaerlaan. Daartussen is
open ruimte voor terrassen, tuintjes, een petanquebaan en groen.
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Op de Brusselsesteenweg staat momenteel enkel de gevel nog recht van een gebouw
dat ongeveer 100 jaar oud is. Die gevel zal deel uitmaken van de toekomstige tearoom.
Het gebouw geeft achteraan uit op de residentie.

“De gemeente duidde verschillende gevels aan die niet echt erfgoed zijn, maar die ze
graag willen behouden in het centrum. Wij integreren deze gevel in het nieuwe project.
Zo sluit het nog beter aan op de buurt hier”, zegt De Ridder.
Onder de assistentiewoningen komt een ondergrondse parking. 33 plekken zijn
mogelijk aan te kopen voor de toekomstige bewoners. 20 zullen dienen als publieke
parking. “Mensen die naar het centrum komen mogen een half uurtje gratis staan,
langer is het betalend parkeren.”
Voor wie?
“We merken dat senioren vaak pas op hun 80ste verhuizen. Meestal is dat dan naar
woonzorgcentra. Hier kunnen mensen vanaf 65 jaar terecht. Als het om een koppel
gaat moet één van beiden 65+ zijn. Zij kunnen zelfstandig wonen, maar alles voor
assistentie is hier voorzien. Elke ruimte en elke deuropening is voorzien voor
rolstoelgebruikers. Er is overal een zorgcommunicatiesysteem aanwezig met
alarmknop en digitaal dossier voor dienstverlening en huisartsen. Dienst- en
hulpverlening kan op ieders maat. Momenteel is enkel de bouwput zichtbaar, toch zijn
40% van de woningen al verkocht.
Het project zal eind 2022 klaar zijn.
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