dinsdag 15 januari 2013

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
Wilma Project Development N.V., onderdeel van Matexi Group (Waregem), vraagt
eerstdaags de verkavelingsvergunning aan voor de eerste ontwikkelingsfase van
het woon- en winkelproject "Het Laere".
De eerste fase in het hart van Roeselare omvat 64 appartementen, een ondergrondse
parking en 2.300 m² winkelruimte, verdeeld over twee blokken. Bedoeling is het project
tussen medio 2013 en eind 2018 gefaseerd te ontwikkelen. In totaal is de bouw van
honderd appartementen en tien huizen op een 1,8 hectaren grote site gepland.
Meer info: 056/62.74.31 of www.wilma.be.
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dinsdag 11 september 2012

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
Wilma Project Development N.V. (Antwerpen), de stedelijke projectontwikkelaar
Matexi Group (Waregem), heeft voor een niet openbaar gemaakt bedrag de
controle verworven over de vennootschappen die eigendom zijn van de Antwerp
Tower.
Het op een strategische locatie gelegen torengebouw, dat 24 verdiepingen telt, is 87
meter hoog. Het is daarmee het op twee na hoogste gebouw in de Scheldestad.
Wilma zet in eerste instantie de exploitatie van het gebouw verder. Op termijn staan een
aantal opfrissingswerkzaamheden op de agenda.

donderdag 16 juni 2011

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
Wilma Project Development N.V. (Antwerpen), onderdeel van Matexi Group, bereidt
zich voor op het indienen van een verkavelingsvergunning voor de ontwikkeling
van het woon- en winkelproject "Noordhof", in hartje Roeselare. De
projectontwikkelaar kocht het terrein van zowat 1,8 hectaren aan van de
Nederlandse vennootschap Cerica Holland. Bedoeling van Wilma is het
verouderde winkelpark gefaseerd te herontwikkelen tot een levendige woon-,
winkel- en parkbuurt.
Vanaf medio 2013 tot en met 2018 wil men er een 190-tal appartementen bouwen, 10
huizen en 2.300 m² ondergrondse parkeerruimte.
De winkels, momenteel gevestigd op het projectterrein die in totaal 9.000 m² beslaan,
worden volledig gesloopt.
Bedoeling van de projectontwikkelaar is de beschikbare winkelruimte tot om en bij de
2.300 m² te beperken.

16/06/2011 Vastgoed en -makelaars

Wilma Project Development: steile
ambities in Brussel en Wallonië
Nieuwe uitvalsbasis in Brusselse Rand
In een vorige editie las u dat Wilma Project Development N.V. (Antwerpen) een vestiging
opende in de Brusselse Rand. Tot op heden had de Matexi-dochter vooral voet aan de
grond in Vlaanderen. Met het nieuwe kantoor aan de Vorstlaan te Oudergem geeft de
projectontwikkelaar aan op een groter deel van ...

01/02/2009 Bouw en Constructie
zaterdag 13 december 2008

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
Wilma Project Development N.V. (Antwerpen), onderdeel van de Matexi-groep, heeft zijn
Brusselse vestiging officieel ingehuldigd. Bedoeling is van daaruit de hoofdstedelijke
markt en Wallonië intensiever te bewerken. Het hoofdkantoor van de projectontwikkelaar
blijft in de Scheldestad behouden. De nieuwe vestiging van Wilma Project Development
N.V. bevindt zich te1170 Brussel, Vorstlaan 36 B.1. Telefoon:

woensdag 19 december 2007

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
De Antwerpse projectontwikkelaars Wilma Project Development N.V. en Pullaar N.V.
hebben de eerste steen gelegd van het project "De Oude Scheepswerf" te Rupelmonde.
Aannemer CEI De Meyer staat in voor de bouw van de eerste fase. Die bestaat uit twee
individuele gebouwen (Residentie Atlas (zes verdiepingen) en Residentie Titaan (tien
verdiepingen)) met in totaal 60 appartementen, een commerciële ruimte en
ondergrondse parking. Binnen twee jaar zullen de eerste inwoners er hun intrek kunnen
in nemen. Op termijn worden op de site 106 wooneenheden ingericht. In een latere
bouwfase wordt het project uitgebreid met een ruimte voor handelaars en geschakelde
woningen langsheen de dijk. Als projectontwikkelaar focust Wilma Project Development
op multifunctionele binnenstedelijke herontwikkelingen. Pullaar N.V., dat actief is in de
regio Antwerpen-Gent-Brussel, legt zich toe op het inrichten van residentiële gebieden
en het ontwikkelen van industrieterreinen. Meer info: 03/232.08.79 of

donderdag 21 december 2006

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
De stedelijke overheid van Turnhout heeft aan Wilma Project Development N.V.
(Antwerpen) de eerste bouwvergunningen afgeleverd voor het woonproject "AncoTorens". Bedoeling van de projectontwikkelaar is de oude pastafabriek tot een
uitzonderlijke woonsite om te bouwen, waarbij de typerende silhouetten van de Ancotorens net als de oude pakhuizen gevrijwaard blijven. In een eerste bouwfase biedt het
woonproject plaats aan ongeveer 100 ruime appartementen en 11 lofts aan het water.
Wilma Project Development verwierf in 2004 de eigendom over de pastafabriek, die in
2002 zijn deuren sloot. Naast het wonen als hoofdbestemming, reserveert de
projectontwikkelaar ook een beperkt deel van de beschikbare ruimte in voor
economische activiteiten. Zo zal op het voormalige Anco-terrein ook het "Anco Business
Center" worden gehuisvest. Het waardevolle, oude industriële gebouwencomplex zal
plaats bieden aan een polyvalent gebouw dat geschikt is voor diverse stadsactiviteiten,
zoals kantoren, praktijkruimtes, vrije beroepen, ... De commercialisatie van het "Anco
Business Center" werd reeds aangevat. Een bestaand kantoorgebouw op de site werd
inmiddels reeds verkocht en in gebruik genomen door een advocaten- en notariskantoor.
Meer info: 03/232.08.79 of http://www.wilma.be.

maandag 31 juli 2006

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
Projectontwikkelaars Wilma Project Development N.V. (Antwerpen) en Vanhaerents N.V.
(Torhout) en het vastgoedbedrijf van de Stad Antwerpen, AG Vespa
(Antwerpen), hebben hun handtekening gezet onder de overeenkomst met recht van
opstal voor de herontwikkeling van de site Militair Hospitaal Antwerpen. De 7,7 hectare
tellende site zal plaats bieden aan een 400-tal appartementen, lofts, stadswoningen,
sociale woningen en een uitgestrekte groenzone. De bouw van het nieuwe woonproject
zal in verschillende fasen verlopen, gespreid over vijf plus één jaar. Momenteel worden
de terreinen, de gebouwen en het grondwater van het Militair Hospitaal gesaneerd. De
twee projectontwikkelaars verenigden zich voor dit woonproject in een consortium.

maandag 17 oktober 2005

WILMA PROJECT DEVELOPMENT N.V.
Wilma Project Development N.V. (Antwerpen) en Groep GL N.V. (Houthalen) hebben
met AXA (Eriv) een akkoord bereikt voor de verkoop van het winkelproject op de site
Lamot in Mechelen. De transactie kwam tot stand na bemiddeling van Cushman &
Wakefield Healey & Baker. Het 25.000 m2 grote binnenstedelijke project, dat in een
publiek/private samenwerking met de stad Mechelen werd opgezet, omvat een publieke
parking van 290 plaatsen, een hotel met 122 kamers (Novotel), 500 m2 horeca-ruimte,
42 appartementen en zeven lofts alsook een winkelcomplex van 3.400 m2. Het is dat
winkelcomplex dat aan European Retail Income Venture werd verkocht, een fonds
opgericht door AXA met als bedoeling een Europees retail-fonds op te zetten. Het
winkelgedeelte is verhuurd aan voedingssupermarkt "Match" (2.500 m2), een
geschenkenwinkel "Dream" (660 m2) en een lokale kapperszaak (90 m2). Een
winkelpand van 120 m2 wordt nog te huur aangeboden. Meer info: 03/232.08.79 of

