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SPECIALE EDITIE

"EFFENAAN VOORTDOEN"

In 1981 nam Pat Vansevenant de
directeursfunctie van Onze Landelijke
Woning op zich. Deze maatschappij werd
opgericht voor het bouwen van kleine
landeigendommen. In de daaropvolgende
jaren heeft hij samen met de toenmalige
voorzitter Dries Claeys honderden
koopwoningen gebouwd in verschillende
gemeenten van zijn werkgebied, en ijverde
hij mee om de sector verder uit te bouwen
om zo betaalbare woningen te kunnen
bouwen.
In 1999 werd er een samenwerkingsverband
aangegaan met Eigen Haard is Goud Waard,
de huurmaatschappij die reeds bestond sinds
1926 en die vooral werkzaam was in gistel
en Middelkerke. Hier nam hij de taak van
onbezoldigd directeur op zich. Met deze
samenwerking kreeg hij de kans om ook voor

mensen die niet in de mogelijkheid verkeren
om een woning aan te kopen, toch
betaalbare huurwoningen te bouwen. Hij
zorgde ervoor dat de stad Oudenburg
eveneens bij het werkgebied voor
huurwoningen werd gevoegd, waardoor de
mogelijkheden werden verruimd. De nauwe
samenwerking mondde uit in een fusie
tussen beide huisvestingsmaatschappijen in
2006, onder de naam Eigen Haard is Goud
Waard, met voorzitter Michel Lootens.
In 2009 werd de naam veranderd in
WoonWel en was Pat diegene die het aspect
welzijn introduceerde binnen WoonWel.
Sindsdien werden er tal van sociale projecten
gelanceerd, zoals geïntegreerd wonen voor
mensen met autisme en mensen met een
mentale beperking.
Verder werd er ingezet op

bewonersparticipatie en woonbegeleiding.
Tegelijk werd niet uit het oog verloren dat er
woningen dienden gebouwd te worden. Zo
heeft Pat de laatste jaren ervoor gezorgd dat
WoonWel een grondreserve van vele
hectaren heeft opgebouwd en dus in de
mogelijkheid is om in de toekomst nog veel
koop- en huurwoningen te bouwen.
Ondertussen is WoonWel, dankzij hem,
uitgegroeid van een kleine regionale
huisvestingsmaatschappij tot een
huisvestingsmaatschappij die zeer actief
woningen bouwt voor zowel de huur- als de
koopmarkt, die momenteel een 460-tal
woningen in beheer heeft, die jaarlijks een
60-tal sociale woonleningen toekent en dit
met een team van ondertussen 8
enthousiaste medewerkers.

Evi Jordens, directeur

ACADEMISCHE ZITTING
1 april 2017

info@woonwel.be
www.woonwel.be

Adres : Stuiverstraat 401 - 8400 Oostende
Telefoon: 059/33.90.50 Fax: 059/51.01.17
Bureel Gistel : Ellestraat 15 - 8470 Gistel
Telefoon: 059/25.56.80 Fax: 059/27.58.77
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HARTELIJK WELKOM

1 APRIL 2017

Op 1 april 2017 werden we
hartelijk verwelkomd door
burgemeester van Oostende,
Johan Vande Lanotte. De
burgemeester opende
de academische zitting die plaats
vond in de nieuwe Versluys
Arena te Oostende.
Na deze verwelkoming was het
de beurt aan onze voorzitter
van WoonWel, Ignace Dereeper,
tevens burgemeester van
Oudenburg, om de talrijke
aanwezigen toe te spreken.

Hij wees op de uitstekende
samenwerking tussen de stad
Oostende en WoonWel. Dit mag
blijken uit de talrijke projecten.
Er staan eveneens nog heel wat
nieuwe en vernieuwende
projecten klaar om in uitvoering
te gaan. Hij blijft rekenen op
WoonWel om in de toekomst de
woonplannen van de stad
Oostende te helpen realiseren.
Johan Vande Lanotte
burgemeester

benoeming van de nieuwe
directeur Evi,een brugmoment
maken tussen verleden en
toekomst.

In zijn gekende bloemrijke stijl
verduidelijkte hij het doel van de
feestelijke viering naar
aanleiding van de pensionering
van de ere-directeur Pat en de

Ignace Dereeper
voorzitter WoonWel

Het, voor deze gelegenheid, opgericht WoonWel-koor zorgde voor
een muzikale noot. Onder instrumentale begeleiding van collega's
Claudia en Jan brachten ze, speciaal voor Pat, het lied van
Arno "Les filles (et quelques garçons) du bord de mer".

Bij een perfecte dag
hoorde ook een
perfecte muzikale
omlijsting. De
talentvolle jonge
accordeonist
Louis De Backere uit St.
Andries-Brugge kwam
het geheel opluisteren.

Louis De Backere
accordeon

_2

Wonen & Welzijn door Evi Jordens
In 2011 werd de fusiemaatschappij van Eigen Haard is Goud Waard
en Onze Landelijke Woning omgedoopt tot WoonWel. Met deze
naam wilden we de nadruk leggen op het feit dat we veel meer
wilden zijn dan enkel een bouwmaatschappij. Wij willen vooral een
woonmaatschappij zijn, waar wonen en welzijn hand in hand gaan.
Dit resulteerde in een nauwe samenwerking met diverse
welzijnsoragisaties zoals vzw Het Anker en vzw Duinhelm. Zo
realiseerden we
• In Oudenburg een project voor mensen met autisme en
• in Oostende start weldra de bouw van een 12-tal studio's
bestemd voor mensen met een mentale beperking.
• Op dit moment zijn we gestart met de bouw 4 woningen en 5
studio's in Oudenburg op een door Erfgoed geklasseerde
Molensite. In het te renoveren Molenaarshuis zal er niet alleen een
gemeenschapsruimte worden voorzien, maar ook diverse
werkateliers voor dagbesteding.
• Verder hebben we in de Stad Oostende nog een project binnen
het doelgroepenplan voor mensen met een mentale beperking die

zelfstandig kunnen wonen.
WoonWel heeft op dat vlak reeds een hele weg afgelegd, maar ook
naar de toekomst toe zijn er nog besprekingen met diverse
welzijnsorganisaties om deze samenwerkingen nog verder uit te
bouwen.
We hebben de laatste jaren ook ingezet op bewonerspartipatie.
Enerzijds is Nathalie bij het team gekomen om onze huurders nog
beter te kunnen begeleiden, anderzijds werd het project
Tweezijdig+ ism de Provincie en Samenlevingsopbouw nieuw leven
ingeblazen en werd er een nieuwe samenwerking opgezet. Dit
resulteerde in de aanwerving van een opbouwwerker die zich
vooral heeft toegelegd op het opstarten van diverse wijkwerkingen
in de verschillende gemeenten van ons werkgebied. Ondertussen
hebben we hier toch, op vrij korte termijn mooie resultaten kunnen
bekomen. Mira Bracké, die deze projecten begeleidt vanuit
Samenlevingsopbouw, geeft hierover wat meer toelichting.
Evi Jordens
directeur

Bewonersparticipatie door Mira Bracké
Het project Tweezijdig+
Goeiemiddag beste mensen
Voor de mensen die mij niet kennen: Ik ben Mira Bracké, opbouwwerker bij
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Mijn werkterrein strekt zich uit over drie
sociale woonwijken van WoonWel: Wijk Eigen Haard en wijk Brouwerijdomein in Gistel,
De Sluiswijk in Middelkerke en recent zijn we ook gestart met een bevraging in
Westkerke, met de signalen die hieruit voortkomen gaan we later dit jaar aan de slag.
Ik ben in die wijken actief in het kader van het project Tweezijdig+:
bewonersparticipatie in sociale huisvesting. Om dit goed te doen, zetten we in op drie
fronten: ontmoeting en community-building, samenwerking met lokale actoren en
beleid en dialoog.
Aan de hand van enkele beelden zou ik u graag willen onderdompelen in deze rijke
praktijk.
“Een van de meest fundamentele voorwaarden voor welzijn is iets te zeggen te hebben
over de belangrijke zaken in je leven, en wonen is één van die belangrijke dingen”.
Dit zijn de gevleugelde woorden van de man die hier vandaag wordt gevierd.
Vandaar dat we sterk inzetten op dat eerste front: ontmoeting en communitybuilding.
Want om iets te dúrven zeggen over de belangrijke zaken in je leven heb je een veilige
vertrekbasis nodig. Een basisvoorwaarde om mensen te laten deelnemen is dat ze zich
thuisvoelen in hun omgeving.
Een eerste voorbeeld: pop-up buurthuis de 50. WoonWel gaf toestemming om een
leegstaand huis in de wijk Eigen Haard tijdelijk in gebruik te nemen als buurthuis. Een
aantal bewoners knapten het huis op. Sindsdien staat de deur er elke week open voor
een tas koffie en een babbel. Door het vrijblijvend karakter voelen huurders zich op hun
gemak en ontstaan er spontane gesprekken over WoonWel, hun woning en de buurt
waardoor bekommernissen van huurders automatisch komen bovendrijven.
Een ander voorbeeld komt uit de Sluiswijk in Middelkerke.
In december organiseerden een aantal enthousiaste bewoners een kerstfeest voor alle
buurtbewoners. Sommigen leefden al jaren in de wijk en hadden mekaar nog nooit
ontmoet. Naast de gebruikelijke gelukwensen typisch voor de eindejaarsperiode, werd
er ook actief gevraagd naar wat de aanwezige huurders van de wijk en van hun
huisvestingsmaatschappij vinden. Op zo’n moment verzamelen we zeer waardevolle
informatie, waar we later verder mee aan de slag gaan.
Zich thuis voelen geldt niet enkel voor de volwassenen, maar natuurlijk ook voor de
jongeren. Vorig jaar organiseerden we voor de jongeren in de wijk Eigen Haard een
graffitiworkshop. Na een bezoek aan The Crystal Ship en een schetsnamiddag, konden
de jongeren zelf aan de slag op hun basketbalplein in de wijk. Het resultaat mag er
meer dan wezen!
De jeugd speelt ook een rol in een voorbeeld van dat tweede front: samenwerking met
lokale actoren.
De bewonersgroep in de wijk Eigen Haard organiseerde vorig jaar – en volgende week
opnieuw- een paaseierenraap en opruimactie. De kinderen ruimen eerst alle afval op
zodat de paashaas de eitjes in een propere wijk kan verstoppen. Al het nodige
materiaal om op te ruimen wordt verkregen via een samenwerking met de stad Gistel.
Het is een van de acties van de bewonersgroep in hun strijd tegen afval in de wijk.
Samen met de milieudienst van de stad Gistel werden er ook al infoborden met

sorteerregels ontwikkeld.
Nog een mooi voorbeeld van samenwerking is het compostproject in de
appartementenwijk Brouwerijdomein in Gistel. Dankzij de gemotiveerde inzet van het
stadsbestuur en de milieudienst realiseerden we in oktober de start van een eigen
composteringsplaats achteraan de wijk op een gemeenschappelijk stukje groen. De
compostplaats wordt via een beurtrol opengehouden door de bewoners zelf.
Ondertussen composteren al ruim meer dan de helft van de bewoners mee en werden
heel wat vuilniszakken uitgespaard.
Kortom, samenwerking is geen hol begrip. Het heeft er toe geleid dat lokale besturen
bereid zijn om mee verantwoordelijkheid op te nemen in het aanpassen van de
woonomgeving aan de noden van de huurders.
En dan nu het derde front, het summum van bewonersparticipatie: beleid en dialoog.
Het principe van de bewoner als ervaringsdeskundige is hierbij cruciaal: het zijn de
bewoners die leven in de woningen en wijken en het zijn de bewoners die gebruik
maken van de dienstverlening. En met die ervaringen wordt er aan de slag gegaan
tijdens bewonersvergaderingen. Gezamenlijke knelpunten worden blootgelegd, maar
tegelijkertijd worden de aanwezige bewoners ook actief aangespoord om zelf
oplossingen te bedenken. Nadien is aan het WoonWel om zich uit te spreken over deze
voorstellen. Zo ontstaat dialoog en een gebalanceerde relatie tussen huurder en
verhuurder.
Pat, de bakens werden mee door u uitgezet. Vanaf nu werken we hier met veel
enthousiasme aan verder samen met de medewerkers van WoonWel en uw opvolgster
Evi en last but not least uiteraard de bewoners zelf. Sta mij toe uw motto van een
kleine upgrade te voorzien: Het enige wat ons nog rest, is samen effenaan voortdoen.

Mira Bracké
opbouwwerker
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Eventjes achterom kijken!
EEN APRILVIS

Dag op dag 36 jaar geleden op 1 april 1981 werkte ik mijn eerste dag
als toen nog zaakvoerder van de vennootschap “Onze Landelijke
Woning” – maatschappij voor de Kleine Landeigendom met zetel te
Gistel. Op dat ogenblik had ik een loopbaan van een kleine 10 jaar
achter mij als verbondssecretaris in de arbeidersbeweging. Tot die
loopbaanwissel heb ik niet zonder aarzelen besloten, maar ik heb er
achteraf gezien toch nooit spijt van gehad. Het was vooral een
volledig nieuw gegeven, een levensgrote uitdaging. De vennootschap
diende op korte tijd omgeschakeld te worden van een
verkoopagentschap van de Nationale Landmaatschappij naar een
autonome maatschappij die volledig in eigen beheer bouwde. Zonder
in detail te treden kan ik stellen dat het zoeken van een eigen weg
daarin, zonder gestructureerde begeleiding, al even moeilijk was als
omgaan met de tegenkrachten vanuit de ambtenarij en de
bureaucratie die een heel eigen interpretatie hadden van het begrip

autonomie en eigen beheer. Maar het was geen aprilvis en er was
veel inzet nodig om met weinig mensen en middelen die
maatschappij uit de grond te stampen. Na de eerste werf in eigen
beheer in Eernegem volgden vlug vele andere en de financiële
middelen die dit opleverde gaven ons de vleugels om steeds ruimer te
vliegen. Het te keine kantoortje te Gistel in de Pieter Bortierlaan 42
werd geruild voor de heerlijke Clarahoeve in de Stuiverstraat te
Oostende. Ondertussen is dat ook te klein en zijn er nieuwe plannen.

HET ZWAARD VAN DAMOCLES
Een andere constante gedurende die 35 jaar, van bij het begin tot op heden, is een
soort bestaansonzekerheid die als een zwaard van Damocles boven de venootschap
hing en hangt. Het deel huisvesting zou in de NLM losgeweekt worden van de
ruilverkaveling en overgebracht worden onder de NMH.
De sector eigendomsverwerving zou alsdusdanig worden afgeschaft. Door de
regionalisering kwamen er eerst opvolgers voor de NLM (VLM) en NMH (VHM) en
uiteindelijk werd binnen de VHM later VMSW alle sociale huisvesting samengebracht.
We hebben dit allemaal ondergaan maar ook mee-gemaakt. En daar is een essentieel
onderscheid tussen. Ons engagement in de VLEM (koepel) moet in die zin begrepen
worden. En alhoewel prettig anders is, hebben wij op niveau van de vennootschap ons
toch niet laten verlammen door deze bestaansonzekerheid, integendeel. We hebben
koppig een tandje bijgestoken en alle kansen gegrepen die zich voordeden. Daar is ook
het ontstaan van de lijfspreuk “effenaan voortdoen” te situeren. Niet neuten, niet

plooien, niet klagen of zagen maar effenaan voortdoen. We hebben ook onverdroten
gezocht naar mogelijkheden van schaalvergroting, van samenwerking en fusie. De kleine
huurmaatschappij Eigen Haard was door wijlen Michel Lootens ternauwernood van een
gedwongen fusie gered. Bij de fusie met Onze Landelijke Woning werd gesteld dat we
op korte termijn wilden groeien van ruim 125 huurwoningen naar 500 huurwoningen.
Door een tandje bij te steken zijn we daar ondertussen in geslaagd. WoonWel is een
volwaardige woonmaatschappij geworden.Tot op vandaag blijft dit onverminderd onze
handelswijze.Een op het eerste zicht onhaalbare doelstelling van 1000 woningen in
eigen beheer, hebben we omgesmeed tot een concreet plan waar we ook de basis voor
hebben gelegd. En we zullen effenaan voortdoen, een tandje bijsteken, tot we er zijn.

SPECIALLEKES
Zonder concreet op alle projecten in te gaan is een andere te onderkennen krachtlijn dat
we niet vies waren en zijn van een specialleke. Hoe dikwijls moest ik horen “moet gij nu
altijd speciaal doen” “is gewoon en normaal niet goed genoeg”.
Waar de kleine landeigendom nog normen had van voor de oorlog inzake kleinvee e.a.
waren wij op zoek naar kernversterkende inbreidingsprojecten, ook voor
eigendomsverwerving. Daarbij specialiseerden wij ons in scholen die in onbruik waren
geraakt. Waar – tot op vandaag – vele collega’s huiveren voor apartementen in de
eigendomsverwerving, bouwden en bouwen wij vrij grote projecten in Oostende.
Ook in het zoeken naar allerhande subsidies om speciallekes mogelijk te maken, ik denk
bvb. aan het project van de kotmadam in de Christinastraat, deden we effenaan voort,
totdat we ze vast hadden. Ik denk ook aan Vlaanderen Bouwt waarvoor wij in eigen
beheer de eerste Kijk Wijk realiseerden op Stene.

Het aanpakken van onmogelijke dossiers, ik denk aan het Van maestrichtplein, de
werkmanshuisjes in Moere en de Molen in Oudenburg, deden en doen wenkbrauwen
fronsen. Maar laat het resultaat aan het Filip van Maestrichtplein in Oostende het
levende bewijs zijn dat de moeilijkste projecten uiteindelijk ook de meest waardevolle in
lengte van jaren zullen blijven.
Het zoeken naar en realiseren van nauwe samenwerking met SVK’s is o.i. een tendens
die toekomstgericht en onomkeerbaar is.
En straks CLT, weeral een specialleke ?

AAN HETZELFDE ZEEL TREKKEN MAAR OOK AAN DEZELFDE KANT

Stefan Devoldere
voorzitter Stadsatelier Oostende

Dries Claeys zei dikwijls “we moeten aan hetzelfde zeel trekken maar wel aan dezelfde kant”,
Terugkijkend mag ik zeggen dat we die noodzakelijke samenwerking tussen verschillende partners en personen, in de richting van hetzelfde doel, heel veel hebben mogen
ervaren. En in de loop van de jaren wordt dit ook makkelijker, mensen leren elkaar kennen, vertrouwen en waarderen. Men weet op wie mag gerekend worden, van wie een
woord een woord is. En ook als de belangen niet helemaal gelijklopend zijn is onderling respect de basis voor compromisbereidheid van weerskanten. Zonder die samenwerking
hadden we nooit gestaan waar we nu staan. Ik dank dan ook in naam van WoonWel, in mijn eigen naam maar vooral in naam van de woonbehoeftige personen en gezinnen
waarvoor we werken: De gemeentebesturen en schepencolleges, de ocmw besturen, de ambtenaren van gemeenten, provincie en Vlaamse overheid, zovele medewerkers van de
VMSW, collegas van de andere SHM’s en noem maar op.

Heel in het bijzonder wil ik hier ook vernoemen de voorzitters van de raden van Bestuur met wie ik heb mogen samenwerken:
Het begon in 1981 bij de toenmalige burgemeester van Gistel Alberic Eeckhoudt;
Na twee jaar in 1983 werd ere-volksvertegenwoordiger Dries Claeys voorzitter en hij bleef dit ononderbroken voor zowat de helft van mijn directeurschap, nl. tot 1999.
Zowel Vera als ikzelf behouden zeer warme herinneringen aan die jaren.
In 1999 kwam er de samenwerking met Eigen Haard is Goud Waard. Ik werd directeur van de beide vennootschappen en Michel Lootens- die ik al zeer lang kende – werd
voorzitter. We vormden een hecht team om uiteindelijk de moeilijke fusie te realiseren.
In 2006 werd Etienne Vercarre de eerste voorzitter van de nieuwe fusiemaatschappij. Samen met Etienne werden de nieuwe krachtlijnen getekend voor WoonWel.
In 2012 tenslotte kwam Ignace Dereeper als mijn vijfde voorzitter, en hij is dit nog altijd.
Alle vijf hadden ze hun eigen stijl en hun eigen talenten. Maar van elk van hen kreeg ik de volle steun en het volle vertrouwen zodat we “effenaan konden voort doen”.

Tenslotte dank ik, zonder hen allemaal persoonlijk te vernoemen, alle bestuurders die in al die jaren de raad hebben bevolkt. Ik hoor en hoorde niet zelden van bestuurders
dat ze de vertrouwelijke en vriendschappelijke stijl die heerste en heerst in onze raad, heel erg op prijs stellen. Het is niet overal en altijd zo. Ik ben ervan overtuigd dat ze
gelijk hebben. Het heel mooie geschenk dat Vera en ikzelf naar aanleiding van onze pensionering van de raad ontvingen heeft ons heel veel deugd gedaan. Nogmaals heel
erg bedankt daarvoor.
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Door Pat Vansevenant
DE BASIS VAN ALLES IS POTGROND
Door het groeien en bloeien van de maatschappij kwam
er meer personeel. We komen daar nog toe. Door de zeer
vele projecten werd de grond vlugger opgesoupeerd.
Maar door de nieuwe taakverdelingen, vooral ook de
laatste jaren door de steun van Evi, kon ik mij nog veel
meer dan vroeger toeleggen op de grondverwervingen.
Het decreet op het grond- en pandenbeleid gaf ons hier
ook extra mogelijkheden. We hebben deze met beide

handen gegrepen. Men moet op de trein springen als die
passeert, eenmaal voorbij keert die niet om.
Ik herinner mij nog heel goed de woorden van André
Sonneville die bij zijn pensionnering stelde dat hij de
vennootschap niet met lege handen achterliet maar dat
hij had gezorgd voor grond om voort te doen.
Wel ik mag hetzelfde zeggen vandaag: we gaan geen
cijfers en aantallen hectaren opsommen maar ik laat

WoonWel niet met lege handen achter. Evi zal straks wel
zeggen hoeveel projecten er in de planning staan. Dit zou
nooit kunnen zonder die grondreserve die we hebben
aangelegd.
Grond is de basis als je effenaan wilt voortdoen !

EEN ZANGER IS EEN GROEP
Het zal U niet zijn opgevallen en ik heb het ook niet
rabiaat aangehouden, maar ik gebruikte vandaag zoveel
als mogelijk niet de “ik” vorm maar de “pluralis
maiestatis”.
Letterlijk betekent dit “meervoud van verhevenheid” of
“majesteitsmeervoud”.
Eigenlijk zou een directeur steeds deze pluralis maiestatis
moeten gebruiken en niet zeggen “ik” dit en “ik” dat maar
altijd “wij”. Niet om de eigen belangrijkheid te
benadrukken, maar juist integendeel om duidelijk te maken
dat het overal en altijd een wij-verhaal is.
Ik verwijs nog eens naar de eerder geschetste
samenwerking die er moet zijn.
Heel bijzonder is natuurlijk het team waarmee we
dagdagelijks samenwerken.
Ik begon in 1981 als solist. En nu zijn we al met een heel
orkest.

Toenmalig directeur generaal Germain T’Jonck heeft mij
ahw verplicht Vera in 1988 in dienst te nemen, omdat ze
het al jaren onbezoldigd deed en omdat er dringend meer
volk moest zijn. Vera werd zo ook op werkvlak mijn
compagnon de route en ze heeft tot haar pensionering
eind vorig jaar met veel zorg en toewijding haar “koop”
en “kopers” het beste van zichzelf gegeven.
Vera ik vraag je dan ook hier als eerste naast mij op het
podium.
En mag ik meteen alle medewerkers op het podium
vragen, in volgorde van aanwerving: Jean-Claude, Evi, Jan,
Maaike, Claudia, Nathalie, Evelien, Sam en Mira.
Graag uw hartelijk applaus.
Toen wij in 1999 de samenwerking met Eigen Haard is
Goud Waard hadden gerealiseerd was daar één
personeelslid met een meer dan symbolische naam JeanClaude Dudal. We hebben hem dikwijls Jean-Claude Doet
Al genoemd. Jarenlang duiveltje doet al in de huursector,
vooral bezig met het beheer van het patrimonium en met
een speciale hersenkwab waarin de geschiedenis van de
huurmaatschappij is opgeslagen. De laatste tijd verzekert
Jean-Claude de aanwezigheid van WoonWel op de vele
werven. Later dit jaar zal Jean-Claude de riem afleggen
en op rust gaan.
Op het einde van 1999 kwam er een frisse deerne onze

Ere-directeur Pat Vansevenant met zijn echtgenote Vera Dhondt en het team van WoonWel

rangen vervoegen. Haar boekje zullen we straks echter
opendoen.
Door de groeiende bouwactiviteit was er nood aan
bijkomend technisch geschoold personeel. Onze ingenieur
Jan kwam de rangen vervoegen. Zijn technische kennis
koppelt hij ook aan een gedegen financiële kennis en
interesse waardoor hij ook verantwoordlijkheid draagt bij
het verlenen van hypothecair krediet en nu ook voor de
financiële planning.
Maaike en Claudia werden enkele jaren later
aangeworven, de eerste voor de koop en de projecten, de
tweede voor de huuradministratie.
Het huurpatrimonium groeide gestaag en de toekomst
van Evi lag op andere vlakken. Nathalie werd gehaedhunt
en weggeplukt uit haar Kortrijkse omgeving.
De nood aan een boekhouder zodat Evi deze tijdrovende
belangrijke taak kon overlaten leidde tot de aanwerving
van Evelien. De bekwame zorgzame behulpzame Evelien
is wel de jongste van de bende maar misschien toch ook
meest het moedertje.
Door een interne reorganisatie, ook opnieuw met het oog
op de directeurswissel, was er nood om Jan te ontlasten
van het patrimoniumbeheer zodat hij andere
beleidsondersteunende taken kon opnemen.
Onze jongste aangeworvene is dan ook Sam die zijn

moeilijke taak van beheer van het patrimonium opneemt
met een serenteit en kalmte die men achter zijn jonge
vookomen niet zou vermoeden. Geknipte man voor de
job.
En tenslotte ons buitenbeentje, Mira, van wie we altijd
zeggen dat ze erbij hoort. Mira is tewerkgesteld bij
Samenlevingsopbouw maar wordt eigenlijk betaald door
WoonWel. Zij zal straks meer uitleg geven over wat ze
doet.
En ondertussen zijn we weeral bezig om iemand te
zoeken die straks Jean-Claude zal vervangen.
Dat is ons dreamteam, ons wereldploegsje mag ik wel
zeggen in deze omgeving.
Het is een grote groep geworden op vrij korte termijn. De
explosieve groei van WoonWel heeft dit noodzakelijk
gemaakt. De veelheid van taken die deze mensen
dagdagelijks in soms moeilijke omstandigheden moeten
vervullen is groot en ze verdienen dan ook uw en onze
diepe waardering.
Beste collegas meteen wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om U namens Vera en mezelf nogmaals hartelijk
te danken voor het mooie en leuke geschenk nav onze
gezamenlijke pensionering.

Tusendoor wil ik niet gespeend van enige trots toch uw
aandacht vragen voor mijn ronduit schitterende en
foutloze uitspraak van het woordje "Kimpen". Zeg nooit
Kempen maar "Kimpen". Ik heb dat geleerd van mijn
oudste kleindochter Martha, zelf een geboren en getogen
"Kimpense" uit de Antwerpse "Kimpen". Bij deze weze
ook nog eens ten overvloede verduidelijkt dat de
gemeente van herkomst van Evi, want over haar hebben
we het, de gemeente Mol niet in de Limburgse maar de
Antwerpse "Kimpen" te situeren valt.

opbelde met de heuglijke boodschap. Een koude douche
was mijn deel want zij begon onbedaarlijk te wenen
omdat ze dit hoegenaamd niet had verwacht,
noch meegerekend enz….
Maar Evi is gekomen en Evi is gebleven. De tijd is te kort
om hier verder op haar verdiensten in te gaan. Ik hoop
dat misschien te kunnen doen binnen 25 jaar als zij op
haar beurt met pensioen gaat. Met enige ondersteuning
van haar opvolger, wie weet Evelien, zou dat dan nog
moeten lukken.
Evi, ik wil zeggen dat, sinds ik in 1999 mijn buikgevoel
heb gevolgd, dit het orgaan is geworden waar ik het
meeste vertrouwen in heb.
Wij allemaal en ik in het bijzonder zijn heel erg blij dat jij
de nieuwe directeur van WoonWel bent. Applaus !

DE STILLE KEMPEN
In het najaar van 1999 schreef de toenmalige raad van
bestuur van Eigen haard is Goud Waard een vacature uit
voor een boekhouder en verantwoordelijke voor de
huuradministratie.
Het selectiebureau van de VDAB werd ingeschakeld voor
de screening en de testen.
Het selectiebureau stelde ons een aantal kandidaten voor
die voldeden op de voorbereidende proeven en Michel
Lootens en ikzelf voerden een gesprek met hen.
Ik wist onmiddellijk wat we moesten doen. Er was echter
een probleem en de voorzitter stelde onomwonden
dat mijn voorkeurskandidaat inderdaad de betere was,
maar dat de raad nooit iemand vanuit de Kempen zou
aannemen als er ook valabele kandidaten waren uit de
gemeente zelf.

Met instemming van de voorzitter heb ik toen de raad
laten beslissen over anonieme kandidaten louter op basis
van de resultaten. Het was niet voor de hand liggend en
nadien hadden ze het wel door. Maar de kogel was door
de kerk. Het was al nacht toen ik de "Kimpense" schone
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Mijn diepste wens
EFFENAAN VOORTDOEN
Ik wens Evi en ons team vooral de motiverende gedrevenheid om effenaan voort te doen waarmee
we begonnen zijn maar ook om steeds nieuwe wegen op te gaan.
Ik wens ons het inzicht toe dat die speciallekes de zuurdesem zijn van onze aktie, nog meer dan de
kers op de taart.
Meer nog dan goede voorschriften, gedragsregels en procedures – die erg belangrijk zijn en
noodzakelijk – wens ik ons allen de moed en de gedrevenheid om verder te werken aan integratie
voor iedereen, aan echte solidariteit, Ik wens ons allen de kracht om gewoon door ons werk van
elke dag goed te doen tegendraads te zijn in deze tijd waar het veel te veel bon ton is steeds om
dezelfde clichés te herhalen, daarbij schaamteloos elke eerlijke probleemanalyse uit te weg te gaan,
om te komen tot sloganeske oplossingen voor moeilijke problemen.
Ik wens ons daarbij veel steun bij elkaar en veel vriendschap en ik hoop dat onze empathie steeds
verder mag groeien zodat we een nog hechter team gaan vormen.
Ik las tenslotte het volgende “Het leven is een hardloopwedstrijd, de ene loopt vlugger dan jou, de
andere trager. Maar dat is onbelangrijk.Het allerbelangrijkste dat is het vuur waarmee je zelf loopt”,
Dat vuur wens ik jullie toe en wees gerust het mijne is nog bijlange niet uitgeblust. We gaan
effenaan nog een beetje voortdoen.

Mijn diepste wens:
Vooraleer ik het woord afsta en Evi de kans geef om voort te doen wil ik graag nog enkele zaken zeggen ter afsluiting.
Vooreerst herinner ik u er graag aan dat ik de intensiteit van uw applaus zal waarderen als appreciatie van de inhoud van mijn betoog en niet als uiting van uw opluchting dat het
gedaan is. U hoeft zich dus straks niet in te houden.
Wat nu ?
Meer tijd nemen voor gezin en familie, dat alleszins. Met vier prinsessen als Martha, Irene, Lili en Clara zal dat niet moeilijk zijn.
Klussen en tuinieren bij de kinderen, graag en meer dan nodig soms.
Nog meer lezen dan ik altijd al deed zou niet gezond zijn, meer bewegen vooral door te fietsen wel.
En reizen en zwerven met mijn compagnon de route Vera aan mijn zijde, daar kijk ik echt naar uit.
Ik waardeer het verder enorm en ik ben de nieuwe directeur en de raad zeer erkentelijk dat ik nog op deeltijdse basis mijn kennis en gedrevenheid mag blijven inzetten voor
WoonWel.
Zo zullen de dagen meer dan gevuld zijn.

Pat Vansevenant

Project in de kijker, Oostende -Baanhof
WoonWel staat voor Wonen en Welzijn. Zo worden er regelmatig
samenwerkingen aangegaan met de welzijnssector. Het project
Baanhof Fase 1 is een voorbeeld van deze samenwerking.

bouwen van 12 studio's,
inclusief
gemeenschapsruimte,
voor vzw Duinhelm
De studio's worden gebouw voor de vzw Duinhelm, die ze op hun
beurt zal doorverhuren aan personen met een mentale beperking.
De woongelegenheden zijn gelegen aan "Den overkant" van hun
moederhuis in de Rietmusstraat, wat meteen de naam van het
project verklaart.
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Vooruitblikken naar de toekomst
door Evi Jordens

Waar ligt voor WoonWel de focus de volgende jaren...

Aangezien onze regering heeft beslist
dat alle huisvestingsmaatschappijen die
woningen verhuren tegen 2019, 1000
woningen in beheer moeten hebben,
zorgt dit ervoor dat wij een zeer
ambitieuze doelstelling hebben.
Met 460 woningen reeds in verhuring en
bijna 100 huurwoningen in opbouw
zullen we de kaap van 500 op korte
termijn ruim overschrijden. Ondertussen
zijn er reeds opnieuw een 70-tal
woningen in voorontwerp of opgenomen
op de planning bij de VMSW. Daarbij
genomen dat we nog een mooie
grondvoorraad hebben van meer dan 20
ha is deze doelstelling theoretisch zeker
haalbaar. Het is dan ook mijn intentie om
samen met het team dat we de laatste

jaren hebben uitgebouwd er volop voor
te gaan.
Verder hebben we in het kader van
schaalvergroting en optimaliseren van
onze werking reeds geruime tijd een
samenwerkingsverband aangegaan met
het SVK Koepel Bredene Oostende, maar
ook met het SVK JOGI, werkzaam in
Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en
Torhout hebben we een zeer nauwe
samenwerking, die in de toekomst nog
verder zal versterkt worden.
Maar we bouwen niet enkel om te
verhuren, ook onze koopactiviteit
verdient de nodige aandacht. Op
vandaag zijn er ongeveer 90
koopwoningen in opbouw en nog eens
100 reeds opgenomen op de planning.

Door de hoge kostprijzen van de grond
en het wegvallen van de subsidies in de
koopsector, moeten we durven
nadenken over ander woonvormen, zoals
daar zijn, CLT, erfpachtconstructies,
collectieve ruimtes, ..... enz. De tijden van
grote percelen met allemaal
grondgebonden woningen en eigen tuin
liggen achter ons.
Dit is echter in onze sector geen
evidentie, denk in de huur maar aan
diversiviteit van onze huurders, maar ook
in de koopsector zal de uitdaging liggen
in het ter beschikking stellen van
betaalbare woningen.
Momenteel wordt een koopproject
uitgewerkt ism private partner Condor,
en vzw Duinhelm waar onder het

toeziend oog van het Oostendse
Stadsatelier werd ingezet op een nieuwe
vorm van wonen. Tegelijk willen we op
deze site een CLT-gerelateerd project
opzetten, waar er woningen zullen
verkocht worden, zonder de grond mee
te verkopen en dit alles in de geest van
CLT. Om dit project en het ontstaan er
van toe te lichten hebben we de
voorzitter van het Stadsatelier Stefan De
Voldere uitgenodigd en zal Pat
aansluitend het CLT project nader
toelichten.

Project Zilverlaan door Stefan Devoldere
Unieke samenwerking tussen de Stad, de vzw Duinhelm en de Sociale Huisvestingsmaatschappij WoonWel
De woonontwikkeling kadert in een unieke samenwerking tussen
de Stad, de vzw Duinhelm en de Sociale Huisvestingsmaatschappij
WoonWel. De samenwerking toont aan dat een ontwikkelingsvisie
die zowel de perceelsgrenzen als de klassieke opdeling in
huisvestingssectoren (sociaal wonen, wonen met zorg en
marktconform wonen) overschrijdt, winsten oplevert voor de
bewoners én voor de buurt.
Het stuk grond van ongeveer 15.000 m2 werd afgelopen zomer te
koop aangeboden door de stad Oostende via het AGGB.
Opmerkelijk daarbij was dat de prijs voor het perceel werd
vastgezet op 2.150.000 euro, en dat de kandidaat-kopers
moesten bieden met een kwalitatief ontwikkelingsvoorstel. Dat
voorstel werd afgetoetst aan een ontwerpkader dat door het
Stadsatelier Oostende was opgesteld en de voorwaarden
vastlegde waaraan de woonontwikkeling moet voldoen.

Het ontwerpkader maakte de koppeling met de naastgelegen
percelen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonwel en de
vzw Duinhelm. Daarbij werd gevraagd naar een visie op een
perceelsoverschrijdend landschapsontwerp met de volgende
elementen: een dreef aan de Zilverlaan, een groene parkzone die
over de verschillende percelen heen loopt, en een publieke
doorsteek naar het achtergelegen sportpark. Daarnaast moest het
project inzetten op het collectief gebruik van infrastructuur en
ruimte: ondergronds parkeren voor de bewoners, compact en
geclusterd wonen, een groenruimte die ook rendeert voor de
buurt, en collectieve nutssystemen voor water en
energievoorziening.
Op 19 december duidden vertegenwoordigers van het Stadsatelier
Oostende, Woonwel, Duinhelm en het AGGB, het voorstel van
CONDOR aan als de meest kwalitatieve inzending.

Stefan Devoldere
voorzitter Stadsatelier Oostende

Een autovrije woonomgeving en een park voor de buurt
Tegenover de klassieke verkaveling plaatst CONDOR een
kindvriendelijk en autovrij concept. Bewoners parkeren
hun wagen ondergronds of in de collectieve dreef,
waardoor er ruimte vrij komt voor een groen park. In dit
park kunnen niet alleen de bewoners maar ook de hele
buurt genieten. Daarnaast hebben de woningen een
eigen tuin en geven ze uit op een ruime speelstraat die
plaats biedt voor allerlei activiteiten. Er zullen een 65-tal
woningen worden gebouwd, waarvan 40 grondgebonden
eengezinswoningen en 25 stapelwoningen. Prijzen

situeren zich tussen 229.500 en 310.000 euro (excl. btw
en excl. kosten) voor de grondgebonden woningen en
tussen 150.000 en 300.000 euro (excl. btw en excl.
kosten) voor de stapelwoningen. Het ontwerp werd
uitgetekend door het architectenbureau Bovenbouw en
het stedenbouw- en landschapsbureau Cluster.
Het landschapsontwerp van CONDOR wordt ook
doorgetrokken op de terreinen van Woonwel en
Duinhelm. Voor de realisatie van het
perceelsoverschrijdend park stelt elk van de partners

ongeveer één derde van zijn eigen terrein ter beschikking.
Het resultaat wordt een publiek toegankelijk park dat
over de verschillende eigendommen heen loopt en een
doorsteek maakt naar de sportterreinen van de Schorre.
De volledige ontwikkeling beslaat bijna 3,4 hectare,
waarvan 15.108 m2 in eigendom van CONDOR, 6.000 m2
in eigendom van Duinhelm, en 12.840 m2 in eigendom
van Woonwel.

28 mei 2016
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Project Zilverlaan door S. Devoldere
Duinhelm

1/3

WoonWel

1/3

Condor

1/3

Een duurzame samenwerking
CONDOR, Woonwel en Duinhelm zullen in de loop van 2017 elk starten met de
ontwikkeling van hun bouwveld in het park. CONDOR streeft naar een
bouwvergunning in september 2017, en start de bouw van de eerste fase begin
2018. Voor Woonwel zal het bureau ampe.trybou architecten een ontwerp
opmaken voor een 50-tal sociale koopwoningen, waarvan de eerste fase wordt
gebouwd in het najaar van 2018. De vzw Duinhelm zal voor zijn woonproject voor
20 personen met een verstandelijke beperking (2 woongroepen van 10 personen)

een ontwerpwedstrijd uitschrijven onder begeleiding van het Stadstatelier
Oostende. De gunning voor de opdracht is voorzien eind 2017.
De verschillende partners zullen regelmatig blijven samenkomen met het
Stadsatelier Oostende om de verschillende projecten binnen het masterplan op
elkaar af te stemmen.

De partners op een rij:
Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door
de stad Oostende om de architecturale en
stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken
en te stimuleren. Het Stadsatelier bestaat uit
onafhankelijke experten en wordt voorgezeten door
Stefan Devoldere. Samen werken ze aan een Globaal
Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange
termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal
innoverende woonprojecten, en begeleiden en
adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten
voor de stad. Het Stadsatelier wil niet enkel de
kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling
bewaken, maar wil vooral ook mee de condities
scheppen om kwaliteit mogelijk te
maken. stadsatelier@oostende.be.
Condor is een private woonontwikkelaar die
vooruitdenkt en projecten uitwerkt die gericht zijn op
de markt, hun omgeving en vooral hun toekomstige
bewoners. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met
architecten, landschapsarchitecten en overheden. De
wensen en noden van de mensen veranderen
voortdurend. Het is een doel van CONDOR om daar
duurzame oplossingen voor te bieden, en de
levenskwaliteit van de bewoners gevoelig te
verbeteren door slim om te gaan met ruimte. Kwaliteit
aanbieden in zowel binnenruimte als buitenruimte
maakt van een project een succes, zowel voor de
bewoners als voor de omgeving.. www.condor-red.be.

WoonWel is de sociale huisvestingsmaatschappij die
ontstond uit de fusie van “Onze Landelijke Woning” en
“Eigen Haard is Goud Waard”. WoonWel wil een echte
woonmaatschappij zijn, waar mensen belangrijker zijn
dan stenen. De kernopdracht van WoonWel is de
woonvoorwaarden van woonbehoeftige gezinnen en
alleenstaanden verbeteren, met bijzondere aandacht
voor de meest kansarmen en kwetsbaren onder hen.
Alle aspecten van de sociale huisvesting komen in de
werking aan bod – sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen, sociale kavels en sociale leningen – en
dit in de gemeenten Oostende, Bredene, De Haan,
Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. WoonWel
werkt onder voogdij van de Vlaamse Overheid heel
nauw samen met de gemeentebesturen om in
concrete woonprojecten gestalte te geven aan het
lokale woonbeleid. In de zeer vele nieuwe
bouwprojecten die op stapel staan wordt eveneens
veel aandacht besteed aan fundamentele
woonkwaliteit en duurzaam bouwen. WoonWel is
Wonen en Welzijn. Wonen is een zeer belangrijk
welzijnselement. Specifiek doelgroepenbeleid in nauwe
samenwerking met deskundige partners uit de
welzijnssector, bewonersparticipatie en
woonbegeleiding zijn de nieuwe accenten in ons
werken aan een beter welzijn. www.woonwel.be.

vrijetijdsbesteding. Duinhelm vertrekt vanuit het
basisidee: gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig.
Duinhelm staat voor kwaliteit van bestaan voor
iedereen. Dat betekent onder andere dat we onze
cliënten kansen geven om zelf keuzes te maken. Waar
wil men wonen of werken? Op welke manier wil
iemand zijn vrije tijd invullen en met wie? Wat wil men
nog leren? Onze ondersteuning vertrekt steeds vanuit
de vraag van de cliënt en is flexibel inzetbaar. We
bieden ambulante en mobiele begeleiding en outreach
voor mensen die zelfstandig willen wonen in de regio
Middenkust, en voor mensen die met behulp van een
coach willen werken in een gewoon bedrijf of dienst.
De vrijetijdsdienst van Duinhelm organiseert diverse
activiteiten en biedt advies op het vlak van vrije tijd. In
onze dagcentra organiseren we ateliers waarbij werk
wordt aangeboden dat is afgestemd op de interesses
en de mogelijkheden van de mensen die er werken.
Tenslotte bieden we ondersteuning aan mensen die in
vzw Duinhelm willen verblijven. Per groep of per huis
is een begeleidingsteam verantwoordelijk voor de
dagelijks gang van zaken.
www.duinhelm.be

De vzw Duinhelm is een organisatie die ondersteuning
en begeleiding op maat biedt voor personen met een
beperking, en dit op het vlak van wonen, werken en
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Patrimonium Gistel
Eigen Haard is Goud Waard
WIJK
Oud patrimonium (1922-1940)
Brugse Baan Dullaertweg
Manitobawijk
Eigen Haardwijk
Kom Zuid
Kom Zuid
Brouwerijdomein Brouwershove
Brouwerijdomein Paenhuys
Brouwerijdomein Oostmolen
Brouwerijdomein woningen
Ellestraat 15
Zevekote Heirweg - Mosselstraat
Nieuwpoortsesteenweg

HUUR
45
4
26
124
12
28
36
24
4
2
6
6

IN
VERHURING
1
1
13
106
12
28
36
24
4
6
6

KOOP
31
23
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

HUUR
-

IN
VERHURING
-

KOOP
37
9
127
45
4
40
12
31

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

HUUR
13
16
4
-

IN
VERHURING
13
16
4
-

KOOP
20
-

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
8
3
4
4

KOOP
OPBOUW
9

HUUR
BUITEN KB
-

350

270

370

33

19

9

0

KAVELS
19
14
-

Onze Landelijke Woning
WIJK
Gravenbos
Acht Zaligheden
Warande
Snaaskerke
Moere
Kom Zuid Speelplein
Stede Fosseyt
Zevekote

WoonWel
WIJK
Godelieveherberg
Steenbakker
Schommelstraat
Snaaskerke - Kanaalstraat
Moere - Provincieweg
Moere - Zandhilleweg
Tempelierstraat

TOTALEN GISTEL :

bouwen van 9
koop- en
4 huurwoningen

Tempelierstraat, Gistel

_9

Patrimonium Middelkerke
Eigen Haard is Goud Waard
WIJK
Kapellestraat
Sluiswijk
Domus Flandria
Leffinge

HUUR
43
32
6

IN
VERHURING
40
32
6

KOOP
30
-

KAVELS
58
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

Onze Landelijke Woning
WIJK
Leffinge

HUUR
-

IN
VERHURING
-

KOOP
189

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

WoonWel
WIJK
Leffinge Vaartdijk
Dennenlaan
Markt
Oostendelaan
Slijpe
Leffinge

TOTALEN MIDDELKERKE :

HUUR
22
15
1

IN
VERHURING
22
15
1

KOOP
3
-

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
3
4
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

116

116

222

58

7

0

0

Patrimonium Bredene
Onze Landelijke Woning
WIJK
Bredene Duinen
Breden Noord Ede

HUUR
-

IN
VERHURING
-

KOOP
92
31

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

WoonWel
WIJK
Bredene Noord Ede
Tarwestraat

HUUR
-

IN
VERHURING
-

KOOP
57
-

KAVELS
16
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
3

HUUR
BUITEN KB
-

TOTALEN BREDENE :

0

0

180

16

0

3

0
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Patrimonium Oostende
Onze Landelijke Woning
HUUR
-

WIJK
Zandvoorde
Stene Oud Vliegveld
Stene Clarahoeve
Stene Dorpsschool
Leeuwerikenstraat
Fortuinstraat
Steense Dijk
Dries Claeysstraat

IN
VERHURING
-

KOOP
171
183
52
5
10
7
14
23

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

Eigen Haard is Goud Waard
WIJK
Christinastraat

HUUR
7

IN
VERHURING
6

KOOP
-

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
1

WoonWel
WIJK
Paulusplein
Van Maesstrichtplein
Torhoutsesteenweg
Baanhof I

HUUR
-

IN
VERHURING
-

KOOP
22
-

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
12

KOOP
OPBOUW
11
9
27

HUUR
BUITEN KB
-

TOTALEN OOSTENDE:

7

6

487

0

12

47

1

Patrimonium Ichtegem
Onze Landelijke Woning
WIJK
Ichtegem Centrum
Eernegem Eikenlaan
Eernegem Akkerbeek
Bekegem School
Eernegem Achterstraat

HUR
-

IN
VERHURING
-

KOOP
108
60
26
6
11

KAVELS
-

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

WoonWel
WIJK
Eernegem Akkerbeek

TOTALEN ICHTEGEM:

HUUR
-

IN
VERHURING
-

KOOP
16

KAVELS
0

HUUR
OPBOUW
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
BUITEN KB
-

0

0

227

0

0

0

0
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Patrimonium Oudenburg
Eigen Haard is Goud Waard
WIJK
Essenthoplein Ettelgem

IN
VERHURING
12

HUUR
12

KOOP
-

KOOP
OPBOUW
-

HUUR
OPBOUW
-

KAVELS
-

HUUR
BUITEN KB
6

Onze Landelijke Woning
WIJK
Westkerke Blekerijstraat
Westkerke Hoeve Storme

IN
VERHURING
-

HUUR
-

KOOP
30
14

KOOP
OPBOUW
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HUUR
OPBOUW
-

KAVELS
-

HUUR
BUITEN KB
-

WoonWel
WIJK
Ettelgem Dorpsstraat
Westkerke Blekerijstraat
Westkerke Slachthuis Satelieten
Westkerke Slachthuis Satelieten
Zandvoordsestraat
Molensite Hoogwegel

TOTALEN OUDENBURG:

TOTALEN :
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18
-

KOOP
21
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10
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-
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Project in de kijker, Filip van Maestrichtplein, Oostende
bouwen van 11
koopappartementen
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Het CLT-project nader toegelicht
door Pat

WoonWel wil CLT projecten realiseren
In de Vlaamse regeringsverklaring en in de beleidsverklaring van de Vlaamse Minister o.m. belast met
Wonen staat te lezen dat de sociale eigendomsverwerving niet aan belang heeft ingeboet. Maar éénmaal
de overgangsrituelen zullen voltrokken zijn (incl. het opgebruiken van de historische al dan niet uitgeruste
gronden), komt de realisatie ervan door sociale huisvestingsmaatschappijen bij ongewijzigd beleid, sterk
onder druk te staan door het afschaffen van:
•
subsidies voor het bouwrijp maken van terreinen (SSI);
•
Tussenkomst in de verwervingskost van nieuwe gronden (SV);
•
Tussenkomst in de verkoopprijs door rechtstreekse korting voor bepaalde projecten (SBE);
Hoe het doelpubliek, per definitie met een bescheiden inkomen, de fors gestegen prijzen zal kunnen
financieren als daarenboven ook de hypotheekrenten beginnen te stijgen, is voor velen in de sector een
levensgroot vraagteken. Wij stellen op de zitdagen en bij toewijzingen vast dat steeds meer kandidaten
wel wensen eigenaar te worden van een sociale koopwoning, maar dat zij dit niet meer kunnen, financieel
dan.
In dezelfde beleidsverklaring worden alternatieven aangereikt voor de sociale eigendomsverwerving zoals
ze traditioneel bestaat. Daarbij wordt o.m. gezocht naar matiging van de verkoopprijzen.
De subsidiëring van de sociale eigendomsverwerving en eigenlijk de wijze waarop deze wordt ingezet was
reeds geruime tijd het onderwerp van vele debatten. Wij blijven van mening dat de oplossing niet dient
gezocht te worden in de afschaffing van de subsidiëring maar in het anders – lees duurzamer - inzetten
van deze gelden.
Projecten van Commutinty Land Trust komen ook hierdoor in beeld.

Pat Vansevenant
ere-directeur

CLT dient echter veel ruimer gezien te worden dan enkel een mogelijkheid om de verkoopprijzen te matigen:
•

•

•

•

•

CLT is een huisvestingsmodel - enkel de
woning wordt verkocht en niet de grond
(opstalrecht/erfpacht);
CLT is ook een instrument voor emancipatie
en responsabilisering– door
eigendomsverwerving voor kopers mogelijk te
maken die dit anders niet zouden kunnen en
ook door het opbouwwerk met deze kopers
waarbij het samenleven wordt gestimuleerd;
CLT is één van de stapstenen tussen huur &
koop : het is vrij simpel – mensen die niet
sociaal kunnen kopen en lenen zijn vrijwel
verplicht om te huren en kunnen dat omwille
van het inkomen dat dan net te hoog is ook
niet sociaal doen.
CLT is op middellange en lange termijn qua
betaalbaarheid duurzamer omdat de
ingebrachte middelen steeds in het sociale
circuit blijven;
CLT is mede daardoor een uitdaging om de
sociale eigendomsverwerving mee te
herbronnen.

Nog vóór de beleidsverklaring van de minister heeft de
raad van bestuur van WoonWel – n.a.v. een studiedag
in Gent – reeds de principiële beslissing genomen om
het opzetten van CLT projecten te onderzoeken. Van bij
het begin werd hierbij gesteld dat het klakkeloos
overnemen van een model, dat werd uitgewerkt

volgens Amerikaans recht en volgens de problematiek
aldaar, wellicht noch wenselijk noch haalbaar is.
Er is daar al veel over gepalaverd en veel over
geschreven.
WoonWel wil met kleine projecten een poging doen om
vanuit de praktijk te kijken hoe men vlug en zonder veel
tijdverlies projecten kan opzetten in de geest van CLT.
Er waren en zijn dan ook nogal wat knelpunten om
CLT-achtige projecten op te zetten in de sociale
huisvesting. Op een provinciale bijeenkomst hebben wij
deze knelpunten geschetst. Samen met mensen van de
provincie en van samenlevingsopbouw zijn we naar het
kabinet Homans getrokken om dit aan te kaarten.
Ondertussen zijn enkele knelpunten weggewerkt door
het gewijzigde Overdrachtenbesluit en is er de
mogelijkheid om goedkeuring te krijgen van afwijkingen
op het besluit in een proefomgeving.
Straks kunnen we lijsten openen en kandidaten bij
inschrijving wijzen op deze verruimde mogelijkheden.
Er zijn ook concrete afspraken met een notaris om
juridisch alles op punt te zetten.
De raad van bestuur heeft beslist om het CLT project –
onder de vleugels van Evi – aan mijn takenpakket toe
te voegen. Onze collega Claudia zal dan weer van bij het
voortraject de begeleiding op zich nemen van de
kandidaat kopers.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een mooie

subsidie die we ontvingen vanwege de provincie WestVlaanderen.
De raad heeft eveneens beslist in dit stadium te streven
naar een drietal beperkte (10 tal woningen) CLT
projecten op historische gronden.
Een eerste project zou zich situeren in Oostende op
Stene langs de Zilverlaan. Dit project werd reeds
toegelicht door Stefan Devolder.
Ik denk dat dit als kennismaking met deze nieuwe
werkwijze hier kan volstaan. De algemene reactie die
we krijgen is meestal: Vlamingen zullen daar niet
moeten van weten, ze willen eigenaar worden voor
100% en van grond en van huis !
Het antwoord daarop is eenvoudig : als 100% eigenaar
worden financieel niet (meer) kan, wat is er dan beter –
voor 75% of voor 0 % eigenaar worden ?
Wij geloven er alleszins in en willen ook hier een
voortrekkersrol opnemen. Zo zijn we nu eenmaal in
WoonWel ! En ook hieraan zullen we effenaan
voortdoen.

langs de Zilverlaan in
Oostende zal het eerste
CLT-project van WoonWel
worden gerealiseerd
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enkele sfeerbeelden...

Louis De Backere
accordeon
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RECEPTIE 1 APRIL 2017
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EFFENAAN VOORTDOEN

DANK AAN ALLEN VOOR DE GEZELLIGHEID, de afwezigen hadden ongelijk...
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