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Algemene toelichting

 WAAROM?

 Woningen vertonen structurele gebreken en tekorten 

 Impact op de huurder

 Eerlijke en open communicatie
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Algemene toelichting

 WAAR STAAN WE NU?

 21/12/2017: lancering overheidsopdracht tot aanstellen 

van een architect

 30/01/2018: 5 bureaus stelden hun kandidatuur – de jury 

weerhoudt 3 kandidaten

 13/04/2018: de 3 kandidaten komen hun voorstel 

toelichten en jury maakt voorstel op om toe te wijzen aan 

architecten Bart Dehaene-Hans Lust

 18/4/2018: RVB volgt het voorstel van de jury

 05/2018-10/2018: de architecten verfijnen hun 

wedstrijdontwerp – WoonWel maakt plan van aanpak op

 6-7-8/11/2018: individuele huisbezoeken

 20/11/2018: eerste bewonersvergadering
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Algemene toelichting

 WAAROM DEFINITIEVE HERHUISVESTING?

 Kaderbesluit Sociale Huur voorziet 2 mogelijkheden:

o Tijdelijke herhuisvesting

o Er wordt geen rekening gehouden met voorkeur inzake type en 

ligging

o Kan in een woning van WoonWel of van iemand anders

o Verplichte terugkeer naar de oorspronkelijke woning als deze 

rationeel bezet kan worden, zoniet verhuis naar een andere 

woning (dit betekent 2x verhuizen en dubbele verhuiskosten)

o Definitieve herhuisvesting

o Woning wordt rationeel bezet

o Huurder kan zijn voorkeur inzake type en ligging doorgeven

o Woonwel engageert zich om een zo goed mogelijke match te 

vinden

o => Definitieve herhuisvesting is in voordeel van de huurder
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Algemene toelichting

 GEVOLGEN?

 Naar waar?

Woning van Woonwel

o WoonWel zoekt een zo goed mogelijke match

o Alle woningen van WoonWel komen in aanmerking binnen en 

buiten Gistel. Huurder kiest zelf de gemeente(n) waar hij wil 

wonen. 

o Verhuisperiode van maximaal 2 maanden

Woning op private huurmarkt

o Eigen keuze van de huurder. Schriftelijke opzeg, opzegperiode 

in onderling overleg. Huurder betaalt geen dubbele huur 

gedurende maximum 2 maanden. 

Aangepaste woning

o In samenspraak met de huurder kijkt WoonWel welke 

aanpassingen noodzakelijk zijn.
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Algemene toelichting

 GEVOLGEN

 Toewijzingen

o Iedere huurder krijgt een absolute prioriteit ten opzichte van 

reeds ingeschreven kandidaten

o Elk aanbod wordt individueel besproken
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Algemene toelichting

 GEVOLGEN

 Praktische aspecten van verhuizen

o Vergoeding van 200 euro

o Hoe kunnen we verhuiskosten beperken? Uit te werken in 

samenspraak met de huurders

o Aangeboden woning = instapklaar

o Begeleiding bij overzetten van elektriciteit,gas,water (gratis) 

en internet

o Uitgevoerde verfraaiingswerken kunnen door WoonWel niet 

vergoed worden
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Algemene toelichting

 GEVOLGEN

 Nieuwe waarborg

 Nieuwe woning = nieuwe waarborg

 Maximum 2x de basishuurprijs, met een maximum van 983 

euro voor 2019 (elk jaar te indexeren – voor 2018, 967 euro)

 Wetgeving voorziet verschillende mogelijkheden:

o Gespreide betaling over 18 maanden

o Schriftelijke garantie van het OCMW

o Schriftelijke borgstelling van het OCMW

o Betaling van het volledige bedrag

 Oude waarborg

 Binnen max. 6 weken na afgifte van de sleutel, zal de 

waarborg worden afgerekend. Het vrijgegeven bedrag dient 

als extra aflossing van de nieuwe waarborg
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Algemene toelichting

 GEVOLGEN

 Huurprijs

 De berekening gebeurt volgende de regels van het 

kaderbesluit (op basis van het inkomen)

 Afhankelijk van de toegewezen woning 

 Bij elk aanbod zal dit individueel besproken worden
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Algemene toelichting

 GEVOLGEN

 Voor de eigenaars van een woning?

o Eigenaar = baas in eigen woning

o Mogelijkheid om te participeren in bepaalde delen van de 

renovaties wordt bekeken. Van zodra er meer duidelijkheid is, 

zullen de eigenaars daaromtrent worden geïnformeerd

o De impact van de renovaties wordt zo spoedig mogelijk in 

kaart gebracht en besproken met de eigenaars
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Algemene toelichting

 LEEGSTAANDE PANDEN – TIJDELIJKE INVULLING

 8 woningen leeg en 1 opzeg lopende

 Project tijdelijke bezetting met Samenlevingsopbouw

 Samenlevingsopbouw verhuurt zelf voor een beperkte 

periode

 Vermijden van een ‘spookwijk’
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Voorstelling project door de 

architect
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OVERZICHT

Totaal aantal woningen na renovatie/nieuwbouw: 142
Totaal aantal verkochte woningen: 18
Gerenoveerde woningen: 73
Nieuwe grondgebonden woningen: 15
Nieuwe appartementen: 36
Mogelijke nieuwe nevenfuncties: 2
parkeerplaatsen: 186
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Evaluatie huisbezoeken
Verhuizen

 Waarom moet ik een kamer afgeven?

 Het kaderbesluit sociale huur en het intern huurreglement 

voorziet dat woningen moeten worden bezet in functie van 

de rationele bezetting. Dat wil zeggen dat er voor elke 

bewoner een slaapplaats dient voorzien te worden. Het 

begrip rationele bezetting mag niet worden verward met 

het begrip onderbezetting. Het is dus niet omdat een 

woning niet onderbezet is dat ze wel rationeel bezet is. 

Indien later een bewoner de woning verlaat (om welke 

reden ook) en de woning wordt te groot, gelden wel de 

regels van onderbezetting en niet deze van rationele 

bezetting.

 Kan ik mijn woning nog aankopen?

 Dit is individueel te bekijken, aangezien dit afhankelijk is 

van een aantal voorwaarden 40



Evaluatie huisbezoeken
Garages/Parkeren

 Wanneer moeten de garages leeg zijn?

 In principe begin 2020, hiervoor ontvangt u tijdig een 

opzegbrief

 Komen er nieuwe garages?

 Neen, in de gerenoveerde wijk zullen enkel standplaatsen 

worden voorzien.  We bekijken momenteel voor mensen 

met een fysieke beperking de mogelijkheid om een 

gepaste oplossing aan te bieden

 Waar moet ik mijn wagen parkeren na afbraak van de 

garages?

 In de eerste fase zal aandacht gegeven worden aan het 

creëren van de nieuwe standplaatsen, zodat voor elke 

afgebroken garage er een nieuwe plaats wordt voorzien
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Evaluatie huisbezoeken

 Waarom worden de parkings niet ondergronds 

voorzien?

 Indien er ondergrondse parkeerplaatsen dienen te worden 

voorzien, kan dit enkel onder de appartementsgebouwen 

en zal de afstand tussen de woning en de parkeerplaatsen 

vergroten. Ondergrondse parkeerplaatsen zijn 

daarenboven enkel betaalbaar indien er voldoende 

appartementen worden boven gebouwd. Gezien de ligging 

van de wijk is het niet aangewezen om meer dan 3 of 4 

bouwlagen te voorzien en kunnen we deze kost onmogelijk 

opvangen.

 Waar moet ik met mijn fietsen naar toe?

 Bij afbraak van de garages, zullen de woningen 

toegankelijk gemaakt worden vanuit de tuin, waardoor in 

afwachting van renovatie fietsen in de tuin kunnen worden 

gestald.
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Evaluatie huisbezoeken

 Wat bij beschadiging of diefstal van wagens en/of 

fietsen?

 Uit de huisbezoeken is gebleken dat er onlangs 

beschadigingen zijn geweest aan bepaalde wagens. 

Uiteraard kan dit overal gebeuren, maar we begrijpen de 

bekommernis en stellen voor deze problematiek samen 

met de wijkagent te bekijken.
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Evaluatie huisbezoeken
Infrastructuur/wegenis

 Zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden 

aangelegd? Wie betaalt de aansluitingskosten van de 

verkochte woningen?

 De infrastructuur werd op vandaag nog niet uitgewerkt.  

Deze vraag wordt meegenomen in de verdere uitwerking 

van het dossier.
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Evaluatie huisbezoeken
Infrastructuur/wegenis

 Aanpak groenaanleg/speelplein?

 Door de aanleg van een woonerfstructuur zal de wijk een 

nog groener karakter krijgen. De aanplantingen in de wijk 

zullen samen met de stad worden vastgelegd zodat deze 

zo onderhoudsvriendelijk mogelijk zijn en geen extra 

belasting vormen voor de stadsdiensten. De door de stad 

aangekochte speeltoestellen zullen in samenspraak met de 

huurders een nieuwe plaats krijgen.

 Uit de huisbezoeken is gebleken dat er, naast de diverse 

pleintjes waar kan gespeeld worden, er ook nood is aan 

een afgebakende speelzone. Dit werd reeds met de 

architect meegegeven en wordt nu verder bekeken.
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Verdere timing begeleiding

 Zitdag in Buurthuis: elke 3de donderdag van de maand 

van 10u tot 12u. vanaf december (20/12) door Claudia 

en/of Nathalie

 Lijst met vragen en antwoorden worden op regelmatige 

basis verspreid. Eerste lijst tegen half december

 Informeren van huurders in kleine groepen

 Bij een aanbod, wordt dit door Claudia – Nathalie met 

de huurder besproken en wordt een bezoek gepland

 Mogelijkheid wordt bekeken om een aantal nieuwe 

woningen te laten bezichtigen.
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Verdere timing 

renovatiedossier

 Indienen schetsontwerp VMSW

 Na goedkeuring, opmaak van voorontwerp en 

bouwaanvraagdossier

 Opstart infrastructuurdossier
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Vragen?

renovaties@woonwel.be of 059/33.90.50

Binnen de week krijgt u antwoord
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