
 
 

UUU   WWWEEENNNSSSTTT   EEEEEENNN   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   WWWOOONNNIIINNNGGG   TTTEEE   HHHUUURRREEENNN   OOOFFF   TTTEEE   KKKOOOPPPEEENNN???   

VVVOOOOOORRRAAAFFF   IIINNNSSSCCCHHHRRRIIIJJJVVVEEENNN   IIISSS   NNNOOOOOODDDZZZAAAKKKEEELLLIIIJJJKKK 
SSOOCCIIAALLEE  HHUUUURRWWOONNIINNGG  

WAAR ZIJN DE HUURWONINGEN GELEGEN? 
GISTEL: woningen en appartementen in het centrum van Gistel maar ook in de deelgemeenten Moere en Snaaskerke.  

MIDDELKERKE: woningen en appartementen in het centrum van Middelkerke maar ook in de deelgemeenten Leffinge en Slijpe  

OUDENBURG: woningen en appartementen in het centrum van Oudenburg maar ook in deelgemeenten Roksem, Ettelgem en Westkerke 

OOSTENDE: bijzondere woonprojecten zelfstandig (begeleid) wonen - appartementen 

HOE INSCHRIJVEN? 
Wij houden er aan dat U zich persoonlijk inschrijft. Plaatsen, data en uren van de zitdagen alsook een lijst van de documenten die U dient mee 

te brengen vindt U op onze website www.woonwel.be. Voor vragen hierover en om een afspraak te maken kunt U zich wenden tot mevrouw 

Claudia Tytgat (claudia.tytgat@woonwel.be 059/255681) 

 

SSOOCCIIAALLEE  KKOOOOPPWWOONNIINNGG//KKAAVVEELL  
U KUNT ZICH LATEN INSCHRIJVEN IN DE VOLGENDE PERMANENT GEOPENDE REGISTERS: 

 Oostende     woningen, appartementen, kavels 

 Gistel      woningen, kavels 

 Bredene     woningen, kavels 

 Middelkerke     woningen, kavels 

 Oudenburg     woningen, kavels 

 Ichtegem     woningen, kavels 

 De Haan     woningen, kavels 

 Alle bovenvermelde gemeenten  Middelgrote woningen 

 Alle bovenvermelde gemeenten   Middelgrote kavels 

HOE INSCHRIJVEN? 
Wij houden er aan dat U zich persoonlijk inschrijft op het kantoor – Clarahoeve in de Stuiverstraat 401 te Oostende. 

Data en uren van de zitdagen alsook een lijst van de documenten die U dient mee te brengen vindt U op onze website www.woonwel.be. Voor 

vragen hierover en om een afspraak te maken kunt U zich wenden tot mevrouw Vera Dhondt (vera.dhondt@woonwel.be 059/339052) of 

mevrouw Maaike Vansevenant (maaike.vansevenant@woonwel.be 059/339054). 

 

VVLLAAAAMMSSEE  WWOOOONNLLEENNIINNGG  VVMMSSWW  
WoonWel is in de regio ook het aanspreekpunt voor het gesubsidieerd sociaal hypothecair krediet van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen. Voor de financiering van de aankoop van een sociale koopwoning kunt U 100% van de aankoopsom lenen en daarenboven een 

(beperkt) bedrag voor de verdere afwerking van de woningen. U kunt ook lenen voor de aankoop en/of renovatie van een bestaande woning. 

Voorwaarden en info inzake deze zeer voordelige sociale leningen vindt U op onze website www.woonwel.be  

Dossierbehandelaar: De Heer Jan Beunnens - Brouwerijdomein – Ellestraat 15 – 8470 Gistel (jan.beunnens@woonwel.be 059/255683 ) 

Inlichtingen: Mevrouw Vera Dhondt vera.dhondt@woonwel.be 059/339052– mevrouw Maaike Vansevenant - 

maaike.vansevenant@woonwel.be 059/339054 Clarahoeve – Stuiverstraat 401 – 8400 Oostende. 

 

PPRROOJJEECCTTEENN  IINN  DDEE  KKIIJJKKEERR  
Nieuwe woningen en appartementen in uitvoering die ook bewoond worden in 2015 

GISTEL - Godelieveherberg Tempelhofstraat 11 sociale huurwoningen  

GISTEL –20 sociale koopwoningen en 16 sociale huurwoningen in de wijk Steenbakker 

MIDDELKERKE– Leffinge – Vaartdijk Noord – 3 sociale koopwoningen 

MIDDELKERKE – 15 sociale huurappartementen – Populierenlaan/Markt 

OUDENBURG – Westkerke - Slachthuissite 18 sociale huurwoningen 

Woningen en appartementen met geplande start in 2015 (voor meer info en inschrijving maak een afspraak info@woonwel.be ) 

OOSTENDE – 9 sociale koopappartementen Torhoutsesteenweg (tussen Blauwkasteelstraat en Leffingestraat ) 

OOSTENDE – 11 sociale koopappartementen F. Van Maestrichtplein 

OOSTENDE - Rietmusstraat – Stuiverstraat – 27 koopwoningen – 11 huurappartementen (bijzonder project) 

MIDDELKERKE - Patrijsstraat – 1 sociale huurwoning 

MIDDELKERKE – Slijpe – 4 sociale huurwoningen 

GISTEL – Tempelierstraat – 9 koop- en 4 huurwoningen 

OUDENBURG – Westkerke Slachthuissite – 26 huur- en 10 koopwoningen 

OUDENBURG – Zandvoordestraat – Vanderheydestraat – 22 huurappartementen 

BREDENE – Ploegstraat – 3 koopwoningen 

 

WoonWel heeft in de gemeenten Bredene, Middelkerke, Gistel, Ichtegem, Oudenburg en Oostende nog heel wat concrete bouwdossiers in 

voorbereiding. Onlangs werden in deze gemeenten ook belangrijke bijkomende grondaankopen gerealiseerd met het oog op toekomstige 

woonprojecten.   

WWWWWW..WWOOOONNWWEELL..BBEE  

  

Het  WWOOOONNWWEELL--TTEEAAMM  
– Claudia – Evelien – Evi - Maaike – Nathalie - Vera - Jan – Jean Claude – Pat – 

zal U ook in 2015 graag van dienst zijn! 
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