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INLEIDEND WOORD VAN DE VOORZITTER

Dit jaarverslag geeft een gedetailleerd en mooi gedocumenteerd beeld van de activiteiten van WoninGent in 2015:
het eerste volledige jaar van de uitvoering van het nieuwe beleidsplan dat in 2014 werd aanvaard.
Het geeft een goede en duidelijke beschrijving van al het werk dat door de 197 mannen en vrouwen van WoninGent
werd verricht. Dat is veel en nuttig werk, maar tussen de lijnen krijg je ook een goed beeld van de enorme
uitdagingen waar WoninGent nog voor staat.
WoninGent is een organisatie in volle transformatie, die haar werking tracht te verbeteren en waar er elke dag
opnieuw hard en vaak onrustig op de deur wordt geklopt door verschillende groepen:
- Op de voor- en achterdeur door 7.973 huurders die rekenen op een goed onderhouden en betaalbaar appartement of
huis, en vaak vragen en klachten hebben over de dienstverlening, het onderhoud en de afrekening;
- Langs de voordeur door de 5.943 kandidaat-huurders die hopen op een betaalbare woning en daar soms reeds jaren
op wachten;
- Langs alle zijden door een stedelijke gemeenschap en politieke partijen, die terecht wijzen op het belang van
voldoende en degelijk onderhouden sociale woningen, maar vaak bijzonder weinig kennis hebben van de povere
financiële ondersteuning waarmee sociale huisvestingsmaatschappijen het moeten rooien en de zeer strakke
regelgeving waarin moet worden gewerkt.
Binnen deze context vragen wij dat WoninGent zich zo goed mogelijk organiseert om aan alle terechte verwachtingen
tegemoet te komen, en dit binnen het grote dilemma dat zo duidelijk en goed samengevat omschreven wordt op
bladzijde 30 van dit jaarverslag. Namelijk de problematische staat van het patrimonium:
- 38% van het patrimonium bevindt zich in goede staat en vergt normaal onderhoud;
- 26% van het patrimonium bevindt zich in redelijke staat en vraagt dringend een gedeeltelijke aanpak;
- 36% van het patrimonium bevindt zich in slechte staat en vraagt dringend een totaalaanpak.
Dit houdt meteen in dat een belangrijk deel van de nieuw gerealiseerde projecten moet worden gebruikt voor de
herhuisvesting van huurders van gebouwen die volledig moeten worden gerenoveerd. Dit houdt ook in dat leegstand
in afwachting van renovatie – de zogenaamde ‘structurele leegstand’ – soms onvermijdelijk is. Wij vragen dat alles
ondernomen wordt om de leegstand maximaal terug te dringen, maar soms is deze onvermijdelijk, omdat het pand
nu eenmaal moet worden gesloopt of zo grondig moet worden aangepakt dat bewoning uitgesloten is.
Gelukkig biedt dit jaaroverzicht ook een beeld van de vele initiatieven die door alle diensten ondernomen worden om
stevige stappen vooruit te zetten:
- Door de Technische Dienst om zich grondig te reorganiseren en met hulp van eigen teams en externe aannemers de
leegstand met 170 eenheden terug te dringen, de woningen tussen twee verhuringen degelijk in orde te stellen en
de wachttijden voor herstellingen gevoelig te doen dalen;
- Door de Dienst Projecten, die bezig is met de planning en het beheer van niet minder dan 50 projecten. Op langere
termijn staat dat voor 2.855 nieuwe en grondig gerenoveerde woningen. Maar gelukkig zijn er ook projecten waar
de torenkranen echt zichtbaar zijn. 13 projecten zijn in uitvoering en zullen dit jaar voor
184 nieuwe en volledig gerenoveerde woningen zorgen;
- Door het Departement Verhuur en Sociale Dienstverlening, waar in het kader van
de bestrijding van de leegstand het verhuurproces versneld werd en waar onze
wijkmonitoren elke dag in vaak moeilijke omstandigheden aan de slag zijn voor de
begeleiding van onze huurders en de bevordering van het samenleven.
Het zijn inspanningen waarvoor de raad van bestuur erg dankbaar is en die wij graag
willen stimuleren.
Onder het oude motto ‘Veel gedaan en nog veel te doen’ zeggen wij:
Merci én Courage. Het doel is de inspanningen waard.

Tom Balthazar,
Voorzitter
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1

MISSIE WONINGENT
Statuten goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering
op 8 mei 2014 - Art. 4.

De vennootschap heeft als doel:

1

2
3

de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige
gezinnen en alleenstaanden verbeteren,
inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen
en alleenstaanden, door te zorgen voor een
voldoende aanbod van sociale huurwoningen of
sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van
gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht
voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
bijdragen tot de herwaardering van het
woningbestand, door ongeschikte woningen of
ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren
en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te
vervangen;

4
5

meer in het algemeen, alle handelingen stellen
en initiatieven nemen ter bevordering van
betaalbaar wonen;
een bescheiden woonaanbod verwerven,
verwezenlijken en vervreemden en nietresidentiële ruimten verwerven, realiseren,
verhuren en verkopen onder de voorwaarden
vastgesteld in artikel 41 van de Vlaamse
Wooncode en eventueel nader geregeld door
de Vlaamse Regering.

gronden en panden verwerven voor de
realisatie van sociale woonprojecten en de
terbeschikkingstelling van percelen in sociale
verkavelingen; en

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet
aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen,
bejaarden en personen met een handicap.
Onverminderd het in artikel 3, 2° vermelde toezicht op de
vennootschap mag de vennootschap, binnen de grenzen

van de wet, alle burgerlijke commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel of van aard zijn de realisatie van dat doel, te
bevorderen of te vergemakkelijken.
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Directeur
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1

VERHUUR SOCIALE WONINGEN
Baliewerking
Door de uitbreiding van de zitmomenten in de diverse
wijken, verloren de satellietbalies voor huurders in
de kantoren in de Lange Steenstraat (Gent Centrum)
en Brusselsesteenweg (Gentbrugge) aan relevantie.
Daarom besliste WoninGent om vanaf maart 2015 de
baliewerking te concentreren in haar gebouwen in
de Kikvorsstraat (Nieuw Gent). De baliemedewerkers
kregen in 2015 in totaal 10.825 bezoekers over de vloer.
Dit is een stijging van 1.503 bezoeken in vergelijking
met 2014. De oorzaak voor deze stijging kan gevonden
worden in de actualisering. Tijdens de eerste maanden
van 2015 voerde WoninGent een actualisering van haar
kandidatenregister door1.
BALIE KIKVORSSTRAAT

BALIE LANGE STEENSTRAAT

BALIE BRUSSELSESTEENWEG

Aantal
bezoekers

Gemiddeld
aantal
bezoekers/
sessie
(16/ maand)

Aantal
bezoekers

Gemiddeld
aantal
bezoekers/
sessie
(4/maand)

Aantal
bezoekers

Gemiddeld
aantal
bezoekers/
sessie
(4/maand)

1.512

95

68

17

43

11

58

15

33

8

JANUARI

TOTAAL

1.623

FEBRUARI

1.477

92

MAART

1.090

68

1.090

APRIL

695

43

695

MEI

651

41

651

JUNI

823

51

823

JULI

586

37

586

AUGUSTUS

727

45

727

SEPTEMBER

779

49

779

OKTOBER

891

56

891

NOVEMBER

767

48

767

625

39

DECEMBER
TOTAAL
1

Omdat een groot aantal huurders zich aan de balies van
de verhuurdienst aanmeldde met technische vragen,
werd in 2015 een technische balie ingericht (zie p. 66).
Er werd ook een ‘hotline voor technische meldingen’
geïnstalleerd in de wachtruimte. Via dit telefoontoestel
kunnen huurders met één druk op de knop hun
technische problemen en herstellingsaanvragen melden
aan de Technische Dienst van WoninGent.

10.623

1.568

625
126

76

10.825

 inisterieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor
M
kandidaat-huurders - 30.07.2008.
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Wachtlijsten: aantal kandidaat-huurders en evolutie in 2015
In het voorjaar van 2015 moesten 5.060 kandidaathuurders2 hun inschrijving opnieuw bevestigen tijdens
de tweejaarlijkse actualisering. WoninGent ondernam
verschillende acties om de responsgraad te verhogen.
Zo zijn de documenten voor de actualisering opgesteld
in klare taal en wordt op de enveloppe duidelijk vermeld
dat het om de actualisering gaat. WoninGent sloeg ook
de handen in elkaar met de Dienst Wonen en OCMW
Gent om kandidaat-huurders te sensibiliseren over het
belang van het tijdig reageren op de actualiseringsbrief.
71% van de kandidaat-huurders reageerde op de eerste
oproep tot actualisering. De 1.472 kandidaat-huurders
die niet reageerden, ontvingen een herinneringsbrief.
Deze herinneringsbrief kende een responsgraad van

slechts 29%. WoninGent moest dan ook 1.028 kandidaathuurders schrappen, omdat zij niet (tijdig) reageerden.
In 2015 verwijderde WoninGent ook 293 kandidaathuurders uit het register omdat zij twee aangeboden
sociale woningen weigerden. Verder werden een aantal
kandidaat-huurders geschrapt omdat ze niet aan de
eigendomsvoorwaarde voldeden (7 personen), ze niet
aan de inkomstenvoorwaarden voldeden (40 personen)
of omdat ze dit zelf vroegen (120 personen).
Tijdens het jaar 2015 schreven 1.521 nieuwe kandidaathuurders zich in. Op 31 december 2015 stonden 5.943
unieke kandidaat-huurders op de wachtlijst.

Verhuringen en opzeggingen
In 2015 werden er 696 wooneenheden toegewezen
door het Toewijscomité3 (verder TC). Hiervan waren
38 woningen nieuwbouwwoningen. De overige waren
bestaande sociale woningen die (na uitvoering van de
nodige opsmukwerken) een nieuwe huurder kregen.
402 wooneenheden werden toegewezen aan kandidaten
die niet bij WoninGent huurden. De rest van de

TOEWIJZINGEN 2014
Chronologie

woningen ging naar personen die al sociaal huurden bij
WoninGent. In 90 gevallen betrof het een overzetting
van het bestaande huurcontract op een andere naam.
Daarnaast waren er 204 sociale huurders die binnen
het patrimonium verhuisden. Het gaat hierbij vooral om
voorrangsmutaties4 (64) en om verplichte verhuizingen
in het kader van renovatiewerken (110).

INTERNE
KANDIDATEN

EXTERNE
KANDIDATEN

TOTAAL

28

335

363
64

Voorrangsmutatie

64

Renovatie/verplichte herhuisvesting

110

0

110

0

8

8

Onbewoonbaarverklaring/ongeschikt/wooninspecteur

1

8

9

75+ die de woning moet verlaten

0

3

3

Focus vzw aangepaste woning

0

Conformiteitsonderzoek

Versnelde toewijs - daklozen

3

3

28

28

2

3

Versnelde toewijs - bijzondere omstandigheden van sociale aard

1

Versnelde toewijs - geestelijke gezondheidsproblematiek

0

3

3

Versnelde toewijs - begeleid zelfstandig wonen

0

8

8

Gezinshereniging

0

3

3

Gegrond verhaal

0

1

1

Overzetting contract op andere naam

90

TOTAAL

294

90
402

696

Enkel kandidaat-huurders die voor 2014 waren ingeschreven, moesten hun inschrijving opnieuw bevestigen tijdens de actualisering.
Toewijscomité (TC) = Het Toewijscomité van WoninGent beslist over het toewijzen van een sociale woning aan een huurder.
4
Voorrangsmutatie = Prioritaire verhuizing binnen het patrimonium wegens rationele bezetting (= aantal personen of fysieke toestand personen).
2
3
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Reden toewijs
Gegrond verhaal

0,1%

Gezinshereniging

0,4%

Focus vzw aangepaste woning

0,4%

75+ die de woning moet verlaten

0,4%

Versnelde toewijs - bijzondere omstandigheden van sociale aard
Versnelde toewijs - geestelijke gezondheidsproblematiek

0,4%
0,4%

Conformiteitsonderzoek

1,1%

Versnelde toewijs - begeleid zelfstandig wonen

1,1%

Onbewoonbaarverklaring/ongeschikt/wooninspecteur

1,3%

Versnelde toewijs - daklozen

4,0%
9,2%

Voorrangsmutatie

12,9%

Overzetting contract op andere naam

15,8%

Renovatie/verplichte herhuisvesting

52,2%

Chronologie
0%

66+34

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Toewijzingen

interne kandidaten
externe kandidaten

34%

66%

Net als in 2014 werden meer woningen toegewezen
aan kandidaat-huurders die nog geen sociale woning
huren van WoninGent (66%) dan aan zittende huurders
(34%). Het bestuur van WoninGent besliste immers
om voor reguliere kandidaten5 vanaf 1 januari 2015
voorrang toe te kennen aan kandidaten die nog geen
huurovereenkomst van onbepaalde duur hebben
met een sociale huisvestingsmaatschappij. Deze
voorrangsregel wordt voor het volledige patrimonium
van WoninGent toegepast. Ook de methode van
gezamenlijk uitnodigen draagt ertoe bij dat meer externe
5

kandidaten kans maken op een sociale woning, omdat
daarbij ook kandidaten die verder op de wachtlijst staan,
worden aangeschreven.
30 nieuwe bewoners kozen ervoor om gebruik te maken
van de mogelijkheid om hun waarborg gespreid te
betalen.
De Afdeling Verhuur verwerkte in 2015 ook 660
opzeggingen. De voornaamste redenen voor opzegging
waren de verhuizing van de huurder naar een andere
woning binnen het patrimonium van WoninGent
(208), de verhuizing van de huurder naar een woning
die niet van WoninGent is of de aankoop van een
woning (168), het overlijden van de huurder (121) en
rusthuisopname (120). WoninGent diende, ondanks
intensieve bemiddelingsacties, ook 43 huurders uit te
zetten wegens blijvende of stijgende huurachterstand (al
dan niet in combinatie met overlastproblemen) (zie ook
p. 15 en 26).

Dit gaat om kandidaat-huurders op wie geen wettelijk bepaalde voorrangsregel van toepassing is.
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REDEN VERHUIS

AANTAL

Verplichte verhuizing binnen het patrimonium van WoninGent / renovatieproject

123

Verhuizing binnen het patrimonium van WoninGent

85

Overlijden

121

Rusthuisopname

120

Uitzetting wegens blijvende of stijgende huurachterstand (al dan niet in combinatie met overlastproblemen)

43

Opzeg door WoninGent omdat hoofdhuurder verhuisd of overleden is en toetreder, categorie C,
het huurcontract niet kan overnemen

6

Opzegging huurwoning zonder duidelijke reden (verhuis buiten WoninGent)

109

Aankoop van een woning

12

Verhuis naar privémarkt

10

Verhuis naar een andere gemeente

13

Verhuis naar het buitenland

11

Verhuis wegens te kleine woning

4

Verhuis wegens ontevredenheid over WoninGent

2

Verhuis wegens overlast van de buren

1

TOTAAL

660

Huurachterstand
Een intensieve samenwerking tussen de Afdeling
Verhuur, de wijkmonitoren van WoninGent en
OCMW Gent zorgde ervoor dat de gemiddelde
huurachterstand in 2015 stabiel bleef ten opzichte
van 2014. Op maandbasis waren er gemiddeld 178
lopende afbetalingsplannen. Toch moest WoninGent
43 huurders uitzetten omwille van blijvende of
stijgende huurachterstand, al dan niet in combinatie

met overlastproblemen, wat meer is dan in 2014. Naast
de toenemende financiële moeilijkheden waarmee
meer en meer huurders worden geconfronteerd, kan
een verklaring ook gevonden worden in het feit dat
steeds meer betrokken huurders een beroep doen op
de verzetsprocedure. Dit heeft een vertragend effect,
waardoor de uitspraak in bepaalde dossiers uit 2014 pas
in 2015 werd gedaan.

Bestrijding Leegstand
Eind 2015 telde WoninGent 209 leegstaande woningen
omwille van een renovatieproject (structurele leegstand)
en een 796 niet-structureel leegstaande woningen. De
niet-structureel leegstaande woningen kunnen worden
onderverdeeld in 3 categorieën:
• 293 WE6 stonden leeg in afwachting van
een nieuwe huurder.
• 419 WE waren in behandeling bij de Technische Dienst

6

om opgeknapt te worden en aangepast te worden aan
de kwaliteitsnorm.
• 84 WE stonden leeg omwille van aanzienlijke
gebreken aan de woningen die belangrijke technische
ingrepen vereisen.
Er dient rekening mee gehouden te worden dat deze
cijfers sterk fluctueren.

WE = wooneenheden
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EEN GECOÖRDINEERDE STRIJD TEGEN LEEGSTAND & INVOERING KWALITEITSNORM
In 2015 zette WoninGent sterk in op een
gecoördineerde strijd tegen de leegstand.
Het aanpakken van de leegstand is immers
een gezamenlijke inspanning van de Afdeling
Verhuur, die instaat voor het verhuurproces, en
de Technische Dienst, die de vaak verouderde
woningen opnieuw verhuurbaar moet maken.
Een analyse van de acceptatieratio’s en de reden
van weigering door kandidaat-huurders, toonde
aan dat nieuwe of goede woningen opmerkelijk
sneller verhuurd worden dan ‘uitgeleefde’
woningen.
In januari 2015 legde het bestuur een eigen
kwaliteitsnorm voor sociale woningen vast.
Deze kwaliteitsnorm bepaalt de kwaliteitseisen
waaraan een sociale woning van WoninGent
moet voldoen. Sinds mei 2015 worden alle sociale
woningen die vrijkomen consistent aangepakt
en aangepast aan deze kwaliteitsnorm, ongeacht
of de werken worden uitgevoerd door eigen
personeel of door externe aannemers. Waar het
in sommige woningen slechts kleine ingrepen
vergt om ze aan de norm aan te passen, betekent
dit voor andere echter een zeer grondige en
ingrijpende opknapbeurt. Enkel woningen die
aan de kwaliteitsnorm voldoen, worden opnieuw
verhuurd. De resultaten van deze aanpak spreken
voor zich. Er zijn opmerkelijk minder weigeringen
van kandidaat-huurders omwille van de staat van
de woning.

Vaklui van WoninGent passen sociale woningen aan de kwaliteitsnorm aan
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De Technische Dienst stelde daarbij ook een
programma op om het aantal woningen dat
leegstaat in afwachting van een grondige
opknapbeurt aan te pakken. Zij slaagde er
zo in om tijdens het 2de semester van 2015
deze leegstand met ongeveer 170 WE te
verminderen met inzet van eigen personeel en
externe aannemers. In 2016 wordt deze aanpak
verdergezet.
In 2015 werd in het kader van de leegstand
bestrijding ook de samenwerking met het
CAW Oost-Vlaanderen verder uitgebouwd. De
bedoeling van deze samenwerking is dat het
CAW woningen die niet meer binnen het sociaal
stelsel kunnen worden verhuurd als tijdelijke
huisvesting gebruikt voor haar doelgroep. In de
Nimfenstraat en de Bellefleurstraat werden op
die manier 23 woningen verhuurd aan het CAW 
Oost-Vlaanderen.
Ondanks deze inspanningen blijven leegstaande
woningen (al dan niet in afwachting van een
renovatieproject) een geliefd doelwit voor
krakers. In 2015 moesten 48 kraakdossiers
worden behandeld. De kostprijs voor het
afsluiten van deze woningen en nutsleidingen,
de personeels-, administratie- en gerechtskosten
van deze kraakpanden wordt geraamd
op ca. €110.000.

Statistieken Afdeling Verhuur

In 2015 had WoninGent 7.973 zittende huurders. Er
stonden 5.943 kandidaat-huurders op de wachtlijst.
De huidige populatie van sociale huurders kent
een sterke vergrijzing. Niet minder dan 64% van
de zittende huurders is ouder dan 50 jaar. 26% is
zelfs ouder dan 70 jaar. Dit staat in contrast met
de kandidaat-huurders van wie 70% jonger is dan
50 jaar.
De gemene delers tussen de zittende huurders en
de kandidaat-huurders zijn hun gezinssamenstelling
en zeer lage inkomen. 74 % van zowel de zittende
huurders als van de kandidaat-huurders is
alleenstaande of hoofd van een eenoudergezin. Zo’n
62,5% van de zittende huurders moet rondkomen
met een netto-belastbaar inkomen van € 16.197,33 of

minder. Bij de kandidaat-huurders ligt het inkomen
nog lager dan dat van de zittende huurders. 74%
heeft een netto-belastbaar inkomen van € 16.197,33
of minder. Bijna een vierde van de kandidaathuurders heeft een inkomen van € 6.197,33 of
minder.
De sociale en financiële kwetsbaarheid van de
huurders en kandidaat-huurders heeft onvermijdelijk
repercussies op de huurgelden die WoninGent
ontvangt van haar huurders. De mediaan huurprijs
voor een eengezinswoning bedroeg in 2015 € 256,17.
Voor een appartement was de mediaan huurprijs
€ 191,87. Rekening houdend met het profiel van
de kandidaat-huurders, zullen deze inkomsten uit
huurgelden de komende jaren nog verder dalen.

Cantecleerstraat, Project Malpertuus
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1. SAMENSTELLING GEZIN
Zittende huurders

Kandidaat-huurders

Nieuwe huurders

GEZINSTYPE

AANTAL

%

Cumulatief %

AANTAL

%

Cumulatief %

AANTAL

%

Cumulatief %

alleenstaande

4.315

54,12

54,12

3.091

52,01

52,01

308

50,83

50,83

1 volwassene +
kind(eren)

1.469

18,42

72,54

1.270

21,37

73,38

149

24,59

75,41

1 volwassene +
bijwoner(s)

69

0,87

73,41

30

0,50

73,89

14

2,31

77,72

1 volwassene
+ kind(eren) +
bijwoner(s)

64

0,80

74,21

27

0,45

74,34

4

0,66

78,38

2 volwassenen

881

11,05

85,26

351

5,91

80,25

32

5,28

83,66

2 volwassenen
+ kind(eren)

1.132

14,20

99,46

1.128

18,98

99,23

98

16,17

99,83

2 volwassenen
+ bijwoner(s)

5

0,06

99,52

4

0,07

99,29

0

0,00

99,83

2 volwassenen
+ kind(eren) +
bijwoner(s)

38

0,48

100,00

42

0,71

100,00

1

0,17

100,00

7.973

100

5.943

100

606

100

TOTAAL

Zittende huurders

Kandidaat-huurders

Nieuwe huurders

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000
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2 volwassenen + kind(eren)
+ bijwoner(s)

2 volwassenen
+ bijwoner(s)

2 volwassenen
+ kind(eren)

2 volwassenen

1 volwassene + kind(eren)
+ bijwoner(s)

1 volwassene +
bijwoner(s)

1 volwassene
+ kind(eren)

alleenstaande

0

2. LEEFTIJD
Zittende huurders
GEZINSTYPE

Kandidaat-huurders

Nieuwe huurders

AANTAL

%

Cumulatief %

AANTAL

%

Cumulatief %

AANTAL

%

Cumulatief %

Jonger dan
20 jaar

13

0,16

0,16

74

1,25

1,25

7

1,16

1,16

van 20 tot
30 jaar

387

4,85

5,02

1.188

19,99

21,24

116

19,14

20,30

van 30 tot
40 jaar

982

12,32

17,33

1.564

26,32

47,55

125

20,63

40,92

van 40 tot
50 jaar

1.421

17,82

35,16

1.319

22,19

69,75

112

18,48

59,41

van 50 tot
60 jaar

1.592

19,97

55,12

921

15,50

85,24

124

20,46

79,87

van 60 tot
70 jaar

1.506

18,89

74,01

614

10,33

95,57

58

9,57

89,44

van 70 tot
80 jaar

1.178

14,77

88,79

217

3,65

99,23

50

8,25

97,69

van 80 tot
90 jaar

771

9,67

98,46

40

0,67

99,90

12

1,98

99,67

van 90 tot
100 jaar

122

1,53

99,99

6

0,10

100,00

2

0,33

100,00

100 jaar en
ouder

1

0,01

100,00

0

0,00

100,00

0

0,00

100,00

7.973

100

5.943

100

606

100

TOTAAL

Huurders

Kandidaat-huurders

Nieuwe huurders

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Jonger dan
20 jaar

van 20 tot
30 jaar

van 30 tot
40 jaar

van 40 tot
50 jaar

van 50 tot
60 jaar

van 60 tot
70 jaar

van 70 tot
80 jaar

van 80 tot
90 jaar

van 90 tot
100 jaar

100 jaar
en ouder

Jaarverslag 2015 | 19

DEEL 2: DIENSTVERLENING HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS

3. INKOMEN
Huurders
INKOMEN

AANTAL

%

0 - 6.197,33

401

6.197,34 - 8.697,33

293

Kandidaat-huurders

Cumulatief %

AANTAL

%

5,03

5,03

1.448

24,36

3,67

8,70

362

6,09

Nieuwe huurders

Cumulatief %

AANTAL

%

Cumulatief
%

24,36

82

13,53

13,53

30,46

54

8,91

22,44

8.697,34 - 11.197,33

928

11,64

20,34

728

12,25

42,71

111

18,32

40,76

11.197,34 - 13.697,33

2.052

25,74

46,08

1.145

19,27

61,97

142

23,43

64,19

13.697,34 - 16.197,33

1.313

16,47

62,55

733

12,33

74,31

85

14,03

78,22

16.197,34 - 18.697,33

889

11,15

73,70

550

9,25

83,56

61

10,07

88,28

18.697,34 - 21.197,33

498

6,25

79,94

296

4,98

88,54

26

4,29

92,57

21.197,34 - 23697,33

389

4,88

84,82

212

3,57

92,11

19

3,14

95,71

23.697,34 - 26.197,33

271

3,40

88,22

128

2,15

94,26

8

1,32

97,03

26.197,34 - 28.697,33

229

2,87

91,09

96

1,62

95,88

4

0,66

97,69

28.697,34 - 31.197,33

186

2,33

93,43

83

1,40

97,27

5

0,83

98,51

31.197,34 - 33.697,33

120

1,51

94,93

72

1,21

98,49

2

0,33

98,84

33.697,34 - 36.197,33

99

1,24

96,17

35

0,59

99,07

3

0,50

99,34

36.197,34 - 38.697,33

72

0,90

97,08

17

0,29

99,36

3

0,50

99,83

38.697,34 - 41.197,33

62

0,78

97,86

7

0,12

99,48

0

0,00

99,83

41.197,34 - 43.697,33

41

0,51

98,37

11

0,19

99,66

1

0,17

100,00

43.697,34 - 46.197,33

37

0,46

98,83

8

0,13

99,80

0

0,00

100,00

46.197,34 - 48.697,33

15

0,19

99,02

1

0,02

99,81

0

0,00

100,00

48.697,34 - 51.197,33

11

0,14

99,16

1

0,02

99,83

0

0,00

100,00

51.197,34 - 53.697,33

18

0,23

99,39

1

0,02

99,85

0

0,00

100,00

53.697,34 - 56.197,33

11

0,14

99,52

0

0,00

99,85

0

0,00

100,00

56.197,34 - 58.697,33

6

0,08

99,60

1

0,02

99,87

0

0,00

100,00

58.697,34 - 60.549,87

9

0,11

99,71

0

0,00

99,87

0

0,00

100,00

60.549,88 -

23

0,29

100,00

8

0,13

100,00

0

0,00

100,00

7.973

100

5.943

100

606

100

TOTAAL

Huurders

Kandidaat-huurders

Nieuwe huurders

2.000
1.500
1.000
500
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60.549,88 -

58.697,34 - 60.549,87

56.197,34 - 58.697,33

53.697,34 - 56.197,33

51.197,34 - 53.697,33

48.697,34 - 51.197,33

46.197,34 - 48.697,33

43.697,34 - 46.197,33

41.197,34 - 43.697,33

38.697,34 - 41.197,33

36.197,34 - 38.697,33

33.697,34 - 36.197,33

31.197,34 - 33.697,33

28.697,34 - 31.197,33

26.197,34 - 28.697,33

23.697,34 - 26.197,33

21.197,34 - 23697,33

18.697,34 - 21.197,33

16.197,34 - 18.697,33

13.697,34 - 16.197,33

11.197,34 - 13.697,33

8.697,34 - 11.197,33

6.197,34 - 8.697,33

0 - 6.197,33

0

4. TE BETALEN HUURPRIJS
Zittende huurders
HUURPRIJS

Nieuwe huurders

AANTAL

%

Cumulatief %

AANTAL

%

Cumulatief %

0-100

2

0,03

0,03

0

0,00

0,00

101-125

0

0,00

0,03

0

0,00

0,00

126-150

24

0,30

0,33

1

0,17

0,17

151-175

148

1,86

2,18

15

2,48

2,64

176-200

431

5,41

7,59

36

5,94

8,58

201-225

589

7,39

14,98

26

4,29

12,87

226-250

1.057

13,26

28,23

91

15,02

27,89

251-275

1.098

13,77

42,00

104

17,16

45,05

276-300

978

12,27

54,27

119

19,64

64,69

301-325

628

7,88

62,15

59

9,74

74,42

326-350

534

6,70

68,84

39

6,44

80,86

351-375

408

5,12

73,96

33

5,45

86,30

376-400

338

4,24

78,20

20

3,30

89,60

401-425

258

3,24

81,44

14

2,31

91,91

426-450

226

2,83

84,27

13

2,15

94,06

451-475

190

2,38

86,65

9

1,49

95,54

476-500

191

2,40

89,05

8

1,32

96,86

501-525

158

1,98

91,03

3

0,50

97,36

526-550

158

1,98

93,01

4

0,66

98,02

551-575

123

1,54

94,56

2

0,33

98,35

576-600

117

1,47

96,02

2

0,33

98,68
99,34

601-625

88

1,10

97,13

4

0,66

626-650

54

0,68

97,81

2

0,33

99,67

651-675

48

0,60

98,41

0

0,00

99,67

676-700

41

0,51

98,92

1

0,17

99,83

701-726

37

0,46

99,39

1

0,17

100,00

726-750

18

0,23

99,61

0

0,00

100,00

751-775

19

0,24

99,85

0

0,00

100,00

776-800

12

0,15

100,00

0

0,00

100,00

TOTAAL

7.973

100,00

606

100,00

1.200
Huurders

Nieuwe huurders

1.000

800

600

400

200

0-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251-276
276-300
301-325
326-350
351-375
376-400
401-425
426-450
451-475
476-500
501-525
526-550
551-576
576-600
601-625
626-650
651-675
676-700
701-725
726-700
701-725
726-750
751-775
776-800

0
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5. OVERZICHT PATRIMONIUM
Patrimonium per type
TYPE WONING

AANTAL

studio

%

Woningen voor personen met een (mobiliteits)
beperking

476

5,26

- 10 studio’s voor bejaarden

appartement 1 / 1,5 slaapkamer

3.243

35,81

- 410 gelijkvloerse appartementen;
- 10 gelijkvloerse appartementen voor
andersvaliden;
- 308 appartementen voor bejaarden;
- 44 appartementen voor andersvaliden;
- 11 appartementen voor rolstoelgebruikers;
- 17 appartementen voor andersvaliden i.s.m.
Focus Wonen.

appartement 2 / 2,5 slaapkamers

2.873

31,72

- 4 appartementen voor andersvaliden;
- 10 appartementen voor rolstoelgebruikers;
- 7 appartementen voor andersvaliden i.s.m.
Focus Wonen.

appartement 3 slaapkamers

832

9,19

appartement 4 slaapkamers

47

0,52

huis 1 slaapkamer

138

1,52

huis 2 slaapkamers

271

2,99

huis 3 slaapkamers

998

11,02

huis 4 slaapkamers

164

1,81

huis 5 slaapkamers

15

0,17

9.057

100

TOTAAL

- 101 eengezinswoningen met één slaapkamer
zijn bejaardenwoningen

Het aantal woningen daalde in 2015
met 20 WE ten opzichte van 2014.
De belangrijkste oorzaak zijn de 64
appartementen van het gebouw
gelegen aan het Charles de l’Epéeplein
die aan de aannemer werden
overgedragen in het kader van de
renovatiewerken aan het gebouw.
Verder werden er in Gentbrugge
3 woningen verkocht.

Type woningen
3.500

3.243
2.873

3.000
2.500
2.000
1.500

500

998

832

1.000
476

47

0
studio

app 1/
1,5 slpk
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app 2/
2,5 slpk

app
3 slpk

138
app
4 slpk

271
huis
1 slpk

164
huis
2 slpk

15
huis
3 slpk

Daarnaast kwamen er
47 huurwoningen bij:
• Project Malpertuus: 17 WE
• Project Luizengevecht: 18 WE
• Project Sint-Bernadettestraat: 11 WE
• Het appartement dat WoninGent
als kantoorruimte gebruikte in het
Sint-Vincentiusplein werd opnieuw
in verhuring genomen.

Aantal verhuurde woningen
TYPE WONING

AANTAL

%

381

4,73

appartement 1 / 1,5 slaapkamer

2.900

36,01

appartement 2 / 2,5 slaapkamers

2.520

31,29

745

9,25

appartement 4 slaapkamers

41

0,51

huis 1 slaapkamer

110

1,37

studio

appartement 3 slaapkamers

huis 2 slaapkamers

247

3,07

huis 3 slaapkamers

936

11,62

huis 4 slaapkamers

158

1,96

huis 5 slaapkamers

15

0,19

8.053

100%

TOTAAL

6. OVERZICHT VERHURINGEN BUITEN SOCIAAL STELSEL7
OMSCHRIJVING

AANTAL RESIDENTIËLE
PANDEN
BUITEN SOCIAAL STELSEL

ADL8-woningen aangepast aan rolstoelgebruikers i.s.m. Focus-Plus

24

ADL-centrum

3

Noodwoningen in het kader van het samenwerkingsprotocol
“Wonen“ tussen OCMW Gent en de Gentse SHM

18

Lokaal dienstencentrum

3

Wijkgezondheidscentrum

2

vzw Algemeen Welzijnswerk

2

Huisvesting van ex-psychiatrische paiënten via beschut
wonen De Wende

2

Demonstratiewoning Samenlevingsopbouw/Stad Gent
Gezondheidsdienst

2

Samenlevingsopbouw Gent

1

Stad Gent buurtwerk

1

Kinderkribbe

2
2

vzw Jong

1

Stad Gent Bibliotheek

2

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

2

NV Uw eigen huis der Vlaanderen

1

Commerciële panden
TOTAAL

WoninGent ondernam in 2015 extra inspanningen om
haar leegstaande commerciële panden te verhuren.
De maatschappij ging hiervoor in zee met een

8

3
2

Clubhuis voor senioren

7

AANTAL NIET-RESIDENTIËLE
PANDEN
BUITEN SOCIAAL STELSEL

18
58

33

immobiliënkantoor. Van de zes leegstaande nietresidentiële panden werden er op die manier in de loop
van 2015 vier verhuurd.

Bij de niet-residentiële panden werden geen bergingen en kelders opgenomen die verhuurd worden buiten sociaal stelsel.
ADL = Assistentie in het Dagelijks Leven
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2

SOCIALE DIENSTVERLENING
Een aanspreekpunt in de wijk
WoninGent wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor haar
sociale huurders. De fysieke aanwezigheid van haar
wijkmonitoren9 in de wijken is een cruciaal onderdeel
hiervan. Een team van tien wijkmonitoren vormt
voor de huurders een laagdrempelig aanspreekpunt
op een boogscheut van hun woning. WoninGent
wenste al geruime tijd het aantal zitmomenten van
de wijkmonitoren uit te breiden. In 2015 werd deze
uitbreiding een feit. Na onderhandelingen met OCMW
Gent vinden sinds maart 2015 zitmomenten plaats in
verscheidene Welzijnsbureaus en Lokale Dienstencentra
verspreid over de Stad Gent. In totaal zijn er nu twaalf

9

zitmomenten, die in de loop van 2015 in de meeste
wijken goed ingeburgerd zijn geraakt. Bewoners
komen er langs voor de meest uiteenlopende zaken.
Zowel technische meldingen, vragen met betrekking
tot mutatiedossiers, meldingen van overlast,
informatieverstrekking over en doorverwijzing
naar andere diensten … worden behandeld door de
wijkmonitor.
De aanwezigheid van de wijkmonitor in de wijk, laat
verder ook toe om de samenwerking met buurtgebonden
organisaties dieper uit te werken.

WoninGent noemt haar sociaal assistenten wijkmonitoren. Het gaat om tien medewerkers die elk een of meerdere wijken voor hun rekening nemen.
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In 2015 kregen de wijkmonitoren 2.440 bezoeken van sociale huurders tijdens hun zitmomenten.
41 63 18

84

58

Watersportbaan-Stationsbuurt
Brugse Poort
St.-Amandsberg-Dampoort-Scheldeoord-Macharius
Nieuw Gent
Gent Centrum
Rabot herhuisvesting*
Rabot
Gentbrugge-Ledeberg
*
Macharius-Heirnis
Rabot herhuisvesting: het aantal bezoekers enkel in
het kader van de verhuisbeweging tweede Rabottoren
Muide-Meulestede
(Filips Van Cleeflaan) vanaf 01/4/2015.
**
Bloemekenswijk**
Het zitmoment in de Bloemekenswijk ging pas van

107
133

139

338
529

930

start op 01/09/2015.

In 2015 deden de wijkmonitoren ook 1.850 huisbezoeken,
waarvan 862 aangekondigde en 988 niet-aangekondigde.
Zij behandelden ook om en bij de 2.520 diverse sociale
problemen en meldingen van overlast. De meest

voorkomende klachten blijven net als de voorbije jaren
lawaaioverlast (21%) en gebrekkig onderhoud van de
woning of tuin (9%).

onderhoud woning, tuin, terras
onderhoud gemeenschappelijke delen gebouw
sluikstort/zwerfvuil
voederen dieren
geurhinder
hinderlijke huisdieren
gedrag kinderen
lawaaioverlast (muziek, leefgeluiden,é)
verbale & fysieke agressie
pesterijen/roddel
burenruzie
vandalisme
algemeen onveiligheidsgevoel
domiciliefraude
asociaal storend gedrag
vermoeden mentaal ziektebeeld
vermoeden alcoholverslaving
vermoeden drugsverslaving
huurachterstand *
0

100

200

300

400

500

600

*De wijkmonitor doet een laatste huisbezoek vooraleer een dossier wordt overgemaakt aan de rechtbank.
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Garanderen woonzekerheid
WoninGent werkt samen met sociale partners om de
woonzekerheid van de meest kwetsbare sociale huurders
te garanderen en op die manier uithuiszettingen te
vermijden. De nauwe samenwerking met OCMW Gent via
het ‘samenwerkingsprotocol Wonen-WoonbegeleidingDaklozen’ werd in 2015 verdergezet. Daarnaast is er ook
een intensieve samenwerking met de dienst Preventieve
Woonbegeleiding van het CAW Oost-Vlaanderen. Ook
de eigen wijkmonitoren worden door de maatschappij
ingeschakeld om huisbezoeken af te leggen bij
huurders met betalingsproblemen. Deze gezamenlijke
inspanningen werpen hun vruchten af en zorgen voor
een beter woonklimaat. Toch moest WoninGent 43
huurders uit hun woning zetten omwille van blijvende en
stijgende huurachterstand, al dan niet in combinatie met
overlastproblemen.

De strijd tegen domiciliefraude
De aanpak van de domiciliefraude werd in 2015 onder
de loep genomen. De werkwijze werd herbekeken en
afgetoetst met het draaiboek van de VMSW en RWO
Toezicht. Dit laat de Afdelingen Sociale Dienstverlening
en Verhuur toe om op een eenvormige en
gestructureerde manier domiciliefraude aan te pakken
zoals bv. huurders die hun bijwoonst niet aangeven, hun
sociale woning onderverhuren of niet echt in hun sociale
woning wonen.

Sociale huurders aan zet
Samen met de Dienst Wonen van de Stad Gent en
Samenlevingsopbouw ondersteunt WoninGent het
proefproject bewonersparticipatie in de wijk Nieuw
Gent. Zo worden er over verschillende thema’s
opleidingssessies georganiseerd voor de bewoners en
stelt WoninGent lokalen ter beschikking voor dit project.
Het participatietraject heeft als doel om op termijn
een volledig participatiemodel uit te werken, waarin
voorstellen zijn opgenomen van prioritaire acties samen
met een concrete planning voor de wijk Nieuw Gent.

In de wijken Gentbrugge en Ledeberg werkte WoninGent
al langer met vrijwilligers. Deze vrijwilligers dragen bij
tot de realisatie van een kwaliteitsvollere woonomgeving
voor de buurt én voor de bewoners. Zij nemen een
sociale functie op en signaleren leefbaarheidsproblemen
of technische mankementen, bieden de afval
containers voor de ophaalrondes aan, ruimen de
gemeenschappelijke zone rondom het gebouw op …
In 2015 werd de vrijwilligerswerking verder uitgebreid
in Gentbrugge en Ledeberg. Eind 2015 werd een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met OCMW
Gent met betrekking tot de huidige elf vrijwilligers.
Na evaluatie kan – in overleg met alle betrokken partijen
– deze werking uitgebreid worden naar andere wijken
binnen het patrimonium van WoninGent.

Begeleiding bij renovaties en herhuisvestingen
De Dienst Projectontwikkeling van WoninGent stelde een
ambitieuze renovatieplanning op voor het verouderde
patrimonium. Bij deze renovaties is een herhuisvesting
van de bewoners vaak onvermijdelijk. De Afdeling
Sociale Zaken en Leefbaarheid zorgt voor een intensieve
begeleiding van de betrokken bewoners tijdens het hele
proces van herhuisvesting.
In maart 2015 werd door de raad van bestuur groen
licht gegeven voor de verhuisbeweging van de tweede
Rabottoren in de Filips van Cleeflaan. Vanaf april 2015
werden 147 huurders op de hoogte gebracht dat zij tegen
eind 2016 moesten verhuizen. Door de zeer intensieve
opvolging en begeleiding door de wijkmonitor in
samenwerking met de Afdeling Verhuur, moest er tegen
eind december 2015 nog maar voor 33 huurders een
andere woning worden gezocht.
Doordat een aantal leegstaande panden gekraakt werd
in het Vogelenzangpark en Vogelenzang, werd – omwille
van de veiligheid – beslist om de 17 resterende bewoners
versneld te verhuizen. De wijkmonitor begeleidde de
bewoners hierbij.
Ook wanneer er ingrijpende werken door de Technische
Dienst plaatsvinden in gebouwen, zorgt de Afdeling
Sociale Dienstverlening en Leefbaarheid voor de
nodige ondersteuning van de bewoners, al dan niet in
samenwerking met sociale partners. Zo werden in 2015
in verschillende gebouwen de liften grondig gerenoveerd
of vervangen. In samenwerking met de Technische
Dienst werden door de wijkmonitoren ondersteunende
maatregelen getroffen voor de minder mobiele bewoners
van de betrokken gebouwen.
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KOM OP VOOR BETER SAMENLEVEN
De wijkmonitoren zetten samen met andere diensten van WoninGent verschillende acties op
touw om de leefbaarheid in het patrimonium te verbeteren en een aangename woonomgeving
te creëren voor de bewoners. Zij participeren ook in diverse wijkgebonden initiatieven ter
bevordering van het wijkgevoel en de leefbaarheid. Enkele voorbeelden:

• In verscheidene wijken werden acties gehouden
in samenwerking met de Technische Dienst om de
fietsenstallingen op te ruimen. Wrakken werden
weggehaald zodat de bewoners meer plaats hebben om
hun fiets te stallen.
• Samen met Ivago werden controleacties op touw gezet,
waarbij bewoners die hun afval correct aanbieden een
gadget van Ivago ontvingen 1 .
• In samenwerking met de andere diensten in hun wijk
hielpen de wijkmonitoren bij de organisatie van de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Hun aanwezigheid toont
niet alleen hun betrokkenheid met de wijk maar is ook
een informele manier om de huurders beter te leren
kennen 2 .
• De wijkmonitoren hielpen mee aan de organisatie
van de ‘Wijk van de maand’. Zo werd in de wijk
Muide-Meulestede een fietstocht georganiseerd voor
de bewoners. Tijdens het rustmoment konden deze

bewoners hun wensen en bemerkingen kwijt bij de
wijkmonitor die hen vergastte op een drankje.
• De bewonersgroep in de wijk Watersportbaan
organiseerde opnieuw – met ondersteuning van
de wijkmonitor – een nieuwjaarsreceptie, een
mosselsouper en een barbecue. De wijkmonitor
participeert er ook actief in de werkgroep “activiteiten”
en werkt samen met de sociale partners in de wijk een
aantal initiatieven uit 3 .
• In de Bloemekenswijk werkte de wijkmonitor actief
mee aan Uco Eté. Dit zomerevenement trok niet
alleen veel volk uit de hele wijk maar was ook een
trefplaats voor de bewoners uit de Maïsstraat en de Jan
Yoensstraat (waaronder tal van rolstoelgebruikers) en
de bewoners van de wat verderop gelegen gebouwen
aan de Francisco Ferrerlaan. Er werd gekookt, muzikale
optredens gegeven, een speelterras voorzien voor de
kinderen, schilderworkshops gegeven … 4

1

3

2

4
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DIENST PROJECTEN, NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Dienst Projectontwikkeling in evolutie
Na een bouwtechnische screening van haar gebouwen,
heeft WoninGent in 2014 een opdeling gemaakt van haar
patrimonium in 3 groepen:
• 3 8% van het patrimonium bevindt zich in goede staat
en vergt normaal onderhoud.
• 2 6% van het patrimonium bevindt zich in redelijke
staat en vraagt dringend een gedeeltelijke aanpak.
• 3 6% van het patrimonium bevindt zich in slechte staat
en vraagt dringend een totaalaanpak.

renovatie en/of vervangingsbouw in een volgende
fase definitieve vorm krijgen door de aanduiding van
ontwerpbureaus. In 2015 werd onderzoek verricht ter
voorbereiding van de renovatie en/of vervanging van
volgende gebouwen:
• T ichelrei 3-221 (110 WE);
•W
 inston Churchillplein 1-84 (84 WE);
• Jubileumlaan 194-380 (94 WE);
•R
 evitalisatie Nieuw Gent Kikvorststraat (655 WE).

De renovatiewerken aan de gebouwen in slechte staat
zijn broodnodig. Daarom plant WoninGent de volgende
vijftien jaar gemiddeld 240 woningen per jaar te
renoveren of te vervangen door nieuwbouw. WoninGent
raamt de kostprijs op 281 miljoen euro. Om deze
ambitieuze renovatieplanning te doen slagen, is een
substantiële financiële ondersteuning door de Vlaamse
overheid vereist.

De renovatienood in de gebouwen Alphonse De
Hollainhof en in de gebouwen aan Vogelenzang 1-20 en
Vogelenzangpark 1-17 bleek hoger dan verwacht. Om die
reden werden de renovatieplannen voor deze gebouwen
vooruitgeschoven op de planning.

Daarnaast vergt de vooropgestelde renovatie- en
nieuwbouwplanning een uitbreiding van de capaciteit
van de dienst. In een eerste fase werden er in april 2015
twee extra voltijdse projectleiders aangeworven.
Er werd ook sterk ingezet op de individuele
projectopvolging. Het verloop van elk bouwdossier
werd vanaf 2015 in kaart gebracht via een intelligente
planningstool met bijhorend stappenplan.

Naar een concrete renovatieplanning
2015 stond in het teken van de concretisering van de
vooropgestelde renovatieplannen. Er werd een Korte
Termijn Renovatieplan (KTRPlan 2015-2020) opgesteld en
goedgekeurd. Dit plan is goed voor een grondige aanpak
van ca. 1.200 woningen in de komende vijf jaar.
Naast de verdere uitvoering van de al lopende
renovatie van zo’n 125 WE10, verrichte de Dienst
Projectontwikkeling het voorbije jaar ook heel wat nader
onderzoek in het kader van dit KTRPlan 2015-2020. De
staat en structuur van de betrokken gebouwen werd
in kaart gebracht en er werd ontwerpend onderzoek
verricht. Op basis van deze onderzoeken kan de

10

Nieuwbouwprojecten
De Dienst Projecten boog zich in 2015 dieper over
het vraagstuk op welke manier de impact van de
renovatiebeweging op de bewoners zoveel als mogelijk
beperkt kan worden. Vanuit dit opzicht heeft de dienst
in haar meerjarenplanning de oplevering van nieuwe
wooneenheden zo goed als mogelijk afgestemd op de
renovatieplanning. Op die manier probeert WoninGent
de herhuisvesting van bewoners in het kader van de
renovatiebeweging op te vangen.
In 2015 werden 46 huurwoningen opgeleverd, die
voornamelijk werden aangewend voor de herhuisvesting
van de bewoners van de tweede Rabottoren.

Beperkte renovaties sociale huurwoningen
Naast de nodige totaalrenovaties, zijn er ook beperktere
renovaties en grote onderhoudswerken nodig in zo’n
2.400 woningen die zich momenteel in redelijke staat
bevinden. Deze ingrepen moeten vermijden dat ook deze
woningen op korte termijn evolueren naar woningen in
slechte staat. Dit vergt niet alleen inspanningen van de
Dienst Projecten maar ook van de Technische Dienst.

 eze omvatten de renovaties van de gebouwen in de Emile Moysonlaan (62 appartementen), Charles de L’Epéeplein (41 appartementen) en Steenbekestraat /
D
Désiré Mercierlaan / Theophiel de Jaegerstraat (Structurele leegstand fases 2 & 3 goed voor respectievelijk 8 en 14 eengezinswoningen).
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Kerncijfers 2015
In 2015 waren een 50-tal projecten in ontwikkeling. Deze
beslaan in totaal ongeveer 2.855 wooneenheden in zowel
huur- en koopprojecten.
Drie projecten, samen goed voor 65
wooneenheden werden in 2015 opgeleverd
(46 huureenheden en 19 koopappartementen11).
Door faillissementsverwikkelingen konden acht
grondgebonden woningen niet worden afgewerkt.
Dertien projecten of 384 wooneenheden waren in
fase van uitvoering (273 WE in een nieuwbouwof vervangingsbouwproject en 111 WE in een
renovatieproject):
• 69 WE voor sociale huur in
vervangingsbouwprojecten: Steenakker (60
appartementen) en Tuinwijk De Warande (9
eengezinswoningen).
• 165 WE voor sociale huur in nieuwbouwprojecten:
Sleutelbloemstraat (31 appartementen), G.
Crommenlaan (44 appartementen), Botermarktpoort
(19 assisentiewoningen), G. Willemotlaan (38
appartementen en eengezinswoningen), Wegelakker
en Jean Jaurèslaan (25 eengezinswoningen),
Brusselsesteenweg (8 appartementen).
• 111 WE voor sociale huur in renovatieprojecten:
E. Moysonlaan (62 appartementen), Charles de
L’Epéeplein (41 appartementen), Structurele Leegstand
fase 2 (8 eengezinswoningen).
• 39 WE voor sociale koop: Brusselsepoortstraat
(17 koopappartementen) en Malpertuus (22
koopwoningen).

Ook werden meerdere verwervingsdossiers opgestart
voor het realiseren van 67 nieuwe bijkomende sociale
huurwoningen. In 2016 worden de notariële aktes
verleden voor:
• 7 woningen en 3 appartementen in de Loodsenstraat
(Meulestede);
• 7 loten grondgebonden woningen in de verkaveling
Alsberghe & Van Oost in de Nadinne Crappestraat (t.h.v.
Drongensesteenweg);
• 9 appartementen in de Rooigemlaanlaan 226-232;
• 16 grondgebonden woningen en 28 appartementen
in de verkaveling Filature du Rabot langs de Frans
Van Ryhovenlaan-Nieuwe Vaart (na gedeeltelijke
vernietiging Grond- en Pandendecreet).

Deze projecten zullen in 2016 voor 184 nieuwe en
gerenoveerde woningen zorgen.
In 2015 waren er zo’n 37 projecten in een
voorbereidingsfase van voorstudie tot
aanbestedingsdossier.

Het gaat om volgende projecten: nieuwbouw Luizengevecht (18
huurappartementen en 19 koopappartementen), vervangingsbouw
Malpertuus (17 eengezinswoningen) en vervangingsbouw St-Bernadettestraat
(11 appartementen).

11 
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OVERZICHT PROJECTEN
1. Opgeleverde projecten
1.1. SINT-BERNADETTESTRAAT 272-294
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw – 11 appartementen voor sociale huur

LIGGING:
Sint-Amandsberg - Oostakker

ARCHITECT:
Architectenbureau L8 Architecten bvba i.s.m.
Kurt Desoete - Gent

FINANCIERING:
Eindbedrag: € 952.121,05.

AANNEMER:
Bouwcentrale Modern nv - Eeklo

OPLEVERING:
2 september 2015.

Project Sint-Bernadettestraat

ONTWERP:
Vervangingsbouw van
(oorspronkelijk) 12
appartementen naar 11
nieuwe appartementen met
type 1 slaapkamer.
De 2 gelijkvloerse
appartementen werden
gebouwd volgens de
principes van ‘aangepast
wonen’ en zijn
rolstoeltoegankelijk.

1.2. MALPERTUUS: FASE 7 - GROEP 10
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw – 17 woningen voor sociale huur

LIGGING:
Brugse Poort - Bourgoyen

ARCHITECT:
Architectenbureau D & C Van Impe & Partners - Gent

FINANCIERING:
Eindbedrag: € 2.099.169,60.

AANNEMER:
Bouwonderneming Damman nv - Deerlijk

OPLEVERING:
23 september 2015.
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Project Malpertuus

ONTWERP:
Bouw van de laatste 17 huurwoningen
van het project Malpertuus.

1.3. LUIZENGEVECHT
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 18 appartementen voor sociale huur & 19
appartementen voor sociale koop
ARCHITECT:
Ontwerp: Architectenbureau HVH - Kontich
Ontwerpwedstrijd i.s.m.de Vlaams Bouwmeester
Uitvoering: Architectenbureau BARO Architectuur bvba

Stad Gent gedragen.
De weginfrastructuur in het verlengde van de
Reinaertstraat wordt gesubsidieerd door het Vlaams
Gewest12.
OPLEVERING:
19 augustus 2015.

AANNEMER:
Bekaert Building Company nv - Waregem

ONTWERP:
Dit nieuwbouwproject kadert in het
stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de
Brugse Poort’ en voorziet 3 bouwvolumes:
1. Het 1ste bouwvolume omvat:
a) 1 9 koopappartementen met 2 of
3 slaapkamers;
b) e en crèche voor kinderdagverblijf en
naschoolse kinderopvang. Na oplevering
van het volledige gebouw wordt de crèche
verkocht aan de Stad Gent, die de crèche zal
exploiteren;
c) e en ondergrondse garage met 21
parkeerplaatsen voor verkoop, met in- en
uitrit langs de Bevrijdingslaan;
2. Het 2de volume omvat 12 huurappartementen;
3. Het 3de volume omvat 6 huurappartementen.

LIGGING:
Bevrijdingslaan - Groendreef - Brugse Poort
FINANCIERING:
Eindbedrag huurappartementen: € 2.395.065,29.
Eindbedrag koopappartementen: € 3.352.410,76.
Eindbedrag crèche: € 568.835,57.
De kosten voor de aanleg van het park worden door de

Alle appartementen beschikken over een tuin
of dakterras. Door het duplexconcept en de
modulaire opbouw met inkom per module zijn er
geen liften nodig.

12

Project Luizengevecht

 olgens art. 64 en 65 van Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
V
Wooncode en art. 30 van het BVR van 18 juli 2008 houdende de
procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de
uitvoeringsprogramma‘s in het kader van de planmatige realisatie van
sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in
het kader van sociale woonprojecten.
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2. Projecten in uitvoering
2.1. SLOOP RABOT 1
TYPE PROJECT:
Sloop – 178 appartementen
ARCHITECT:
Tijdelijke vereniging GDR-architecten uit Gent
AANNEMER:
De sloopwerken van de eerste Rabottoren werden in
augustus 2013 opgestart. De uitvoering ervan gebeurde
door Aclagro nv, maar werd onderbroken na het
aantreffen van minieme asbestsporen.
De herstart van de sloopwerken werd uitgevoerd in 2015
na gunning van een aanvullende overheidsopdracht via
een nieuw bestek. De uitvoering ervan gebeurde door
Maes nv. Vanaf 2016 zal de werfzone bouwrijp zijn voor
de vervangingsbouw fase 1A cluster stroken 1-2-3.

Sloop Rabot

34 | Jaarverslag 2015

LIGGING:
Rabot - Begijnhoflaan - F. van Cleeflaan Wondelgemstraat
FINANCIERING:
Eindbedrag van de sloopwerken door Aclagro nv:
€ 469.349,33 (excl. btw)
Bestelbedrag van de bijkomende sloopwerken aan nv
Maes: € 2.902.566,41 (excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Heropstart van de sloopwerken: 1 april 2015.
Oplevering van de werken: 3 februari 2016.
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2.2. SLOOP LOUIS SCHUERMANSTRAAT
TYPE PROJECT:
Afbraak van een gedeelte van een schoolgebouwen
complex en kapel en ontmanteling van een te behouden
kloosterpand.
ARCHITECT:
Architectenteam P. Cattoir bvba - Gent
AANNEMER:
Grondwerken Declercq - Meulebeke
LIGGING:
Louis Schuermanstraat – Sint-Amandsberg
FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 81.418,26.
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2016.

Sloopwerken Louis Schuermanstraat

2.3. TUINWIJK DE WARANDE - DE GUCHTENEERESTRAAT
LIGGING:
Achterdrieswijk - Gentbrugge
FINANCIERING:
Bestelbedrag afwerken van de woningen: € 497.701,72.
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Startdatum afwerking van de woningen:
31 augustus 2015.
Oplevering voorzien: voorjaar 2016.

Project Tuinwijk de Warande in uitvoering

TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 9 woningen voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten bvba - Gentbrugge
AANNEMER:
K.W.R. nv - Ursel
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ONTWERP:
9 nieuwbouwwoningen bestemd voor verhuring
na de sloop van 4 halfopen woningen in de
Guchteneerestraat en een fietsenstalling in
Tuinwijk de Warande:
• 4 gekoppelde woningen van het type 4/7;
• 2 gekoppelde woningen van het type 2/4;
• 3 gekoppelde woningen van het type 3/5,
waarvan de 2 buitenste halfopen types zijn.

2.4. RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE WONINGEN - FASE 2
TYPE PROJECT:
Renovatie – 8 woningen voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten bvba - Gentbrugge
AANNEMERS:
Loten 1 & 2: nieuwe aannemer voor de afwerking van de
woningen nog niet gekend
Lot 3: Sanitel nv - Waasmunster
Lot 4: Elektriciteit Jaak Andries - Temse
LIGGING:
Moscou - Vogelhoek

UITVOERING:
Er loopt een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de
afwerking van de woningen. De gunning van de werken
is voorzien in het voorjaar van 2016.
De oplevering wordt verwacht eind 2016.
FINANCIERING:
Financieringswijze: FS3.
Bestelbedrag: € 544.019,83 (excl. btw en excl.
studiekosten).
• Lot 1: € 357.601,97 (excl. btw en excl. studiekosten).
• Lot 2: € 61.527,34 (excl. btw en excl. studiekosten).
• Lot 3: € 93.340,52 (excl. btw en excl. studiekosten).
• Lot 4: € 31.550,00 (excl. btw en excl. studiekosten).

ONTWERP:
7 woningen in de Steenbekestraat en 1 in de Theophiel
de Jaegerstraat ondergaan een binnenrenovatie en
comfortverbetering. In het kader van het project
‘renovatie structureel leegstaande woningen’ worden
in de wijk in totaal 33 woningen opgeknapt, waarvan er
reeds 11 zijn opgeleverd.

Renovatie structureel leegstaande woningen fase 2 in uitvoering
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2.5. EMILE MOYSONLAAN 28-152
TYPE PROJECT:
Renovatie – 62 appartementen voor sociale huur

Project Emile Moysonlaan in uitvoering

ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken bvba - Gent
AANNEMER:
Bekaert Building Company nv - Waregem
LIGGING:
Schelde - Vlaamsekaai
FINANCIERING:
Geactualiseerd bestelbedrag € 5.019.142,05
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Start van de werken: 4 augustus 2014.
De oplevering wordt verwacht in augustus 2016.

ONTWERP:
Totaalrenovatie van 63 appartementen naar 62
appartementen met hoofdzakelijk 1 en 2 slaapkamers die
voldoen aan de nieuwe EPB13-normen. Bijzonder is dat het
gebouw een bijkomende inkomhal krijgt met eigen traphal
en lift. Het gebouw kan zo als het ware functioneren als
twee afzonderlijke gemeenschappen. Zowel de buitenzijde,
als de binnenkant van het gebouw worden grondig
gerenoveerd. Zo krijgt het gebouw een nieuwe, geïsoleerde
gevel met uitpandige terrassen, waarbij zo veel als mogelijk
gerefereerd wordt aan het oorspronkelijke gevelbeeld.

2.6. BRUSSELSESTEENWEG 330
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 8 appartementen
voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau Cattoir De Wael bvba - Gent
AANNEMER:
Arbuco bvba - Deinze

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 1.052.407,45 (excl.
btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Start van de werken: 1 oktober 2014.
De oplevering wordt verwacht tegen
midden 2016.

LIGGING:
Ledeberg

Project Brusselsesteenweg
in uitvoering

13

EPB=EnergiePrestatie en Binnenklimaat
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ONTWERP:
Dit nieuwbouwproject omvat 8 appartementen en 4 parkeerplaatsen.
Op de verdiepingen is er een mix voorzien van appartementen met 1,
2 en 3 slaapkamers, telkens met terras.

2.7. VOGELHOEKWIJK II
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 24 woningen voor
sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken
bvba - Gent
LIGGING:
Moscou - Vogelhoek

FINANCIERING:
Wegeniswerken: € 290.504,51
(excl. btw en studiekosten).
Bestelbedrag gebouwen:
€ 3.151.875,64 (excl. btw en
studiekosten).
Financieringswijze gebouwen: FS3.
Financieringswijze wegeniswerken:
financiering Vlaams Gewest14.

ONTWERP:
24 halfopen en gesloten sociale huurwoningen van het type 3/5 met
tuin gelegen langsheen een nieuw aangelegde weg (Wegelakker) tussen
de Désiré Mercierlaan en Werkhuizenstraat. In de Jean Jaurèslaan is er
bijkomend 1 rijwoning voorzien (invulbouw).

UITVOERING:
Start van de wegeniswerken:
december 2012.
• Fase 1: wegriolering, wegkoffer en
plaatsing asfalt: voltooid.
• Fase 2: aanleg voetpaden, paden
en afwerkingen: na realisatie
gebouwen.
Start van de bouwwerken:
3 november 2014.
De oplevering wordt verwacht tegen
midden 2016.

Project Vogelhoekwijk in uitvoering

2.8. STEENAKKER / GROENEWALSTRAAT
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw – 60 appartementen voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau BOB.361 bvba - Brussel
AANNEMER:
Gabecon nv - Geluveld

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 6.546.509,44.
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Start van de werken: 20 april 2015.
De appartementen kunnen volgens de huidige planning
vanaf het voorjaar 2017 worden verhuurd.

LIGGING:
Nieuw Gent - UZ
14

a rt. 65 van Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en art. 30 van het BVR van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning,
de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma‘s in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de
financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten.
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ONTWERP:
Er werd gekozen voor
vervangingsbouw van de 4 bestaande
appartementsgebouwen met 60
appartementen, zodat ook een nieuw
stedenbouwkundig masterplan en
een herschikking van de bouwzones
konden worden onderzocht. Het
parkeerprobleem in de wijk is een
belangrijke factor en alle betrokkenen
wensten de kwaliteit van de tuinwijk
te versterken.
Schets: vervangingsbouw Steenakker - Groenewalstraat

project Steenakker – Groenewalstraat in uitvoering

De 3 nieuwe gebouwen zullen uit vier
bouwlagen bestaan. Samen tellen
zij 60 appartementen, waardoor
het aantal sociale woningen op
de site behouden blijft. In de
gebouwen komen appartementen
met 1 en 2 slaapkamers. Eén van
de appartementsgebouwen wordt
gebouwd volgens het principe van
‘aangepast wonen’ en zal worden
uitgebaat in samenwerking met
Focus vzw.
Ondergronds worden open
parkeerplaatsen en technische lokalen
uitgewerkt.

2.9. SLEUTELBLOEMSTRAAT
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 29 appartementen en 2
eengezinswoningen voor sociale huur

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 3.083.152,81 (excl. btw).
Financieringswijze: FS3.

ARCHITECT:
Architectenbureau Mark Bernaert bvba - Ledeberg

UITVOERING:
Start van de werken: 16 maart 2015.
De appartementen kunnen volgens de huidige planning
vanaf eind 2016 worden verhuurd.

AANNEMER:
Bouwonderneming Damman nv - Deerlijk
LIGGING:
Sint-Amandsberg
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project Sleutelbloemstraat in uitvoering

ONTWERP:
Nieuwbouwproject gelegen langs de Sint-Bernadettestraat ter hoogte van de kruising met de
Sleutelbloemstraat. Het project omvat:
• 29 appartementen waarvan 16 gewone appartementen met 1 slaapkamer en 13 appartementen
met 1 of 2 slaapkamers voor ‘aangepast wonen’. Het gebouw is uitgerust met een lift en uitgewerkt
overeenkomstig het decreet ‘toegankelijkheid’;
• 2 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en achtertuin;
• 11 garages.

2.10. BOTERMARKTPOORT
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 19 sociale assistentieappartementen
ARCHITECT:
Architectenbureau Volt-Architecten cvba - Gent
AANNEMER:
Van Tornhaut bvba

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 2.203.137,94
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze gebouwen: FS3.
UITVOERING:
Start van de werken: 31 augustus 2015.
De oplevering van de gebouwen is voorzien in mei 2017.

LIGGING:
Ledeberg – Jozef Vervaenestraat &
Hundelgemsesteenweg
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Project Botermarktpoort in uitvoering

ONTWERP:
Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en
de Hundelgemsesteenweg bouwt WoninGent
een nieuwbouwproject met 19 erkende sociale
assistentiewoningen. Het gebouw zal beantwoorden
aan de bepalingen van het woonzorgdecreet. Zo zijn
de gemeenschappelijke delen en alle appartementen
toegankelijk voor rolwagengebruikers en worden
in gangen en traphallen handgrepen op de muren
voorzien. In elk appartement zijn voorzieningen
aanwezig voor de plaatsing van een oproepsysteem
voor noodgevallen. Voor de organisatie van deze
dienstverlening gaat WoninGent een samenwerking
aan met OCMW Gent.

Schets: nieuwbouwproject Botermarktpoort
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Op de begane grond zijn twee vlot toegankelijke
bergruimten voorzien voor scootmobielen
en (elektrische) fietsen. Er komen ook zeven
parkeerplaatsen voor de bewoners, waarvan vier
voor personen met een beperking.
Het gebouw krijgt een binnentuintje met wat bomen
en een zitbank waar de bewoners een praatje
kunnen maken met elkaar. Dit moet bijdragen om de
sociale cohesie tussen de bewoners te versterken.
Alle appartementen zullen echter ook een eigen
terras hebben.

2.11. GASTON CROMMENLAAN

Project G. Crommenlaan in uitvoering

ONTWERP:
Op de site aan de Gaston Crommenlaan worden
ongeveer 200 nieuwe woningen voorzien, waarvan
20% als sociale huisvesting. WoninGent bouwt
er een appartementsgebouw met 44 sociale
appartementen en een ondergrondse parking.

TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 44 appartementen
voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau A Verbeke bvba
- Gent

Het bouwprogramma bestaat hoofdzakelijk uit
appartementen met 1 en 2 slaapkamers. Het gebouw
telt 5 bouwlagen. 5 appartementen zijn uitgewerkt
als ‘aangepast wonen’ voor rolstoelgebruikers.

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 4.377.517,96.
Financieringswijze: FS3.

AANNEMER:
Gabecon nv
LIGGING:
Ledeberg - Bellevuekaai Crommenlaan

UITVOERING:
Start van de werken: 28 sept. 2015.
De oplevering van het gebouw is
voorzien in mei 2017.

2.12. DRUKKERIJ VAN MELLE
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 38 WE voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau Baro bvba - Gent
AANNEMER:
Everaert – Cooreman nv - Overmere

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 4.241.747,95 (excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Start van de werken: 4 augustus 2015.
De oplevering wordt verwacht tegen eind 2017.

LIGGING:
Mariakerke – Julienne de Vetterstraat & Gérard
Willemotlaan
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Schets voorgevel appartementsgebouw

Schets voorgevel halfopen gebouwen

ONTWERP:
Op de voormalige terreinen van de Drukkerij Van
Melle komt langs de Gérard Willemotlaan en de
Julienne De Vetterstraat een nieuwbouwproject met
volgende gebouwen:
• Appartementsgebouw met 4 bouwlagen en
18 appartementen:
- 8 appartementen met 1 slaapkamer;
- 10 appartementen met 2 slaapkamers;
- a lle appartementen liggen op een hoek van het
gebouw en zijn voorzien van een terras;

• 4 halfopen woningen met 3 slaapkamers. De
woningen zullen worden gebouwd volgens het
doorzontype;
• 16 gestapelde eengezinswoningen:
- 1 1 woningen met 1 slaapkamer waarvan 4
aangepast aan rolstoelgebruikers;
- 1 woning met 2 slaapkamers;
- 4 woningen met 3 slaapkamers;
- de woningen beschikken over een terras of tuin;
- g emeenschappelijk gebruik van de tuinen bij
boven elkaar gelegen woningen is mogelijk.

2.13. BRUSSELSEPOORTSTRAAT - NEDERSCHELDE
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 17 appartementen voor sociale koop
ARCHITECT:
Architectenbureau Visual Dimension bvba Oudenaarde-Ename
AANNEMER:
Everaert-Cooreman nv - Overmere
LIGGING:
Binnenstad Gent - Brusselsepoortstraat
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FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 2.944.545,91
Financieringswijze koopeenheden: kredieten koopsector.
Marktconforme lening met vaste vervaldag. SBE-subsidie
is voorzien.
UITVOERING:
Start van de werken: 1 september 2015.
De oplevering wordt verwacht in mei 2017.

ONTWERP:
Nieuwbouwproject met 17 appartementen voor sociale koop.
Het project bestaat uit 3 kleinere appartementsgebouwen
verbonden door een ondergrondse parking (met 17
parkeerplaatsen, waarvan 2 voor personen met een handicap)
en een binnenplein.
Het gebouw aan de straatzijde zal 4 bouwlagen tellen en
biedt ruimte aan 9 appartementen met 2 slaapkamers. Alle
appartementen beschikken over een eigen terras of tuin.
Een tweede gebouw op het binnenplein telt 6 appartementen
met 1 tot 3 slaapkamers. De kopers van de gelijkvloerse
verdieping zullen een eigen privaat tuintje hebben. De andere
appartementen hebben een eigen terras.
Een derde gebouw bevindt zich aan de waterkant. Daar kunnen
de kopers in alle rust genieten van een ruim appartement met
drie slaapkamers, een groot terras en een mooi zicht op de
Visserijvaart en het Visserijpark.
Project Brusselsepoortstraat in uitvoering

2.14. CHARLES DE L’EPÉEPLEIN
UITVOERING:
Start van de werken: 23 maart 2015.
De oplevering wordt verwacht tegen
eind 2016.
Schets: vervangingsbouwproject
Charles de l‘Epéeplein

TYPE PROJECT:
Renovatie – 41 appartementen voor
sociale huur
ARCHITECT:
Buro-C Architecten bvba - Gent

ONTWERP:
Totaalrenovatie van een verouderd appartementsgebouw met 64
studio’s. Binnen de bestaande structuur komen er 41 ruimere en
energiezuinigere appartementen met elk een tuin of terras en 1 tot 2
slaapkamers. Op het gelijkvloers zijn er 5 appartementen aangepast
voor personen met een handicap. Ook de toegankelijkheid van het
gebouw wordt verbeterd met een bijkomende tweede toegang,
trappenkoker en lift voor het gehele appartementsgebouw. Het
gebouw krijgt een nieuwe gevel waardoor het er anders zal uitzien.

AANNEMER:
Bouwonderneming Bekaert Building
Company nv - Waregem
LIGGING:
Brugse Poort – Charles de
L’Epéeplein
FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 4.160.976,57 (excl.
btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

Project Charles de l’Epéeplein
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2.15. MALPERTUUS: FASE 7 - GROEPEN 8 EN 9
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw – 22 woningen voor sociale koop
ARCHITECT:
Architectenbureau D & C Van Impe & Partners - Gent
AANNEMER:
Damman nv - Deerlijk
LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem - Bourgoyen

FINANCIERING:
Bestelbedrag groep 9: € 1.493.116,09.
Bestelbedrag groep 8: € 1.123.486,14.
Financieringswijze koopeenheden: kredieten koopsector.
Marktconforme lening met vaste vervaldag. SBE-subsidie
is goedgekeurd.
UITVOERING:
Start van de werken groep 9: 20 augustus 2015.
Start van de werken groep 8: 7 oktober 2015.
De woningen kunnen volgens de huidige planning in het
voorjaar van 2017 worden verkocht.

ONTWERP:
Deze fases zijn de laatste bij de bouw van 100 eengezinswoningen. Om een sociale
mix te bevorderen worden deze 2 groepen als koopwoningen ontwikkeld. In
totaal worden er 22 eengezinswoningen voor sociale koop gebouwd. Het gaat om
22 ruime eengezinswoningen met 3 en 4 slaapkamers. Alle woningen beschikken
over een eigen tuintje.

Project koopwoningen Malpertuus in uitvoering
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3. Projecten in voorbereiding
3.1. RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE WONINGEN - FASE 3
TYPE PROJECT:
Renovatie - 14 woningen voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten bvba - Gentbrugge
LIGGING:
Moscou - Vogelhoek
FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 926.881,22 (excl. btw en excl.
studiekosten).
• Lot 1: € 704.292,93 (excl. btw en excl. studiekosten).
• Lot 3: € 168.628,29 (excl. btw en excl. studiekosten).
• Lot 4: € 53.960,00 (excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
De werken werden gegund.
De start van de werken is voorzien op 6 januari 2016.
De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2017.

ONTWERP:
In deze derde en laatste fase ‘Renovatie
structureel leegstaande woningen’ zullen
bijkomend 9 woningen in de Steenbekestraat en
5 in de Désiré Mercierlaan een binnenrenovatie
en comfortverbetering ondergaan. In het
kader van het project ‘renovatie structureel
leegstaande woningen’ worden in de wijk in
totaal 33 woningen opgeknapt, waarvan er reeds
11 zijn opgeleverd.

Overzichtsplan structureel leegstande woningen fase 3
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3.2. RABOT
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw – ca. 360 appartementen voor
sociale huur
ARCHITECT:
Met het gespecialiseerd studiebureau WIT, de Stad Gent
en WoninGent werd in 2008 en 2009 een masterplan
ontworpen als voorstudie voor het opmaken van een
nieuw RUP.
In het najaar 2012 werd aan Poponcini & Lootens ir.
architecten, laureaat van de Open Oproep van de Vlaams
Bouwmeester OO2005, de opdracht ‘Rabot fase 1’
toevertrouwd. Als verkozen ontwerpteam zal POLO
Architects instaan voor de volgende 3 luiken:
1. de creatie van het stedenbouwkundig typologisch
voorontwerp voor de volledige Rabotsite;
2. de bouw van ca. 220 nieuwe sociale woningen,
gemeenschapsvoorzieningen voor de buurt en private
buitenruimtes op de site van de eerste Rabottoren
(fase 1 – 5 stroken);
3. de volledige opdracht voor de uitvoering van
de publieke ruimte van fase 1.
LIGGING:
Rabot - Begijnhoflaan - F. van Cleeflaan
FINANCIERING:
De raming voor de gebouwen fase 1A+1B (stroken 1
t.e.m. 5) bedraagt ca. € 30.255.568,00 (excl. btw en
studiekosten). De financiering gebeurt via FS3 van de
Vlaamse overheid. Gemeenschapsvoorzieningen worden
geïntegreerd en zullen door WoninGent met andere
financieringen worden ontwikkeld.
Raming fase 1A: € 18.480.180,12
UITVOERING:
In januari 2013 gingen de voorstudies op het vlak van
stedenbouwkundig typologisch onderzoek van start.
Deze worden tegelijkertijd getoetst aan de pragmatische,
planologische, bouwkundige en economische
oplossingen voor de sociale huurwoningen en voor
de daarbij horende functies, zoals ondergrondse
parkeerplaatsen, buurtvoorzieningen, buitenruimten
en omgeving. Het stedenbouwkundig typologisch
voorontwerp werd in oktober 2013 ingediend. De
stedenbouwkundige procedure om te komen tot een
RUP in het najaar 2015/voorjaar 2016 verliep met wat
vertraging. Het eerste totale voorontwerp voor de
gebouwen van de eerste 5 stroken (ca. 226 woningen)
werd door de VMSW goedgekeurd. In oktober 2014

tijdens de Beoordelingscommissie werd het project
op het Meerjarenplan opgenomen. Het project werd
in juni 2015 op lijst van Korte Termijnplanning gunstig
bevonden voor financiering.
Fase 1 A (stroken 1-2-3) werd gepubliceerd eind 2015 en
de opening van de offertes zal doorgaan in januari 2016.
De werfuitvoering van fase 1A (stroken 1-2-3) zal van start
kunnen gaan midden 2016, na goedkeuring van het RUP
en de stedenbouwkundige vergunning. Oplevering wordt
gepland ca. 2018.

ONTWERP:
De volgende krachtlijnen en prioriteiten
werden door verschillende betrokken partijen
onderschreven:
• Het bouwprogramma werd via het
stedenbouwkundig typologisch voorontwerp
en de eerste worp van voorstudies ‘gebouwen’
opgetrokken tot ca. 360 woningen bestaande
uit hoofdzakelijk appartementen met 1, 2 en 3
slaapkamers, waaronder ook duplexwoningen
en appartementen voor ‘aangepast wonen’.
• De site wordt verdeeld in 3 hoofdfasen:
-W
 oontoren 1 behoort tot de eerste fase en
werd in 2012 ontruimd. De sloop ging op 12
augustus 2013 van start en zal begin 2016
afgerond zijn. De werf vervangingsbouw
fase 1A (131 app. stroken 1-2-3) aan het
Griendeplein zal midden 2016 opstarten.
-M
 idden 2015 ging de verhuisbeweging van
Rabot 2 van start. Volgens de planning zal
de tweede Rabottoren begin 2018 gesloopt
zijn, waarna de uitvoeringsfase van de
vervangingsbouw van fase 1B (95 app.
stroken 4-5) kan aanvangen.
-D
 e verhuisbeweging van Rabot 3
start volgens de huidige plannen in
2018. Deze laatste ontruimingsfase is

Strokenplan
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echter sterk afhankelijk van de stand van
zaken van de uitvoering en evolutie van het
vervangingsbouwproject fase 1A, want de 131
appartementen moeten de bewoners van Rabot 3
herhuisvesten.
• Het project omvat een flexibel strokenconcept dat
gevarieerde invulmogelijkheden toelaat.
• Gemeenschapsvoorzieningen en
andere buurtactiviteiten zoals een
wijkgezondheidscentrum zullen in de stroken
1 & 4 worden geïntegreerd op de gelijkvloerse
verdieping.
• Naast de betaalbaarheid van het project, wordt
bijzondere aandacht geschonken aan een
maximale woonkwaliteit (C2008 VMSW) binnen
de kostennormen van het FS3.

• Het element duurzaamheid wordt verwerkt in
de energiestudies van o.a. de technische en
bouwfysische uitrustingen van de gebouwen.
• De kwalitatieve buitenruimtes en de omgeving
tussen de stroken worden verbonden door de in het noorden gelegen - lange, groene ‘spine’.
• Parkeerproblemen, verkeersbeleid, mobiliteit en
openbaar vervoer, doorgangen en toegangen tot
de gebouwen, in- en uitritten en ondergrondse
parkings worden in rekening gebracht.
• Onderzoek van de relatie van de site Rabot met de
binnenstad, de Wondelgemstraat, het Rabotpark,
het Justitiepaleis, het Griendeplein, de Lieve, de
Opgeëistenlaan, de Filips van Cleeflaan ... werd
geïmplementeerd in het stedenbouwkundig
typologisch voorontwerp, om een nieuw RUP te
kunnen uitschrijven.
Schetsontwerp Rabot

3.3. LOUIS SCHUERMANSTRAAT 3
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 12 appartementen
voor sociale huur
ARCHITECT:
Architectenteam P. Cattoir bvba Gent
LIGGING:
Louis Schuermanstraat Sint-Amandsberg
FINANCIERING:
Raming: € 1.596.885,14 (excl. btw en
studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

Schets: gevelbeeld L. Schuermanstraat

ONTWERP:
Dit project omvat, na gedeeltelijke sloop van de bestaande
gebouwen, 12 sociale huurwoningen waarvan:
met 2 slaapkamers; • 6 parkeerplaatsen;
• 4 appartementen
• fietsenberging;
• 3 appartementen
met 1 slaapkamer;
met 3 slaapkamers; • vuilnislokaal.
• 5 appartementen
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UITVOERING:
Het voormalig klooster werd in mei 2009 aangekocht
door cvba Huisvesting Scheldevallei met de bedoeling
de gebouwen te slopen om er nieuwe sociale
huurappartementen te voorzien.
De opname van het voormalig klooster in de Inventaris
Bouwkundig Erfgoed leidde tot een negatief advies
inzake sloop, waardoor het geplande nieuwbouwproject
voor sociale woningen financieel onhaalbaar werd.
WoninGent besliste bijgevolg om de gebouwen te
verkopen. Door het aanslepen van tal van procedures
en wijzigingen en de aanwezigheid van krakers ging de
staat van de gebouwen sterk achteruit.

Dit noodzaakte WoninGent om in het najaar van
2013 samen met de betrokken diensten het dossier
te herbekijken en om, na overleg, toch over te gaan
tot realisatie van sociale woningen. In 2014 ontving
WoninGent de goedkeuring om over te gaan tot
gedeeltelijke sloop van het gebouw en de realisatie van
12 sociale woningen.
De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw
werd bekomen in maart 2015. Volgens de huidige
planning zullen de werken starten tijdens het najaar van
2016. De oplevering is voorzien in het voorjaar van 2018.

3.4. ALPHONSE DE HOLLAINHOFLI
TYPE PROJECT:
Renovatie - 129 appartementen en 1 kinderkribbe
ONTWERP:
Als gevolg van allerlei
vochtproblemen werd beslist om
vroegtijdig tot de renovatie van
de buitenschil over te gaan. Het
betreft de gevel in cederhout,
buitenschrijnwerk en de daken.
Intern wordt beperkt ingegrepen
aan verouderde installaties,
keukens, ventilatie- en elektrische
installaties. Hierdoor is bewoning
tijdens de werken mogelijk.

Gebouw Alphonse de Hollainhof
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ARCHITECT:
Signum+ architecten - Gent
LIGGING:
Gent
FINANCIERING:
Raming: € 4.282.191 (excl. btw).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
De uitvoering is voorzien in het najaar van 2016.

3.5. KLEEMSTRAAT
Legende
gevelparement
spouwisolatie: PUR
geperforeerde baksteen
+1237

ONTWERP:
Het BPA laat toe om 8 nieuwe sociale
appartementen te bouwen op 2
bouwlagen met een hellend dak als
derde woonverdieping.
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Alle afmetingen zijn richtinggevend en dienen gecontroleerd te worden door de aannemer.

VOORAANZICHT

Schets: gevelbeeld Kleemstraat
Voorgevel 1/50
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+891

2

+841

+891

+836

Alle afmetingen zijn richtinggevend en dienen gecontroleerd te worden door de aannemer.
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+636

3

+636
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D1.1
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D1.1
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D1.1

D1.1

R1.2

10

+320

Kleemstraat
9041 Gent, Oostakker

tel: 09/235 99 00
R0.5

R0.2

240

332
140

341

OPRICHTEN VAN 8
APPARTEMENTEN

44051 GENT 17 AFD / OOSTAKKER

+240

R0.6

R0.6

R0.5

R0.5

R0.6

R0.6

sectie D, nummer: 0102 S

R0.5

gevelaanzichten
15

+100

6

OPDRACHT:

Lange Steenstraat 54
9000 Gent

+240

+0

tel 09/234.07.88

WoninGent cvba-so

+320

1

9000 GENT

+341

+341

R0.3

Tussen 't Pas 4

OPDRACHTGEVER:

+410

R0.4

Architectenbureau VAN DERBEKEN bvba

220

265
140

266

R1.3

1

+0

-15

datum wijzigingen

-6

ACHTERAANZICHT

datum wijzigingen

datum wijzigingen

ZIJAANZICHT

Zijgevel 1/50

TYPE PROJECT:
Nieuwbouw - 8 appartementen
ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken bvba - Gent
LIGGING:
Oostakker

Achtergevel

1/50

De Opdrachtgever,

De Architectenvennootschap,

schaal 1/50
datum: 06/03/2015

dossiernr: D351/10
plannr. : 5/6

UITVOERING:
De ontwerpprocedure is in 2013 van start gegaan. In
2014 werd het voorontwerp gefinaliseerd en door de
VMSW goedgekeurd. In 2015 werd het definitief dossier
op de KTP15 van oktober 2015 geagendeerd, maar dit
werd niet weerhouden voor financiering. Op BeCo16 KTP
februari 2016 wordt het project opnieuw geagendeerd
om financiering te bekomen. De doelstelling is om de
bouwwerken in 2016 op te starten.

3.6. VOORHAVENLAAN
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – ca. 25 appartementen voor sociale huur

FINANCIERING:
FS3.

ARCHITECT:
Nog onbekend
LIGGING:
Voorhavenlaan 25 - Meulesteedsesteenweg - Muide
UITVOERING:
De voorontwerpen en bestekdossiers werden in 2015
verwerkt om begin 2017 met de uitvoering van de
werken te starten.
15
16

ONTWERP:
Ca. 25 appartementen ter hoogte van de
Voorhavenlaan en 2 meergezinswoningen
aan Meulesteedsesteenweg.

KTP = korte termijn planning
BeCo = beoordelingscommissie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Jaarverslag 2015 | 51

DEEL 3: PATRIMONIUM: RENOVATIE, NIEUWBOUW EN ONDERHOUD

3.7. ZEEMANSTUIN (HOGEWEG)
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 55 wooneenheden of 10
eengezinswoningen en 45 appartementen voor sociale
huur.

Schets: project Zeemanstruin C1

ARCHITECT:
Opdracht Zeemanstuin C1: A33 architecten - Leuven
Opdracht Zeemanstuin C2: Architectenbureau GDRarchitecten bvba - Gentbrugge
LIGGING:
Sint-Amandsberg - Oostakker
FINANCIERING:
Voor de 55 woningen: FS3.
Raming hoekgebouw C1 - 15 appartementen en 10
eengezinswoningen: 3.295.828,26 euro (excl. btw en
nevenkosten).
Raming hoekgebouw C2 - 30 appartementen:
4.050.000,00 euro (excl. btw en nevenkosten).
UITVOERING:
Beide voorontwerpen werden technisch goedgekeurd
door de VMSW.
De bouwaanvragen werden ingediend eind 2015.
Volgens de huidige planning is de start van de werken
voorzien in het voorjaar van 2017
De oplevering is voorzien in 2019.

ONTWERP:
Het algemeen masterplan en het concept
van de wijk Hogeweg werden door sogent
gecoördineerd om na inkoop van alle gronden,
delen van de bouwgronden terug te verkopen
aan o.a. WoninGent. WoninGent heeft in 2013
percelen terug ingekocht voor het realiseren van
55 huurwoningen.
De loten zijn gelegen in de cluster ‘Zeemanshuis’
(C fase 3). Het project van WoninGent bestaat
uit twee hoekgebouwen met respectievelijk 30
appartementen (‘Zeemanshuis C2’) en uit 15
appartementen en 10 grondgebonden woningen
met achtertuintjes (‘Zeemanshuis C1’).
De afdeling gesubsidieerde infrastructuur van
de VMSW treedt als opdrachtgevend bestuur op
voor de aanstelling van een ontwerper voor het
openbaar domein, het verkavelingsplan en het
architecturaal beeldkwaliteitsplan.

Schets: project Zeemanstruin C2
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3.8. NEW ORLEANSSTRAAT 7 T/M 19
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw - 7 woningen voor sociale huur

UITVOERING:
De start van de werken aan de gebouwen wordt voorzien
eind 2017.

ARCHITECT:
GDR-architecten bvba
LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide
FINANCIERING:
Raming: € 1.287.000.
Financieringswijze: FS3.

ONTWERP:
Vervangingsbouw van 7 grote
eengezinswoningen met 4 slaapkamers en
tuin bestemd voor sociale huur na sloop
van de bestaande woningen.

3.9. PEERSTRAAT EN BOOMSTRAAT
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw - 32 voornamelijk grondgebonden
eengezinswoningen.
ARCHITECT:
Architectenbureau Mark Bernaert bvba - Ledeberg
LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem - Peerstraat & Boomstraat
FINANCIERING:
Raming: € 4.250.000.
Financieringswijze: FS3.

ONTWERP:
In 2001 werden 3 percelen gekocht,
waarop 28 rijwoningen stonden. Deze
woningen verkeerden in slechte staat
en werden gesloopt. Sinds 2012 overlegt
WoninGent met de stedenbouwkundige
diensten en de aanpalende eigenaars met
als doelstelling sociale huurwoningen te
realiseren. Het project bevindt zich in de
fase schetsontwerp.

UITVOERING:
De start van de werken wordt voorzien eind 2017.

3.10. VOGELENZANG 5-20 EN VOGELENZANGPARK 1-8
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw van ca. 12 appartementen
en sloop van 8 appartementen.
ARCHITECT:
Nog niet gekend
LIGGING:
Blaisantvest - Vogelenzang
FINANCIERING:
Raming vervangingsbouw: € 1.500.000,00 (excl. btw).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Gunning ontwerpteam: midden 2016.
Start van de werken: eind 2017.

ONTWERP:
Na de sloop van 16 sociale huurwoningen
worden ca. 12 nieuwe, voldoende ruime
en kwaliteitsvolle huurappartementen
voorzien met een mix van 1 en
2 slaapkamertypes. De 8 sociale
huurappartementen in het park worden
gesloopt in functie van een toekomstige
heraanleg van het park.
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3.11. TICHELREI 3-221
TYPE PROJECT:
Totaalrenovatie van 110 appartementen

UITVOERING:
Gunning ontwerpteam: voorjaar 2016.
Start van de werken: eind 2017.

ARCHITECT:
Nog niet gekend in 2015
LIGGING:
Groene Briel - Tichelrei
FINANCIERING:
Raming: € 10.250.000 (excl. btw).
Financieringswijze: FS3.

ONTWERP:
110 appartementen zullen worden omgevormd
tot ca. 85 voldoende ruime en kwaliteitsvolle
appartementen waarvan ca. 5% aangepaste
appartementen voor personen met een handicap.
Tichelrei

3.12. BIEZENSTUK – ROOIGEMLAAN 226
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw - ca. 13 à 14 WE voor sociale huur
ONTWERPER:
Nog onbekend

ONTWERP:
In 2016 worden de offertes uitgeschreven
voor het aanstellen van een ontwerper.
Uitvoering: eind 2018.

LIGGING:
Brugse Poort - Biezenstuk - Rooigem
PLANNEN:
Minimum 8 à 9 nieuwe eengezinswoningen met tuinen
en 5 appartementen voor sociale huur.

3.13 WINSTON CHURCHILLPLEIN 1-84
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw van 84 appartementen
ARCHITECT:
Nog niet gekend
LIGGING:
Groene Briel - Winston Churchillplein
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FINANCIERING:
Raming: € 8.500.000 (excl. btw).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Gunning ontwerpteam: najaar 2016.
Start van de werken: 2018.

ONTWERP:
Na sloop zullen ca. 60
nieuwe appartementen
worden voorzien, waarvan
ca. 5% aangepaste
appartementen voor
personen met een handicap.

Winston Churchillplein

3.14. JUBILEUMLAAN 194-380
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw
ARCHITECT:
Nog niet gekend
LIGGING:
Watersportbaan - Jubileumlaan 194-380 (gebouw 2)

FINANCIERING:
Raming: € 11.060.000 (excl. btw).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Gunning ontwerpteam: najaar 2016.
Start van de werken: 2018.

ONTWERP:
Op termijn zullen de drie
bestaande gebouwen met
286 appartementen worden
vervangen door nieuwe
gebouwen. De eerste fase omvat
een stedenbouwkundige studie
voor gebouw 1 tot 3 en een
vervangingsbouw van gebouw
2. Na de sloop van gebouw 2
zullen ca. 94 appartementen
worden voorzien waarvan ca. 5%
aangepaste appartementen voor
personen met een handicap.
Jubileumlaan
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3.15. NIEUW GENT
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 160-tal WE voor sociale huur als eerste
fase in een totaalaanpak van de 6 hoogbouwtorens
gelegen aan de Kikvorsstraat

FINANCIERING:
Raming: nog ongekend.
Financiering: nog niet bepaald.
UITVOERING:
Gunning ontwerpteam: midden 2016.

ARCHITECT:
Nog aan te duiden
LIGGING:
Nieuw Gent - Kikvorsstraat

Nieuw Gent

ONTWERP:
Het projectgebied is gelegen ten zuiden van het centrum van Gent, in de wijk Nieuw Gent aan de
Kikvorsstraat.
In samenwerking met Stad Gent heeft WoninGent een opdracht ‘Revitalisatie Nieuw Gent’ uitgeschreven
voor een stedenbouwkundige studie van de hele wijk Nieuw Gent alsook een globale aanpak van de publieke
ruimte en de 6 hoogbouwblokken in de Kikvorsstraat. Deze stedenbouwkundige studie zal uitmaken waar en
hoe een eerste nieuwbouw zal plaatsvinden.

56 | Jaarverslag 2015

3.16. WOLFPUTSTRAAT
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw - ca. 360 WE voor
sociale huur
ARCHITECT:
Architectenbureau BUUR cvba Leuven voor het stedenbouwkundig
ontwerp.
D+A consult nv - studiebureau voor
Ruimtelijke Planning, Infrastructuur
en Bouw als ontwerper Openbaar
Domein.
Bontinck Architecture en Engineering
cvba - Gent als ontwerper
architecturale structuurschets,
verkaveling en gebouwen.

LIGGING:
Oostakker
FINANCIERING:
Raming: nog ongekend.
Financieringswijze: nog niet bepaald.

UITVOERING:
Goedgekeurd verkavelingsplan
wordt verwacht eind 2017.
Uitwerking van fase 1: gelijktijdig
met verloop procedure verkaveling.
Start van de werken fase 1:
begin 2019.

ONTWERP:
Op de Wolfputsite is ruimte voor ca. 360 sociale woningen. Het
gebied zal in verschillende fases worden ontwikkeld.

3.17. JAN YOENSSTRAAT - MAÏSSTRAAT
TYPE PROJECT:
Vervangingsbouw - 116
appartementen voor sociale huur
ARCHITECT:
Wordt via Open Oproep aangesteld.
LIGGING:
Omgeving Van Beverenplein
( Jan Yoensplein)
FINANCIERING:
FS3.

ONTWERP:
Een stedenbouwkundig voorontwerp moet voor een
nieuw masterplan zorgen. Voor de sloop van de bestaande
116 appartementen verwierf WoninGent in 2012 een
sloopvergunning. Deze sloopwerken werden in oktober 2014
afgerond. In afwachting van de bouwwerken, voorziet de Stad
Gent een tijdelijke invulling van de site met o.a. moestuintjes
voor buurtbewoners.
Het nieuwe project moet 116 woningen en ondergrondse
parkeerplaatsen huisvesten en zal aanleunen op het openbaar
groen domein dat achteraan gelegen is.
In 2015 was er een stedenbouwkundig overleg over de
ontwikkeling van de nieuwe site en in 2015 werd de oproepfase
voor het ontwerpteam opgestart, zodat in de loop van 2016
voorstudies van start kunnen gaan.
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4. Stadsontwikkelingsprojecten

4.1. KAAI 24
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 20 WE voor sociale huur
ARCHITECT:
Tijdelijke Vereniging tussen Architectenbureau
Dierendonck-Blancke bvba - Gent en Architectenbureau
L.U.S.T. BV OVV - Gent.
LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide
FINANCIERING:
Sogent staat in voor de bouw van de sociale woningen
en zal nadien de woningen in natura aan WoninGent
afleveren.
Kostprijs: nog niet gekend, het FS3-plafond vormt het
maximum.

UITVOERING:
De werken werden opgestart, maar geschorst ingevolge
een gerechtelijke procedure ingesteld door enkele
buurtbewoners en een concurrerende promotor.

ONTWERP:
Realisatie van 85 nieuwbouwappartementen
in een voormalige loods, waarvan 20 sociale
huurwoningen met een gezamenlijke
ondergrondse parking.

4.2. OUDE DOKKEN
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw
ARCHITECT:
Nog aan te duiden
LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide
FINANCIERING:
Raming: nog ongekend.
Financiering: nog niet bepaald.
UITVOERING:
Na goedkeuring van RUP 135 werd de ontwikkeling van
de zone ‘Handelsdok Oost’ (wonen aan de Schipperskaai)
toegewezen aan het consortium ‘Dok 9000’. WoninGent
overlegt met dit consortium om het deel sociale
woningen te ontwikkelen.
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ONTWERP:
Het project is gelegen in het noorden van
Gent, rondom de 3 oudste dokken: Houtdok,
Handelsdok en Achterdok. De Stad Gent wil
de oevers inrichten als een nieuw stedelijk
woongebied. Het totale project telt ongeveer
1.800 woonentiteiten, waaronder 382 sociale
woningen verdeeld over 5 zones. Voor 3 van
de 5 locaties is WoninGent geïnteresseerd,
omdat duidelijke perceelgrenzen en verticale
bouwblokken autonoom kunnen gerealiseerd
worden.

4.3. SITE GASMETERLAAN - TONDELIER
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw – 116 WE voor sociale huur
Fase 1: nieuwbouw van 22 appartementen en 2 woningen
bestemd voor sociale huur
LIGGING:
Rabot - Blaisantvest
FINANCIERING:
De kostprijs en de financiering zijn tot op heden niet
bekend.

UITVOERING:
De Stad Gent en de private partij Tondelier Development
nv hebben zich in 2013, middels een PPS-overeenkomst,
geëngageerd om een kwalitatief en duurzaam project
te realiseren met sterke aandacht voor een fijne
verwevenheid van de sociale mix en duurzaamheid.
De verkavelingsvergunning werd verkregen in februari
2014. De sociale huurwoningen zullen in natura worden
verworven.
De start van de uitvoering van fase 1 bestaande uit 22
sociale appartementen en 2 sociale woningen is voorzien
eind 2016.

Ontwikkeling Tondelier

ONTWERP:
Het gebied aan de Gasmeterlaan, de Biervlietstraat, de Elsstraat en het
park achter het nieuwe gerechtsgebouw vormen de site. In totaal zullen
een 530-tal nieuwe wooneenheden worden gerealiseerd waarvan 20%
als sociale woningen en 20% als budgetwoningen worden uitgewerkt.
De woningen worden gespreid ingepland in het masterplan en gefaseerd
ontwikkeld. De woningen worden gebouwd conform de normen van
passiefbouw.

Spreiding sociale huurwoningen
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5. Taskforce Sociaal Wonen
Het bestuur van WoninGent verleent zijn principiële
goedkeuring om zich als kandidaat te melden voor de
volgende projecten:

Nr. a.6. Eduard Pêcherstraat:

Nr. a.1. Meulestede Noord:

Nr. a.4. Frederik Burvenichstraat:

• Afrikalaan - Meulestede - Muide
• 50 eengezinswoningen: 2/3de sociale woningen
• 3 bouwblokken: opteren om door WoninGent
te laten bouwen

• Gentbrugge
• 7 eengezinswoningen

• Moscou - Vogelhoek
• Aantal woningen nog niet gekend

6. GPD: Grond- en Pandendecreet en vervolg na de gedeeltelijke vernietiging
Sinds 1 september 2009 is het grond- en
pandendecreet (GPD) in Vlaanderen van kracht.
Dit decreet voorziet in tal van maatregelen van
invloed op de grond- en pandenmarkt. Eén van die
maatregelen voorziet in een sociaal objectief per
gemeente. Dit objectief legt een aantal te realiseren
sociale woningen op per gemeente voor de periode
2009-2020.
Het Grondwettelijk Hof (GwH) heeft in twee arresten
van 7 november 2013 een aantal bepalingen van
het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond- en pandenbeleid vernietigd, in navolging
van het antwoord van 8 mei 2013 door het Hof van
Justitie op een prejudiciële vraag. Bij beschikking
van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging
uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die

onlosmakelijk verbonden zijn met de sociale lasten
regeling.
Hierdoor is het niet langer mogelijk om deze
regeling op te leggen aan private ontwikkelaars in
verkavelingen van een bepaalde omvang.
Deze vernietiging geldt bovendien niet alleen voor
de toekomst, maar ook voor het verleden.
Als gevolg hiervan werden verschillende dossiers
heronderhandeld met projectontwikkelaars in een
poging om alsnog de sociale wooneenheden te
kunnen realiseren.
De samenwerking met Gaelens Bouwprojecten voor
het realiseren van 25 sociale assistentiewoningen
als onderdeel van het project Scheldekouter te
Gentbrugge werd ingevolge de vernietiging stopgezet.

6.1. FILATURE DU RABOT
ARCHITECT:
Nog niet bepaald
PROMOTOR:
Nv Nieuwe Filature
LIGGING:
Bloemekenswijk - kruising Nieuwe Vaart en Frans Van
Ryhovelaan en palend aan het Bloemekenspark
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FINANCIERING:
De kostprijs en de financiering zijn tot op heden niet
bekend.
UITVOERING:
Akkoord tot participatie:
november 2012 met bevestiging in 2015.
Verkavelingsaanvraag: 2015-2016.
Geplande start van de werken: 2019.

ONTWERP:
Het gebied strekt zich uit over ca. 36.000 m² en zal plaats bieden voor ca. 228 woningen en
appartementen naast kleinhandel en retail.
Er worden ca. 44 sociale wooneenheden voorzien bestemd voor huur:
• 1 6 grondgebonden woningen (2 à 3 bouwlagen) met tuin aan de Frans Van Ryhovelaan met
bereikbaarheid via de nieuwe ontsluitingsweg;
• 2 8 eenheden in een appartementsgebouw over 5 bouwlagen.

WoninGent besliste eind 2012
over te gaan tot participatie
via verwerving van grond.
Deze verwerving werd na de
gedeeltelijke vernietiging van
het Grond- en Pandendecreet in
2015 bevestigd.

7. Verwervingen in voorbereiding
7.1. LOODSENSTRAAT
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw - 11-tal WE voor sociale huur
LIGGING :
Muide - Meulestede - Afrikalaan
FINANCIERING:
Raming: nog ongekend

ONTWERP:
Het terrein bedraagt ± 950 m² en kan
plaats bieden aan 8 grondgebonden
eengezinswoningen met tuin en 3
appartementen na sanering van het terrein
door OVAM.

UITVOERING:
Voorziene verwerving in 2016.
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7.2. ALSBERGHE & VAN OOST
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw - 7 loten voor grondgebonden WE voor
sociale huur

UITVOERING:
Overeenkomst in voorbereiding. De akte is voorzien
in 2016.

LIGGING:
Drongensesteenweg

7.3. ROOIGEMLAAN 226-232
TYPE PROJECT:
Nieuwbouw - 9 WE voor sociale huur
LIGGING:
Rooigemlaan

Eerste Rabottoren (Begijnhoflaan)
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UITVOERING:
Overeenkomst in voorbereiding. De akte is voorzien in
2016.

3

TECHNISCHE DIENST
Naar een uniforme kwaliteitsnorm
De Technische Dienst stelde een eigen norm op
betreffende de woonkwaliteit, die in januari 2015 door
de raad van bestuur is goedgekeurd. Deze norm is
opgesteld op basis van de geldende wetgeving over de
woonkwaliteit en veiligheid van sociale huurwoningen17
en op basis van de technische richtlijnen voor een
kwaliteitsonderzoek zoals verspreid door Wonen
Vlaanderen. De invoering van een kwaliteitsnorm stelt
de Technische Dienst in staat om leegstaande panden
op een eenvormige wijze op te knappen, ongeacht of dit
gebeurt met de inzet van eigen mensen of met de hulp
van externe aannemers. Het laat WoninGent ook toe
om op basis van duidelijke criteria de kosten van deze
opknapbeurten te beheersen.

17

In 2015 bedroeg de gemiddelde kost voor het
opknappen van leegstaande wooneenheden volgens de
kwaliteitsnorm zo’n 7.500 euro. WoninGent verwacht,
op basis van het aantal opzeggingen, jaarlijks zo’n 600
wooneenheden (WE) te zullen opknappen en renoveren
volgens de kwaliteitsnorm. Dit betekent een jaarlijkse
investering van ten minste 4,5 miljoen euro. In dit
bedrag zijn specifieke kosten in het kader van éénmalige
opwaarderingsprogramma’s zoals ERP 2020 (dakisolatie,
dubbele beglazing …) niet opgenomen.

 et gaat om volgende wetgeving:
H
• het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
• het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als
hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
• het decreet houdende de Vlaamse wooncode.
• het decreet houdende de veiligheid van woningen door optische rookmelders.
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Het terugdringen van de leegstand
In het eerste semester van 2015 heeft de Technische
Dienst een onderzoek ingesteld naar alle leegstaande
panden die nood hadden aan een opknapbeurt om
opnieuw verhuurd te kunnen worden. Het bestuur van
WoninGent besliste om 2,6 miljoen euro te voorzien voor
het jaar 2015 om deze opknapwerken uit te voeren.

De Technische Dienst begon vervolgens om met eigen
personeel en externe partners de nodige opknapbeurten
uit te voeren. Vanaf mei 2015 gebeurde dit volgens de
vastgelegde kwaliteitsnorm. Sindsdien worden alleen
nog wooneenheden die aan de norm betreffende de
woonkwaliteit voldoen, overgedragen aan de Afdeling
Verhuur.
Vanaf de zomer 2015 startte de Technische Dienst
met haar actieplan om in samenwerking met externe
partners het aantal woningen dat leegstaat in afwachting
van een opknapbeurt stelselmatig af te bouwen en zo
de frictieleegstand terug te dringen. De Technische
Dienst slaagde er tijdens het 2de semester van 2015 zo
in om de leegstand met ongeveer 170 wooneenheden te
verminderen.
Voor een tachtigtal wooneenheden in vijf wijken werd
een specifiek studiedossier opgemaakt, omdat deze
wooneenheden belangrijkere technische ingrepen nodig
hebben. Er zal in 2016 worden onderzocht of en hoe deze
vijf dossiers kunnen worden aangepakt in het kader van
een grootschaliger project.
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Totale leegstand binnen werkdomein Technische Dienst
(met uitsluiting van structurele leegstand, WE met beheerder ad hoc
en leegstand in portefeuille bij Afdeling Verhuur)

Feb ‘15

Mei ’15

Jun ‘15

Totaal # WE (incl. speciale projecten)

Jul ’15

Aug ‘15

Sep ’15

Okt ‘15

Nov ’15

Dec ‘15

# WE in afwachting van opknapwerken

Het totale aantal leegstaande woningen in de portefeuille van de Technische

Het aantal woningen in afwachting van opknapwerken kent sinds de start van het

Dienst omvat zowel woningen waar opknapwerken nodig zijn als woningen

actieplan leegstand van de Technische Dienst in de zomer van 2015 een structurele

waar belangrijke technische ingrepen vereist zijn.

daling. Dit aantal daalde van 604 in juni 2015 tot 419 in december 2015.
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Optimaliseren van de plaatsbeschrijvingen
In 2015 voerden de medewerkers van de afdeling HePa
626 uittredende en 681 intredende plaatsbeschrijvingen
uit in wooneenheden. Daarnaast werden ook nog
plaatsbeschrijvingen in bergingen en garages uitgevoerd.
18

In overleg met de collega’s van de verhuurdienst werd
de planning van de uitvoering van de intredende en
uittredende plaatsbeschrijvingen verder geoptimaliseerd.
Hierdoor kwam tijd vrij om met de medewerkers van
de afdeling HePa werk te maken van het opstellen van
patrimoniumfiches en van de voorbereiding van een
permanente conditiemeting.

De patrimoniumfiches dienen om een correct overzicht
te krijgen van de samenstelling en uitrusting van de
verschillende gebouwen en wooneenheden. Zij zullen
ook van pas komen bij de verdere uitwerking van het
sleutelbeheer.
De permanente conditiemeting van het patrimonium
moet WoninGent toelaten om het onderhoud en
eventuele herstellingen op een meer efficiënte wijze te
sturen. Op die manier zal het patrimonium beter in stand
worden gehouden.

Uitgevoerde plaatsbeschrijvingen
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Gemiddeld

IPB**

* UPB = uitgaande plaatsbeschrijving
** IPB = ingaande plaatsbeschrijving

Dienstverlening
Als extra dienstverlening voor haar sociale huurders
voert WoninGent ook herstellingen uit die ten laste
zijn van de huurder. In 2015 besliste WoninGent om
de uitvoering van deze herstellingen uit te besteden
aan een externe partner. Deze samenwerking stelt
WoninGent in staat om sneller te reageren, wanneer
huurders technische problemen melden. Dezelfde
externe partner staat ook in voor de dringende
tussenkomsten na de gewone kantooruren en tijdens
sluitingsdagen en weekends.

18

Sinds begin 2015 worden alle oproepen voor technische
tussenkomsten behandeld volgens een lijst van
prioriteiten. Dit betekent dat dringende problemen
eerst worden opgelost. Op die manier wordt op elke
melding van een technisch gebrek gereageerd met de
nodige snelheid om een verslechtering van het gebrek
te vermijden.
De algemene dienstverlening (huisvuilbehandeling,
poetsen …) werd grondig geanalyseerd. Uit deze

HePa : de Afdeling Herverhuring Patrimonium van WoninGent
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terecht met hun vragen en opmerkingen omtrent
technische problemen of aanverwante zaken (betwisting
van facturen voor herstellingen, afrekeningen van
huurlasten en verbruiken). Tijdens 31 zitdagen stonden
de medewerkers van de technische dienst aan deze balie
690 huurders te woord. Daarbij werden 367 technische
problemen geregistreerd, naast 115 vragen omtrent
financiële problemen (betwistingen, afbetalingsplannen,
vragen om meer uitleg). Er werden 208 huurders
doorverwezen naar de verhuurdienst, omdat hun vraag
eigenlijk voor deze laatste bedoeld was.

analyse blijkt dat een goed ontwerp van de sociale
appartementsgebouwen de belangrijkste factor is die
bepaalt welke dienstverlening er nodig is en hoeveel de
huurders hiervoor moeten betalen.
In 2015 besteedde de Technische Dienst meer dan 1.200
manuren aan het opruimen van sluikstort in en rond de
gebouwen van WoninGent. Deze onnodig veroorzaakte
kosten vallen geheel ten laste van WoninGent.
In 2015 verwerkte de meldkamer van de Technische
Dienst niet minder dan 27.397 oproepen. Dit is een
daling van bijna 2.600 oproepen of ongeveer 10 %
ten opzichte van het voorgaande jaar. Op maandbasis
vertegenwoordigt dit echter nog altijd gemiddeld bijna
2.300 oproepen per maand.

Technische balie
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Maa ’15
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Aantal telefonische oproepen

2.470

2.694

Telefonische oproepen ontvangen in de meldkamer

2.576

Vanaf begin mei 2015 opende WoninGent elke vrijdag
een technische balie. Aan deze balie kunnen huurders

3.004

Midden 2015 organiseerde WoninGent voor de eerste
keer informatiesessies over de huurlasten voor haar
sociale huurders. Deze infosessies vonden plaats in
zes verschillende wijken en werden bijgewoond door
sociale huurders en organisaties actief in het veld zoals
bv. OCMW Gent, Samenlevingsopbouw, Buurtwerk,
Dienst Wonen …
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Infosessie huurlasten
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Gemiddeld

Planners

TOEKOMSTPLANNEN

Organisatie
Eind 2015 werden een aantal belangrijke contracten met
externe partners afgesloten. Deze hebben betrekking op
het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken
aan daken, gevels en andere uitwendige constructiedelen
(bijvoorbeeld buitenschrijnwerk). Met de hulp van
deze externe partners zal de Technische Dienst vanaf
2016 kunnen starten met een preventief onderhoudsen herstellingsprogramma voor de buitenschil van
de gebouwen.
De Afdeling Regie van de Technische Dienst werd verder
hervormd. Zo werd een cel opgericht die vanaf 2016
uitsluitend zal worden ingezet om op autonome en
gestructureerde wijze preventieve en correctieve acties
te ondernemen in de gemeenschappelijke delen van de
appartementsgebouwen binnen het patrimonium van
WoninGent (inkomdeuren, verlichting, opsmukken van
gangen en trappenhallen door schilderwerken …).
Daarnaast werd in de schoot van de Technische Dienst
een technisch-administratieve cel opgericht. Deze zal
vanaf 2016 instaan voor het beheer en de opvolging
van alle technische administratie binnen de Technische
Dienst: aankoopdossiers en overeenkomsten met
derden, patrimoniuminventaris, rapportering, financiële
afhandeling, registratie werkuren. Op die manier zullen
de verschillende afdelingen van de Technische Dienst
meer tijd beschikbaar krijgen om zich te wijden aan hun
kerntaken.

Voor 2016 staan nog enkele belangrijke
opdrachten op het programma van de
Technische Dienst:
• het verder terugdringen van de leegstand
in behandeling bij de Technische Dienst.
Er wordt gestreefd naar een technische
leegstand tussen twee verhuizingen in die
niet groter is dan ca. 120-150 WE of het
equivalent van twee maanden natuurlijke
verhuisbeweging;
• het opstarten van preventieve
onderhoudscampagnes voor de buitenschil
van de gebouwen;
• het opstarten van een actieprogramma
om de gemeenschappelijke delen van de
appartementsgebouwen op te smukken en
preventief te onderhouden;
• het uitbesteden van het preventief
en correctief onderhoud van de
stookinstallaties aan een of meerdere
externe partners;
• het optimaliseren van de kosten van
de dienstverlening;
• het verderzetten van de eind 2015
opgestarte initiatieven betreffende
het onderhoud van de buitenschil en
de gemeenschappelijke delen van de
appartementsgebouwen.
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Verkoop sociale koopwoningen
August Kekuléstraat
In 2015 werden alle appartementen op twee na verkocht.
De twee overblijvende appartementen werden wel al
toegewezen en in november 2015 werd de ‘eenzijdige
belofte van aankoop’ ondertekend.
Van de zeven extra autostaanplaatsen werd er slechts
één staanplaats verkocht aan een sociale koper. De
overig zes staanplaatsen worden in 2016 openbaar
verkocht.

Koopproject A. Kékuléstraat

Project Luizengevecht: Residentie Papinne
In augustus 2015 werd het project Luizengevecht
opgeleverd. Dit nieuwbouwproject (19
koopappartementen, 18 huurappartementen en
een stadscrèche) op een terrein gelegen tussen de
Bevrijdingslaan en de Groendreef en palend aan
het buurtpark Luizengevecht maakt deel uit van het
stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’.
De residentie Papinne omvat 19 duplexappartementen
die verkocht zullen worden aan sociale kopers. Deze

appartementen tellen twee of drie slaapkamers en
hebben een eigen tuin of ruim dakterras. Dit gebouw
huisvest ook een stedelijk kinderdagverblijf. Hiervoor
werden twee appartementen op de gelijkvloerse
verdieping omgebouwd tot crèche.
Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage
met 21 parkeerplaatsen. Bovenop de ondergrondse
parkeergarage bevinden zich nog 7 open staanplaatsen.
Deze worden niet individueel verkocht maar zullen tot de
mede-eigendom van de eigenaars behoren.
De verkoopprijzen van de appartementen werden
goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 december
2015. Alle appartementen zullen worden toegewezen in
2016. De kandidaat-kopers van de appartementen krijgen
als eerste de keuze om een ondergrondse parkeergarage
aan te kopen. De resterende parkeerplaatsen zullen
verkocht worden aan sociale kopers of sociale huurders
uit de omgeving. Indien er geen geïnteresseerden zijn,
zullen de ondergrondse parkeerplaatsen openbaar
verkocht worden19.
De kopers kunnen voor de aankoop een beroep doen op
de Vlaamse Woonlening. Zij kunnen voor het afsluiten
van deze lening terecht bij WoninGent20.

Koopwoningen project Luizengevecht
19
20

Z oals bepaald in bijlage IV van het Overdrachtenbesluit (ODB).
Ingevolge de convenant dd. 12/2/2013 tussen WoninGent en de VMSW.
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Actualisering wachtlijst kandidaat-kopers
WoninGent hanteert verschillende kandidatenregisters
voor haar sociale koopwoningen. Na actualisering van
de kandidaat-kopers in december 2015, bevatten deze
registers volgende aantallen kandidaat-kopers:
• register Brugse Poort - Rooigem - appartementen
(project Luizengevecht): 62
• register Brugse Poort - Rooigem - woningen
(project Malpertuus ): 117

• register Oostakker: 187
• register Gentbrugge: 1
• register Binnenstad: 25
• register Watersportbaan - Ekkergem: 1
• register Stationsbuurt Noord: 3
• register Wondelgem: 1
• register Meulestede ( CLT –project ): 12

Overzicht verkochte huurwoningen
Kooprecht zittende huurder
In 2015 verkocht WoninGent de woning in de
Groeningstraat 8 in het kader van het kooprecht van
de zittende huurder.

Openbare verkopen
De raad van bestuur van WoninGent had in 2014
reeds beslist om de woningen in de Steenbekestraat
2, 15, 24 en 26 en in de Désiré Mercierlaan 38, 42,
44 en 48 geleidelijk te verkopen. De woningen in de
Steenbekestraat 24 en de Désiré Mercierlaan 42 werden
in 2015 openbaar verkocht. De andere zes woningen
zullen openbaar verkocht worden naarmate ze leeg
komen te staan. In 2015 waren deze woningen nog
verhuurd.

NAAR NIEUWE WOONVORMEN
WoninGent heeft zich als beleidsdoelstelling
expliciet vooropgesteld om te evolueren naar
een echte woonmaatschappij en om actief
mee te werken aan nieuwe woonvormen
en innovatieve varianten op de traditionele
koopwoning zoals cohousing, collectieve
woonprojecten met gemeenschappelijke
functies, kangoeroewonen in solidaire
gezinscontext, Community Land Trust (CLT) ...
WoninGent werkt dan ook mee in het CLTproject Gent- Meulestede, waarvoor reeds 12
kandidaten in het register zijn ingeschreven.

In 2015 besliste de Raad van Bestuur van WoninGent om
ook de volgende woningen openbaar te verkopen:
• De Guchteneerestraat 1
• Jules Van Biesbroeckstraat 146, 154, 157
• Theophiel De Jaegerstraat 47
• Vogelhoekstraat 44
• Grenockstraat 26
• Helsinkistraat 34
De woningen in de Jules Van Biesbroeckstraat 154 en
Grenockstraat 26 werden eind november openbaar
verkocht.

KOOPPROJECTEN IN UITVOERING.
BRUSSELSEPOORTSTRAAT
• 17 koopappartementen
• start werken: september 2015
• oplevering: voorzien in het voorjaar
van 2017
MALPERTUUS
• 22 eengezinswoningen voor sociale koop
• start werken: groep 9 in augustus
– groep 8 in oktober 2015
• oplevering: voorzien eind 2016
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1. Cijfergegevens
AANTAL
Totaal aantal klachten:

189

Aantal ontvankelijke klachten:

189

Aantal klachten volgens mate van gegrondheid

Gegrond/deels gegrond:
Ongegrond:

Aantal klachten volgens mate van oplossing

96/21
66

Opgelost/deels opgelost:
Onopgelost:

151/20
12

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten
Niet-correcte beslissing:
Te lange behandeltermijn:

63

Ontoereikende informatieverstrekking:
Onvoldoende bereikbaarheid:
Onheuse bejegening:
Andere: nog onbeantwoord

6

2. Klachtenbeeld 2015
Bespreking en evaluatie van de klachten in 2015.

TYPE KLACHTEN

AANTAL

GEGRONDE
KLACHTEN

DEELS GEGRONDE
KLACHTEN

betwisting afrekeningen en
herstellingsfacturen

67

14

7

vochtproblemen

26

21

4

onderhoud gem. delen

6

5

1

langdurige uitvoeringstermijn
herstellingswerken

58

51

3

burenoverlast en leefbaarheidsproblemen

9

3

2

verhuring, toewijs, kandidatendossier

13

1

3

adm. werking en opgelegde regelgeving

4

1

1

183

96

21

In 2014 werden er 316 klachten geregistreerd waarvan
211 gegrond of deels gegrond.
In 2015 werden er 183 klachten geregistreerd, wat
een daling is van 40 % ten opzichte van 2014. Het
aantal gegronde of deels gegronde klachten kende een
halvering ten opzichte van 2014.
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Bespreking
Betwisting facturen
De huurders van WoninGent doen dikwijls een beroep
op de Technische Dienst voor de herstelling van een
defect, ook wanneer het om herstellingen ten laste van
de huurder gaat. Bij de ontvangst van de factuur wordt

de aangerekende kost dikwijls betwist. De kosten zijn
meestal correct, waarna de klachten ongegrond worden
bevonden. De klagers hebben uiteraard recht op verdere
informatie of meer verduidelijking.
Vochtproblemen
Het is niet evident om voorlopige oplossingen te
bieden voor vochtproblemen in die situaties waar een
structurele aanpak zich opdringt.
Intussen proberen de vaklui met tijdelijke oplapmiddelen
het probleem te verhelpen en te beperken.
In sommige gevallen is de vochtige toestand te wijten
aan de bewoning, zoals onvoldoende verluchten en/of
verwarmen.
Onderhoud gemeenschappelijke delen
Onder deze rubriek zijn klachten m.b.t. defecte liften,
verlichtingsproblemen en onvoldoende poetsonderhoud
in de algemene delen opgenomen.
Voor de liftinterventies staan de aangestelde
onderhoudsfirma’s nochtans dag en nacht ter
beschikking. Wanneer een lift tijdelijk buiten werking
wordt gesteld, wordt dat vooraf aangekondigd, zodat de
bewoners de nodige voorzieningen kunnen treffen.
Het ongenoegen over slecht onderhoud van de
gemeenschappelijke delen wordt voornamelijk
geuit tijdens vervanging van de vaste poetsvrouw
en/of wanneer externe aannemers bezig zijn om
leegstaande appartementen aan te passen aan de
huidige normen. Gedurende deze werkzaamheden is het
quasi onoverkomelijk dat de gemene delen eveneens
bevuild worden.

Burenoverlast en leefbaarheidsproblemen
Deze klachten eindigen meestal na een huisbezoek
door de wijkmonitor aan de veroorzaker en de dreiging
dat, wanneer het probleemgedrag niet stopt, de
overlastprocedure zal ingezet worden.
De huurder wordt geïnformeerd dat hij/zij hulp kan
zoeken bij CAW Oost-Vlaanderen (Centrum Algemeen
Welzijnswerk) om zijn/haar gedrag bij te sturen om een
uithuiszetting te vermijden.
Daarnaast zijn er ook blijvende burenruzies die moeilijk
duurzaam op te lossen zijn. Hiervoor verwijzen wij na
menige bemiddelingspoging de huurders door naar de
Vrederechter, die bevoegd is om een oordeel te vellen.
Verhuring, toewijs en kandidatendossiers
Ieder jaar zijn er huurders die overtuigd zijn dat de
nieuwe huurprijsberekening onjuist berekend werd.
Na controle wordt over het algemeen het tegendeel
bewezen.
Schrappingen uit het kandidatenregister worden vaak
ook niet aanvaard. De kandidaat wordt dan geïnformeerd
over het verhaalrecht bij de toezichthouder.
Administratieve werking
Deze klachten gaan over het uitblijven van respons op
een vraag of het niet akkoord gaan met het antwoord.

Langdurige uitvoeringstermijn herstellingswerken
Het merendeel van deze klachten situeert zich in
de eerste helft van 2015. WoninGent beschikt over
onvoldoende technisch personeel om vrijgekomen
wooneenheden in orde te stellen, gemene delen
te onderhouden en de individuele herstellingen bij
de huurders op korte termijn uit te voeren. Nadat
raamcontracten met externe aannemers werden
afgesloten voor de interne renovaties van leegstaande
woningen en voor herstellingswerken bij zittende
huurders, nam het aantal klachten af voor deze rubriek.
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PERSONEEL

coaching en
begeleiding

transparantie

Het personeelsbeleid van WoninGent is gestoeld op vijf
basisprincipes:
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Er wordt dan ook voortdurend geïnvesteerd in de verdere
uitbouw van een coherent personeelsbeleid.

Vanuit dit oogpunt werden de functionerings- en
evaluatiegesprekken geëvalueerd en aangepast.
Daarbij krijgen medewerkers nu de mogelijkheid om
een officiële reactie te geven op hun functionerings- of
evaluatiegesprek. Voor medewerkers die onvoldoende
scoren, wordt een verbeterplan uitgestippeld.
Dit stappenplan wordt nauw opgevolgd door de
leidinggevende en de personeelsdienst van WoninGent.
Op die manier wil WoninGent deze medewerkers de
mogelijkheid bieden om de nodige competenties te
ontwikkelen, zich verder te specialiseren, te werken aan
een betere samenwerking enz.
In het kader van een coherent competentiebeleid, werd
voor de bedienden (naar analogie met de arbeiders)
een systeem uitgewerkt dat de mogelijkheid biedt om
door te groeien in hun barema. Dit laat WoninGent beter
toe om medewerkers naar hun inzet, functioneren en
vaardigheden te verlonen.

Coaching en begeleiding
In 2015 lag de focus op de coaching en begeleiding
van het personeel. WoninGent wil dat elke werknemer
- ongeacht zijn functie - zijn capaciteiten ten volle
kan ontwikkelen en daarbij de nodige sturing en
begeleiding krijgt.
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WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich bij
te scholen en opleidingen te volgen. In 2015 was 22%
van de opleidingskosten gerelateerd aan preventie
en veiligheid op het werk. WoninGent investeerde in
opleidingen m.b.t. omgaan met verbale agressie en

Arbeidsregime werknemers
EHBO op het werk. Er werden verschillende opleidingen
georganiseerd om medewerkers te informeren over
asbest en hoe op een correcte manier met asbest om
te gaan.

200
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Daarnaast startte WoninGent met een reeks ‘inhouse’
opleidingen voor een gemengde groep medewerkers,
zoals bv. toepassingen van het Office-pakket,
efficiënt vergaderen en notuleren en wetgeving op
overheidsopdrachten.

39
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Eindtotaal
Deeltijds

Naar een opendeurmentaliteit
De personeelsdienst van WoninGent wil een
laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor alle medewerkers
van WoninGent. In 2015 voerde zij in elke vestiging
vaste zitmomenten in. Op deze zitmomenten kunnen
medewerkers zonder afspraak bij de personeelsdienst
terecht met hun vragen en bezorgdheden.

Voltijds

Arbeidsregime arbeiders - bedienden
100

84
70

Ook de leidinggevenden werden gestimuleerd om een
opendeurmentaliteit op de werkvloer te introduceren of
verder te implementeren.

50
21
0

Preventie op het werk
In het voorjaar van 2015 werd een Interne Dienst
voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)
opgericht die op een systematische manier het
preventiebeleid verder zal uitbouwen. De IDPBW buigt
zich over een verzameling van thema’s die een invloed
hebben op het welzijn van werknemers zoals:
• arbeidsveiligheid;
• psychosociale belasting op het werk;
• ergonomie;
• arbeidshygiëne;
• bescherming van de gezondheid op het werk;
•…
In 2015 werd door de IDPBW o.a. gewerkt aan een
risico-analyse van de werkposten, eenvormige EHBOkisten, een interne noodplanning, de verfraaiing van
de werkplaatsen in de vestigingen in de Kaleweg en
Brusselsesteenweg …

18
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Geslacht werknemers
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Personeel van WoninGent in cijfers
Eind 2015 had WoninGent 193 personeelsleden in dienst,
waarvan 80% voltijdse en 20% deeltijdse medewerkers.
WoninGent stelt 54,4% arbeiders en 45,6% bedienden
te werk.

17% van de medewerkers geniet een of andere
vorm van tijdskrediet. Het gaat vooral om
thematische verloven zoals ouderschapsverlof
(34%) en landingsbanen (53%).
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Tijdskrediet volgens geslacht en statuut
16

WoninGent wierf in 2015 24 medewerkers aan,
terwijl 17 personeelsleden uit dienst traden. De
Dienst Projectontwikkeling werd uitgebreid met
twee projectleiders met het oog op de geplande
renovatiebeweging. Ook de Afdeling Herverhuring
Patrimonium (HePa) kreeg versterking van twee
plaatsbeschrijvers. In de Afdeling Regie werden een
aantal vacante betrekkingen ingevuld. Het gaat om
vervangingen na pensionering of uitdiensttreding.
Daarnaast werd ook het magazijn versterkt met twee
man en werd er een sleutelbeheerder aangeworven.
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Het in 2013 opgestarte project sociale huisbewaarders werd ook in 2015 verdergezet. De sociale
huisbewaarders zijn tien langdurig werkzoekenden die bij WoninGent werkervaring opdoen. Een
coördinator bij WoninGent coacht en stimuleert de tien sociale huisbewaarders om zo de nodige
attitudes en ervaring te verwerven om terug een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. De
sociale huisbewaarders helpen mee om de gebouwen en de omgeving proper en net te houden en
werken hierbij rond thema’s zoals vandalisme, sluikstort, kleine technische defecten …
Ook in 2015 kon een sociale huisbewaarder doorgroeien naar een vaste functie bij WoninGent. In
totaal konden al drie sociale huisbewaarders de nodige attitudes en competenties verwerven om een
vaste job bij WoninGent op te nemen.
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Comité voor preventie en
bescherming
op het werk (CPBW)
Veiligheid op de werkplaats, een
gezonde werkomgeving en het
welbevinden van elke medewerker
zijn van prioritair belang voor
WoninGent en vormen mee de basis
van de bedrijfscultuur. WoninGent
streeft er dan ook naar om de
regionale en nationale wetgevingen
en de Europese richtlijnen inzake
veiligheid en gezondheid na te
leven en op alle beleidsniveaus te
incorporeren.
Personeelsafvaardiging
Effectieve leden:
Caluwé Marc
Cobbaert Marleen
De Bruyne Danny
De Coster Linda
De Maertelaere Jacques
Plaatsvervangende leden:
Dopazo Dacosta Maria
Taelman Julio
Troessaert Rita

Werkgeversafvaardiging
Effectieve leden:
Blanckaert Francine
De Cock Kristiaan
Ryserhove Plas
Wouters Karin

Ondernemingsraad (OR)
WoninGent streeft ernaar om een
transparante onderneming te zijn
die gekenmerkt wordt door een
participatieve overlegcultuur. Een
belangrijke rol is hierbij weggelegd
voor de ondernemingsraad. Deze
zorgt voor de opvolging van
de arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden en waakt
er mee over dat er voldoende
werkoverleg is en dat alle
medewerkers gelijk behandeld
worden.

Plaatsvervangende leden:
De Maertelaere Jacques
Dopazo Dacosta Maria
Taelman Julio
Werkgeversafvaardiging
Effectieve leden:
Blanckaert Francine
De Cock Kristiaan
Ryserhove Plas
Wouters Karin

Personeelsafvaardiging
Effectieve leden:
Caluwé Marc
Cobbaert Marleen
De Bruyne Danny
De Coster Linda
Troessaert Rita
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2

BEDRIJFSORGANISATIE (BO)
Resultaten 2014-2015
Meerjarenplannen en Jaaractieplannen
(MJP/JAP)
WoninGent maakte een beleidsplan op voor de periode
2014-2019. De diverse diensten en afdelingen vertalen
dit beleidsplan in concrete meerjarenplannen en
jaaractieplannen. In 2015 stelde elke dienst, afdeling en
cel op een uniforme manier een meerjarenplan en een
bijhorend jaaractieplan op. De uitvoering ervan werd op
kwartaalbasis aan de directie gerapporteerd.

Procesmatig denken en werken
Binnen verschillende diensten en afdelingen (Afdeling
Verhuur, Technische Dienst, administratie, HR …) werden

er op een uniforme manier processen gedocumenteerd
en geëvalueerd met het oog op een verbetering en
optimalisering van de werking. Dit initiatief wordt
doorgetrokken in 2016 met als doel dit een integraal
onderdeel te maken van de dagelijkse werking van de
organisatie.

Monitoring en rapportering
In een eerste fase werd er voornamelijk gewerkt rond
het inrichten en verbeteren van een operationele
rapportering (operationele KPI) binnen de verschillende
afdelingen, diensten en cellen zelf. Dit initiatief wordt
doorgetrokken in 2016.

Initiatieven 2015
MJP/JAP

Visiedocument

Het project rond meerjarenplannen en jaaractieplannen,
dat in oktober 2014 werd opgestart, werd in 2015 een
eerste keer geëvalueerd ter voorbereiding van de
tweede jaargang. Voor de tweede jaargang werd de
aanpak op een aantal vlakken bijgestuurd. Er werden
begeleidingssessies georganiseerd om de nieuwe aanpak
per dienst of afdeling toe te lichten.
Op die manier werden de actieplannen met een grotere
focus opgesteld, werd de voortgangsrapportering
aangepast en werd het werken aan prioritaire procedures
en instructies in de jaaractieplannen opgenomen.

Vanuit de beleidsvisie van de organisatie werd een BO
visiedocument opgesteld om toekomstige projecten en
initiatieven zoals procesborging te kunnen kaderen.

Organisatie
Onder impuls van eerdere hervormingen binnen
de Technische Dienst en wijzigingen in het
personeelsbestand, werd in het najaar 2014 de
noodzakelijkheid duidelijk dat de organisatiestructuur
van WoninGent geëvalueerd moest worden.
De opdracht om de bestaande structuur te analyseren,
risico’s en inconsequenties te benoemen en anderzijds
een toekomstgericht voorstel voor een nieuwe
organisatiestructuur uit te werken werd in 2015
afgerond.
De nieuwe aanpak vertrekt vanuit de missie en de
processen van WoninGent en is opgebouwd rond de
twee pijlers die de kern vormen van de werking van de
maatschappij nl. de gebouwen en de bewoners.
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Belangrijke principes hierbij:
• Een bewonerswerking of een geïntegreerde,
klantvriendelijke dienstverlening die vertrekt vanuit
de bewoner.
Deze bewonerswerking omvat het hele traject dat
een persoon aflegt vanaf het moment dat hij zich
inschrijft als kandidaat-huurder tot het ogenblik
dat hij zijn huurcontract bij WoninGent opzegt.
WoninGent streeft hierbij naar één centraal onthaal
of front office dat, ondersteund door een sterke en
vlot draaiende administratie achter de schermen, als
centraal aanspreekpunt fungeert voor de huurders en
kandidaat-huurders. Op die manier wil WoninGent een
laagdrempelige en klantvriendelijke dienstverlening
bieden die beantwoordt aan de behoeften van de
(kandidaat-)bewoners.
De uitwerking hiervan zal worden toevertrouwd aan
een nieuw aan te stellen manager bewonerswerking.

• Een gebouwenwerking (o.l.v. een manager
gebouwenwerking) gekenmerkt door een duurzaam
en professioneel gebouwenbeheer op basis van de
principes van total lifecycle management. Dit moet
een doorgedreven financiële monitoring toelaten
van o.a. de beheer- en onderhoudskosten, de kosten
voor herstellingswerken en deelrenovaties, de ROI
van renovaties en nieuwbouw, en WoninGent in
staat stellen om evenwichtige keuzes te maken met
betrekking tot de renovatie, vervanging of verkoop van
haar patrimonium.
Met de invoering van een levenscyclusmanagement
wil WoninGent de expertise die zij in huis heeft m.b.t.
materialen, energiebeheer en technische installaties
centraliseren en globaal toepassen tijdens de volledige
levencyclus van haar gebouwen.
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Op 30/06/2011 fuseerden de huisvestingmaatschappijen WoninGent cvba-so, Huisvesting Scheldevallei
cvba-so en De Goede Werkmanswoningen cvba-so (fusie door opslorping waarbij WoninGent cvba-so
optrad als opslorpende entiteit).
Onder I. worden die waarderingsregels uiteengezet per gefuseerde maatschappij welke per 31/12/2011
nog steeds gelden, behoudens afwijkende vermelding onder II..
Onder II. worden gewijzigde / nieuwe waarderingsregels geldend vanaf 2011 uiteengezet
I.

WAARDERINGSREGELS VAN DE GEFUSEERDE MAATSCHAPPIJEN ZOALS DEZE GOLDEN PER 31/12/2010

WAARDERINGSREGELS EX HUISVESTING SCHELDEVALLEI CVBA-SO

Volgens de beslissing van de raad van bestuur worden de samenstellende elementen van het
patrimonium in de inventaris tegen de aankoopprijs of de waarde van opbouw vermeld, de schulden
en de schuldvorderingen tegen het nog verschuldigd bedrag. In de aankoopprijs of waarde van opbouw
zijn de intercalaire interesten op ontleende kapitalen begrepen die betrekking hebben op de periode
die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat.
De afschrijvingen worden berekend voor :
- verhuurde woningen over 66 jaar, op basis van 1,5% van de 5/6e van de totale waarde, grond
inbegrepen
- verhuurde woningen na 1997 over 50 jaar, op basis van 2% van de totale waarde.
Patrimonium Gentbrugge
De garages, autoboxen en bergplaatsen :
- wanneer zij in de woningen in- of aangebouwd zijn, worden zij tegelijkertijd met en op dezelfde
wijze
als deze laatste afgeschreven
- wanneer zij "in reeksen" gebouwd zijn - jaarlijkse afschrijving van 5%
- de liften over 30 jaar
- machines, kantoormaterieel en meubilair over 10 jaar
- woninguitrusting - waterverwarmers, gasconvectoren en keukenblokken over 10 jaar
- de gerenoveerde woningen van voor 1997 worden afgeschreven op 1,5% van de kostprijs
- de renovatie van 1997 worden afgeschreven op termijnen van 15, 33 of 50 jaar
- kapitaalsubsidies van voor 1997 worden afgeschreven op 1,5% van de totale waarde
- uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies worden afgeschreven op 1,5% op 5,15% van de totale
waarde.
- kapitaalsubsidies vanaf 1997 worden afgeschreven op 2% van de totale waarde.
- uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies vanaf 1997 worden afgeschreven op 2% van de totale
waarde
- administratief gebouw over 33 jaar
- informaticamaterieel over 5 jaar
Patrimonium Ledeberg
- de garages, autoboxen en bergplaatsen over 40 jaar
- de installaties voor centrale verwarming over 30 jaar
- de liften over 30 jaar
- de installaties en gereedschappen over 10 jaar
- het meubilair op 20 jaar
- het kantoormaterieel op 10 jaar
- het rollend materieel over 5 jaar
- de licenties (software) over 3 jaar

Inzake handelsvorderingen op ten hoogste één jaar :
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Vanaf boekjaar 2005 wordt een algemene waardevermindering voor achterstallige huurbedragen en
vorderingen op vertrokken huurders aangelegd ten belope van 80% van de openstaande saldi.
Inzake jaarlijkse afschrijvingen van materiële vast activa :
vanaf boekjaar 2003 worden de investeringen van het boekjaar pro rata temporis afgeschreven
startens vanaf de maand van de investeringsfactuur.

WAARDERINGSREGELS EX DE GOEDE WERKMANSWONINGEN CVBA-SO

Vaststelling regels inzake de waarderingen in de inventaris, de vaststelling en de aanpassing van
de afschrijvingen,waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten. De raad van
Bestuur
beslist :
- de samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris worden vermeld tegen de
aankoopprijs of de waarde van de opbouw, de schulden en schuldvorderingen tegen het nog
verschuldigde bedrag.
- de afschrijvingen worden berekend voor :
* de verhuurde woningen over 66 jaar, op basis van 1,5% van 5/6 of 1,25
* de verhuurde woningen ( nieuw patrimonium vanaf 1997 ) over 50 jaar; afschrijvingsbasis :
werkelijke kosten, indien de grondwaarde niet gekend is, wordt het bestaande systeem
toegepast ( 1/6 = grondwaarde, 5/6 = waarde werf )
* renovaties volgens de te verwachten levensduur ( 15jr/33jr/50jr )
* de garages, autoboxen en bergplaatsen over 20 jaar
* de installaties voor C.V. over 30 jaar, renovaties over de te verwachten levensduur
* de liften over 30 jaar, renovaties volgens de te verwachten levensduur
* de uitrusting, bouwplaatsmateriaal, machines, vernieuwing gebouwen over 10 jaar
uitzondering : kosten klein materieel tot 150 euro worden voor 100 % in de kosten
opgenomen; ander materieel volgens duurzaamheid ( 3 jaar of 10 jaar ).
* meubilair en kantoormaterieel over 10 jaar met uitzondering van computer, zijnde 3 jaar, GSM
zijnde 3 jaar; kosten klein materieel tot 150 euro worden 100% in kosten opgenomen.
* rollend materieel over 5 jaar
* waterverwarmers over 15 jaar
- de waarderingsregel m.b.t. de voorziening voor grote herstellings-en onderhoudswerken :
O.b.v. omzendbrief VMSW dd. 17/2/2006 wordt jaarlijks een lijst aangelegd van voorzieningen op
basis van een investerings-en onderhoudsplanning, aangevuld met een voorziening voor onverwachte
werken .

WAARDERINGSREGELS OUD-WONINGENT CVBA-SO
BIJKOMEND PENSIOEN BEDIENDEN.
--------------------------------------------Opgesteld in 1965.
Principe :
1. Pensioen.
---------------Bij leven : een aanvullend rustpensioen verzekeren ten belope van 3/4 van de gemiddelde jaarwedde
der laatste vijf jaar, rekening houdend met het wettelijk pensioen op 65 jaar.
Bij overlijden : pensioen vestigen voor weduwen, wezen en reglementair voorziene begunstigden.
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2. Aansluiting.
-----------------Verplicht voor elke bediende.
3. Bijdrage - Toelagen.
----------------------------Bijdrage personeel : 1 % van de bruto bezoldiging.
Toelage maatschappij: het saldo van de premie.
4. Lasten en taksen.
--------------------------Alles ten laste van de maatschappij.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGELS INZAKE DE WAARDERING IN DE INVENTARIS, DE VASTLEGGING EN DE AANPASSING VAN DE
AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN, AFBOEKINGEN DUBIEUZE DEBITEUREN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S
EN KOSTEN,
TOEZICHTKOSTEN OP WERVEN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volgens beslissing van de Raad van Bestuur worden samenstellende elementen van het patrimonium in
de inventaris vermeld tegen aankoopprijs of de waarde van opbouw, de schulden en schuldvorderingen
tegen het nog verschuldigde bedrag. In de aankoopprijs of de waarde van opbouw zijn de intercalaire
intresten op ontleende kapitalen begrepen die betrekking hebben op de periode die de werkelijke
ingebruikstelling van het betrokken aktief voorafgaat.
De waardebepaling van de inventaris "materialen" geschiedt volgens het systeem F.I.F.O.
De afschrijvingen worden berekend voor :
-

de verhuurde woningen voor 1997 over 66 jaar, op basis van de totale waarde zonder de grond ;
de verhuurde woningen vanaf 1997 over 50 jaar, op basis van de totale waarde zonder de grond ;
de garages, autoboxen en berplaatsen over 20 jaar ;
de administratieve- en bedrijfsgebouwen over 33 jaar ;
de installatie voor centrale verwarming over 20 jaar;
de liften over 20 jaar;
de waterverwarmers over 10 jaar;
het meubilair en machines over 10 jaar ;
het elektronisch materiaal over 5 jaar ;
de autovoertuigen over 5 jaar;

De voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken worden samengesteld op basis van de
prognose van de technische dienst.
De toezichtkosten op werven worden geactiveerd.
Dubieuze debiteuren : Wanneer een vertrokken huurder schulden heeft en deze niet betaalt of
onvoldoende betaalt dient deze vordering dubieus te worden gemaakt. Op dat moment moet er ook een
waardevermindering worden toegepast voor het gedeelte van de vordering waarover onzekerheid van
inning bestaat. Deze waardevermindering bedraagt 100 % van de schuld. Indien er een jaar nadien nog
een grote onzekerheid is over de inning van deze schuld mag deze afgeboekt worden.

II.VANAF 2011 GELDENDE NIEUWE OF GEWIJZIGDE WAARDERINGSREGELS
Waarderingsregels materieel vaste activa
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-De aankoopprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde van nieuw gerealiseerde gebouwen of
integrale renovaties welke als materiële vaste activa geboekt worden en waarvan de eerste
afschrijving plaatsvindt in 2011 wordt lineair afgeschreven over een periode van 33 jaar vanaf het
moment van de bedrijfsklaarheid.
-In afwijking van bovenvermelde regel worden de in 2011 door stad Gent ingebrachte woningen
afgeschreven over een periode van :
20 jaar wanneer het woningen betreft ouder dan 20 jaar
25 jaar indien het woningen betreft jonder dan 30 jaar

Waarderingsregels vorderingen en toerekening van betalingen
1 Zittende huurders
Alle huurders met een achterstal, die werden doorgegeven aan een advocaat, worden op 31 december
van het jaar waarop de huurachterstand betrekking heeft, geboekt als dubieus. Wanneer later blijkt
dat er nog sommen te recupereren waren, worden deze teruggenomen.
In voorkomend geval worden waardeverminderingen geboekt ten bedrage van het gedeelte van deze
vorderingen waarover onzekerheid bestaat aangaande de betaling ervan. Deze waardeverminderingen
kunnen desgevallend forfaitair worden bepaald.
2 Vertrokken huurders
Vorderingen die betrekking hebben op vertrokken huurders die sedert minimaal zes maanden geen
huurder van de sociale huisvestingsmaatschappij meer zijn , worden beschouwd als dubieuze
vorderingen.
Op deze vorderingen wordt een waardevermindering geboekt ten bedrage van 100% van de nominale
waarde van deze vorderingen, behalve wanneer er concrete elementen zijn die een lagere
waardevermindering verantwoorden.
3 Afboeking dubieuze vorderingen
De definitieve afboeking van dubieus geboekte vorderingen gebeurt wanneer blijkt dat de vordering
als definitief verloren moet worden beschouwd. Een document ter staving hiervoor kan een vonnis
zijn, een document van de advocaat of deurwaarder.
Voor dossiers waar geen procedure werd opgestart (wegens te gering bedrag van de vordering), kan de
Raad van Bestuur beslissen ze af te boeken.
Ontvangen betalingen voor dossiers welke definitief werden uitgeboekt, worden als uitzonderlijke
opbrengsten geboekt (rekening 76).
4 Toerekening van betalingen
1.
De huurder heeft slechts één schuld tegenover WoninGent
De toewijzing van de betaling gebeurt aan de enige openstaande schuld.
2.
De huurder heeft meerdere schulden tegenover WoninGent
De schuld tegenover WoninGent kan bestaan uit meerdere van elkaar onderscheiden posten met name:
•
Huur en huurlasten
•
Huurwaarborg
•
Herstellingsfacturen
•
Intresten
•
Gerechtskosten
•
Afrekening diensten en /of verbruiken
De huurder die verscheidene schulden heeft tegenover WoninGent heeft het recht om, wanneer hij
betaalt, te verklaren welke schuld hij wil voldoen.
Wanneer met de betaling niet de gehele schuld wordt voldaan en/of de huurder niet verklaart welke
schuld hij wil voldoen, gebeurt de toerekening als volgt :
1.
Toerekening aan eventuele verschuldigde intresten – de oudste eerst – cfr. artikel 1254 van
het Burgerlijk Wetboek.
2.
Toerekening aan openstaande gerechtskosten
3.
Toerekening aan openstaande herstellingsfacturen
4.
Toerekening aan openstaande afrekening diensten en/of verbruiken
5.
Toerekening aan maandelijkse betaling voor de samenstelling van de huurwaarborg
6.
Toerekening aan huur en huurlasten
Binnen elke groep gebeurt de toerekening eerst op de oudste schuld.
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KAPITAALSUBSIDIES
Art. 100,5°C van het W. Venn bepaalt dat het bedrag over het afgesloten boekjaar van de kapitaal-en
rentesubsidies uitbetaald of toegekend door openbare besturen of instellingen,
dient opgenomen te worden in de toelichting van de jaarrekening.
Bijgevolg delen wij u mee dat onze maatschappij in de loop van het boekjaar 2014 kapitaalsubsidies
heeft toegekend gekregen t,b,v, € 81,730,90. Er werden voor € 37,314,68 kapitaalsubsidies
uitbetaald.
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