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Drie nieuwe bouwprojecten in de pijplijn 

  

We merken dat er nogal wat misverstanden bestaan wie wel of niet mag blijven  

wonen in een sociale huurwoning na wijzigingen in de samenstelling van het gezin.  

In de sociale huisvesting zijn er 3 soorten huurders. 

Ten eerste is er de huurder A. Dit is de referentiehuurder en zijn wettelijke of feitelijke partner die het 

oorspronkelijke huurcontract hebben ondertekend. Deze oorspronkelijke huurders moeten voldoen aan 

de voorwaarden om een sociale woning te kunnen huren. Zij hebben bij overlijden of verhuizen van de 

partner het recht om in de woning te blijven wonen.  

Daarnaast is er de huurder B. Dit is de wettelijke of feitelijke partner (na 1 jaar samenwonen, dit is na 1 

jaar ook het huurcontract te hebben ondertekend) van de oorspronkelijke huurder die na de start van 

het huurcontract bij u komt wonen. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden om een sociale woning te 

kunnen huren, maar moeten niet voldoen aan de inkomstenvoorwaarde. Zij ondertekenen ook het 

huurcontract. Ook zij hebben het recht om bij het overlijden of verhuizen van de partner in de woning 

te blijven wonen. 

Alle andere personen die in de woning wonen of komen wonen moeten voldoen aan de voorwaarden 

om een sociale woning te kunnen huren, maar niet aan de inkomstenvoorwaarde. Die personen zijn 

huurder C, bv. de kinderen van de huurder, feitelijke partner van de huurder gedurende het eerste jaar.  

Zij worden toetreder tot het huurcontract. Zij hebben geen woonrecht. Dit betekent dat zij na het over-

lijden van de oorspronkelijke huurder(s) of bij opzeg van het huurcontract door de oorspronkelijke 

huurder(s) de woning dienen te verlaten. In dat geval mogen ze nog 6 maanden blijven wonen om een 

andere woning te zoeken. Gedurende die periode betalen ze een bezettingsvergoeding en geen huur. 

Begrijpt u het nog niet helemaal? Neem dan gerust contact op met onze sociale dienst. U krijgt dan op 

al uw vragen een duidelijk antwoord. 

Wie mag blijven wonen in de sociale huurwoning? 

Moerbeke - Eikenstraat - bouwen van 15 huur– en 10 koopwoningen 

De weg ligt er al een tijdje en op 1 december 2014 is het dan zover! Recon Bouw NV uit Adegem start 

met de bouw van 15 huur– en 10 koopwoningen in de verkaveling aan de Eikenstraat in Moerbeke. De 

geschakelde woningen hebben allemaal 3 slaapkamers en een garage. 

 

Moerbeke - Statiestraat - bouwen van 8 huurappartementen 

De opdracht voor de bouw van 8 huurappartementen werd aanbesteed op 2 oktober 2014. Na goedkeu-

ring door de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen kunnen ook deze werken starten in de loop van 

2015. Er worden 6 appartementen met 2 slaapkamers en 2 appartementen met 1 slaapkamer gebouwd. 

De appartementen worden voorzien van alle moderne comfort. Het flatgebouw heeft ook een lift.  

 

Zelzate - Groenstraat 103-105 - bouwen van 8 huur– en 6 koopwoningen 

Het bestek voor dit project werd overgemaakt aan de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen. Van 

zodra zij het licht op groen zetten wordt ook deze opdracht aanbesteed zodat ook de bouw van de 6 

koopwoningen, de 4 huurwoningen en de 4 huurappartementen kunnen starten in de loop van 2015. 

 

U mag hierover meer nieuws verwachten in onze volgende nieuwsbrief. 
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Met veel plezier stellen wij  
jullie onze eerste nieuwsbrief 
van cvba Wonen voor. Op die 
manier wensen we beter te 
communiceren met onze 
huurders en jullie op de hoog-
te te houden van het reilen en 
zeilen van de huisvestings-
maatschappij. 

Tevens is het onze bedoeling  
bij iedere editie  informatie te 
geven over de regelgeving en 
wetgeving die wij strikt moe-
ten volgen en die ons wordt 
opgelegd door de Vlaamse 
Regering. Deze regelgeving zal 
trouwens de komende maan-
den grondig wijzigen en zal 
zowel voor ons als verhuurder 
als voor jullie als huurder nieu-
we uitdagingen met zich mee-
brengen. 

Uiteraard willen we ook aan-
dacht schenken aan onze nieu-
we projecten en zullen we 
aandacht besteden aan de 
rechten en de plichten van de 
huurders. 

We worden de laatste tijd ge-
confronteerd met heel wat 
indianenverhalen over onze 
maatschappij en haar bestuur. 
Dankzij deze nieuwsbrief kun-
nen jullie ervaren dat deze 
verhalen uit de lucht gegrepen 
zijn. 

Cvba Wonen wil jullie partner 
zijn in goed Wonen, in een leu-
ke omgeving en een aangena-
me buurt. Daaraan zullen we 
allen samen moeten werken. 

Voorwoord 
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Prettig wonen is één van 

de belangrijkste zaken in 

het leven. Dit heeft na-

tuurlijk te maken met de 

woning zelf, maar ook 

met de woonomgeving. 

Een woning kan nog zo 

mooi zijn, maar als de 

woonomgeving niet pro-

per is, heeft dit een nega-

tieve invloed op het ge-

voel van welbevinden. En 

daar kan iemand dagelijks 

last van hebben. 

cvba Wonen draagt haar 

steentje bij door  gedu-

rende de zomervakantie 

met de jobstudenten de 

omgeving van de leeg-

staande panden op te kui-

sen. Dit jaar leverden we 

een extra inspanning met 

de aanwerving van een 

extra fulltime groenarbei-

der. Maar ook gedurende 

het jaar worden meldin-

gen van vuil, ed. opge-

ruimd door onze eigen 

arbeiders. 

Heb je zin om zelf mee te 

werken om je buurt pro-

per te maken, meld je dan 

aan bij IDM als Propere 

Pionier. Propere Pioniers 

zijn mensen die zich gedu-

rende een langere perio-

de vrijwillig willen enga-

geren om een stukje 

buurt net te houden. Dit 

kan gaan van het onder-

houden van een planten-

vak tot het opruimen van 

zwerfvuil, het melden van 

sluikstorten of beschadi-

gingen aan glasbollen & 

vuilnisbakjes, ... Ieder vol-

gens zijn eigen mogelijk-

heden met de steun van 

IDM en waardering van je 

buren. 

Een propere buurt zet 

mensen er ook toe aan 

om hun buurt proper te 

houden. Er is zo'n spreek-

woord dat zegt 'Als ieder-

een voor zijn eigen deur 

veegt, is de straat proper.' 

Cvba Wonen en zijn huur-

ders kunnen samen zor-

gen voor een nette buurt! 

omgeving te kunnen blij-

ven wonen en de toene-

mende mogelijkheden 

aan thuiszorg moeten we 

ook in ons huisvestingsbe-

leid rekening mee hou-

den. 

Alle woonfuncties bevin-

den zich op één niveau. Er 

is voldoende circulatie-

ruimte en er zijn bredere 

deuren om zelfstandig te 

kunnen manoeuvreren 

met een rolstoel. 

In het nieuwe apparte-

mentsgebouw dat cvba 

Wonen bouwde op de 

Westkade te Zelzate vol-

doen de appartementen 

aan de voorwaarden van 

een ‘aangepast’ gebouw. 

Ouderen en personen 

met een handicap hebben 

meer specifieke noden.  

Zeker met de toenemen-

de vergrijzing, de wens 

om zo lang mogelijk zelf-

standig in zijn vertrouwde 

De appartementen zijn 

drempelloos en beschik-

ken over een vlakke dou-

che en een rolstoeltoe-

gankelijk toilet met hand-

greep om gemakkelijker 

op en van het toilet te 

kunnen. 

Ook de toegang tot het 

gebouw en de lift zijn rol-

stoeltoegankelijk. Tevens 

zijn de brievenbussen en 

bel vanuit de rolstoel be-

reikbaar. 

Een propere buurt maakt iedereen blij 

Aangepaste appartementen op de Westkade 7 

Nieuw appartementsge-

bouw Westkade 7 

“Als iedereen voor zijn 

eigen deur veegt , is de 

straat proper. 

Een Propere Pionier zorgt 

hier voor een nette buurt. 
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Na een lange lijdensweg 

zijn de eerste nieuwe 

woongelegenheden in de 

wijk Klein Rusland een 

feit. 

Reeds in 2004 kaartte 

cvba Wonen de proble-

matiek van de wijk aan in 

Brussel, nl. de niet te ver-

helpen vochtproblemen 

door het asbeton met als 

gevolg leegstand en ver-

krotting. In 2003 had cvba 

Wonen ruim 500.000 euro 

geïnvesteerd in Klein Rus-

land maar zonder het ver-

hoopte resultaat. 

Men vond echter dat er 

eerst een stedenbouw-

kundige studie van de 

hele wijk moest opge-

maakt worden. 

Toen die er in 2005 nog 

niet was diende cvba Wo-

nen een aanvraag in voor 

de sloop van 6 woningen 

in de Vrijwilligerslaan en 

de bouw van 8 nieuwe 

woningen. Er kwam ech-

ter geen goedkeuring van 

Brussel. Eerst moest de 

stedenbouwkundige stu-

die klaarheid brengen in 

wat er kon gebouwd wor-

den rekening houdende 

met het sociaal aspect en 

de erfgoedwaarde van de 

wijk. 

Bijgevolg kon pas in 2008 

een nieuw subsidiedossier 

ingediend worden voor de 

sloop van de zes wonin-

gen in de Vrijwilligerslaan 

en de bouw van twee ap-

partementsgebouwen.  

Eind november 2008 werd 

de overeenkomst gete-

kend voor de proefrestau-

ratie van 4 woningen op 

het Kardinaal Mercier-

plein. Tot op heden heb-

ben we hiervan nog geen 

resultaten. 

Ondertussen hebben de 

nieuwe huurders hun in-

trek genomen in de twaalf 

nieuwe appartementen in 

de Vrijwilligerslaan en 

staan de huizen aan de 

overkant van de straat 

ook leeg. 

Een aanvraag voor een 

sloopvergunning van die 

woningen en nog andere 

leegstaande woningen in 

de wijk werd geweigerd 

door het college van bur-

gemeester en schepenen. 

Bijgevolg kan cvba Wonen 

geen nieuwe woongele-

genheden meer ontwikke-

len in de wijk en staat zij 

voor een onmogelijke op-

dracht om de wijk 

leefbaar te houden! 

 

Eindelijk een nieuwe start voor de wijk Klein Rusland 

Nieuwe appartementsgebouwen in Klein Rusland 

College van burgemeester en schepenen weigert een 

sloopvergunning af te leveren.  

cvba Wonen krijgt deels gelijk van de Bestendige 

Deputatie Oost-Vlaanderen. 

Onroerend Erfgoed ging in beroep. 
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