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Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle

eigendom of vruchtgebruik hebben , niet in België en niet in het buitenland . Je mocht ook

geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder ,

bestuurder of aandeelhouder bent .

 

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger. 
Zo mag je vanaf dan ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven

hebben . Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben , zelfs niet een paar procent . Ook als je een

woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft , voldoe je niet langer .

 

Deze regels gelden ook voor je inwonende gehuwde partner , jouw wettelijke samenwoner of

feitelijke partner . Als jouw feitelijke partner pas na de aanvraag van de huurovereenkomst is

komen inwonen , geldt deze eigendomsvoorwaarde van zodra je één jaar met hem/haar

samenwoont in de sociale woning .

 

Had je eigendom dat voldeed aan de eigendomsvoorwaarde vóór 1 januari 2020?

Maar voldoe je niet aan deze nieuwe , verstrengde eigendomsvoorwaarde? Dan geldt er een

uitzondering . Je hoeft dan geen actie te ondernemen . Ook als je een woning of bouwgrond

erfde of geschonken krijgt , dan zijn er uitzonderingen mogelijk . 

  

Heb je vragen over jouw eigendom , wil je weten of jij in orde bent of hoe je jouw situatie in

orde kan brengen? 

Contacteer ons dan via het nummer 09 344 54 59 of info@cvbawonen .be 

 

Let op! Voldoe je niet tijdig aan de eigendomsvoorwaarde , dan kan cvba Wonen jouw

huurovereenkomst stopzetten (met een opzegtermijn van 6 maanden). 

Het is dus erg belangrijk dat je ons op tijd contacteert!

NIEUWS VAN WONEN
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NIEUWE REGELS 
ROND EIGENDOM



In 2016 werd een bouwtechnische analyse-

en haalbaarheidsstudie uitgevoerd die

uitmondde in het vernieuwingsproject

Zelzate – Debbautshoek I en Zelzate –

Wittouck. 
 

Na de vernieuwing van de appartementen

Hoogbouwplein zijn dit de grootste

renovatieprojecten in de geschiedenis van

cvba Wonen. 
 

Tegen ten laatste 2030 moeten alle

woongelegenheden vervangen zijn door

nieuwbouw. Op die manier willen we ervoor

zorgen dat al onze huurders over nieuwe ,

moderne woningen beschikken. 

 

 

 

Wat betreft de wijk Debbautshoek I in       
Zelzate West
 

Eerst komt het laatste deel van de

Sparrenstraat aan de beurt. Hier is de

verhuisbeweging bijna voltooid. In het najaar

van 2020 start de sloop van de woningen. 

De 30 nieuwe appartementen moeten

opgeleverd worden tegen het voorjaar van

2022.
 

In een tweede fase volgen de resterende

oneven nummers in de Sparrenstraat en het

eerste deel van de Tuinwijkstraat waar

nieuwe woningen gebouwd worden. In de

eerste helft van 2022 kan de afbraak van deze

woningen van start gaan. In het najaar van

2023 moeten de nieuwe woningen klaar zijn.

 

NIEUWE, KWALITEITSVOLLE WONINGEN
ZELZATE 

 

In een derde fase wordt een deel van de Sparrenstraat , Cederstraat , Acaciastraat en Tunnellaan

aangepakt. De start van deze fase is voorzien eind 2023. Tegen de zomer van 2025 moet deze fase

gerealiseerd zijn.
 

Aansluitend wordt in een vierde fase het gedeelte De Keyzerstraat , Tunnellaan , Beukenstraat en

Acaciastraat afgebroken. De nieuwe woningen moeten klaar zijn tegen tegen de zomer van 2027.

 

In een laatste fase volgen de resterende woningen en appartementen in de Sparrenstraat ,

Acaciastraat , Tweede Gidsenlaan , Tuinwijkstraat en Tunnellaan. De oplevering van dit laatste

gedeelte van de wijk is voorzien tegen de zomer van 2029.

 

 

SPARRENSTRAAT - FASE 1  
  



Wat betreft de wijk Wittouck in Zelzate
Oost 
 
Eerst komt de Schwarzenbeklaan aan de
beurt. De verhuisbeweging is bijna voltooid.
In het najaar van 2020 start de sloop van de
woningen. De 17 nieuwe woningen worden

opgeleverd begin 2022. 
 
In een tweede fase volgt het Europaplein
waar de woningen plaats moeten maken voor
appartementen en woningen. Begin 2022 kan
de afbraak van deze woningen van start gaan.
In de loop van 2023 moeten de nieuwe

woningen en appartementen klaar zijn. 
 
In een laatste fase komt de Delfzijllaan aan
de beurt. De sloop van deze woningen is
voorzien in 2023. In 2025 moet deze laatste
fase gerealiseerd zijn.
 
In afwachting van de renovatie zal cvba
Wonen waar mogelijk wel nog renovatie- en
onderhoudswerken uitvoeren om de
woningen bewoonbaar te houden. Ook de
inspanningen om de omgeving van de
leegstaande woningen te onderhouden wordt

verdergezet om de leefbaarheid van de
wijken te waarborgen.
 

  SCHWARZENBEKLAAN - FASE 1   

Wat betreft de wijk Klein Rusland in
Zelzate West
 
Over deze wijk kunnen we nog weinig

meedelen omdat de Vlaamse Regering nog
geen beslissing genomen heeft over de
definitieve toekomst van de wijk.
 
Als sociale huisvestingsmaatschappij willen

we nog steeds de renovatiebeweging die in
2011 in gang werd gezet verder gefaseerd
uitvoeren. 
 
Cvba Wonen heeft een plan om de wijk af te
breken en her op te bouwen. In dit plan
wordt rekening gehouden met het niet
bebouwen van de reservatiestrook die
voorzien is voor toekomstige

lijninfrastructuur . 
 
In afwachting van de definitieve beslissing
over de wijk doet cvba Wonen in deze wijk

geen investeringen meer .



In Moerbeke wordt de wijk Maluslaan volledig

gerenoveerd .

De eerste twee fasen waarin 23 woningen en een

ondergrondse parkeergarage gebouwd worden

zijn in uitvoering .

De aannemer , Recon Bouw NV uit Adegem ,

moet de eerste fase voltooien tegen maart 2020

en de tweede fase tegen mei 2020 .

 

Ondertussen kreeg het ontwerpteam de

opdracht om de laatste fase verder te

ontwerpen .

 

Er komen in totaal 43 nieuwe woningen .

 

 

NIEUWE, KWALITEITSVOLLE WONINGEN
MOERBEKE 

Het is al voor de negende keer dat de provincie Oost-Vlaanderen een groepsaankoop voor
groene stroom organiseert. Je bespaart hiermee op je energiefactuur en draagt bij tot een
beter klimaat!
 
Schrijf in vóór 4 februari 2020 via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom
 
Alle informatie vind je ook op deze website of informeer je bij je gemeente.
 

 MALUSLAAN  -  FASE 1  EN 2

KIES VOOR 100%
GROENE STROOM 
VIA GROEPSAANKOOP

Het studiebureau legde de laatste hand aan de haalbaarheidsstudie voor de vervanging van de
elektrische verwarming door een centrale verwarming op aardgas in de woningen in de
Drongendreef en de Damstraat.
Binnenkort wordt voor deze werken een prijsvraag gelanceerd zodat ook die woningen

energiezuinig kunnen verwarmd worden. 

Ver. Uitg.Patricia De Meyer , directeur cvba Wonen , Marcel Mollelaan 17 - Zelzate 
tel . 09 344 54 59 -  e-mail : info@cvbawonen.be 

VERVANGING ELEKTRISCHE VERWARMING


