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Inhoudsopgave
Voorwoord

VOORWOORD
2016 was een werkjaar waarin nieuwe wegen werden bewandeld, nieuw personeel
werd aangeworven, ons patrimonium werd uitgebreid en de uitvoering van het
Masterplan ook voor de buitenwereld tastbaar werd.
De Raad van Bestuur koos resoluut voor het centraal stellen van onze huurders.
Het was dan ook logisch dat wij ingingen op de projectoproep voor
bewonersparticipatie die de provincie Antwerpen lanceerde. In de zomer van 2016
werd een convenant getekend met de provincie en eind 2016 startte Willem
Dehantschutter als opbouwwerker. Hij zal de volgende 3 jaar mee de
bewonersparticipatie trekken vanuit Samenlevingsopbouw Antwerpen.
Twee nieuwe medewerkers kwamen ons team versterken.
Kelly Sprangers werd aangeworven als medewerker sociale dienstverlening. Zij zal
kantoorwerk combineren met huurderscontact. Zo zal zij elke nieuwe huurder
binnen het half jaar thuis een bezoek brengen. Een moment om te peilen naar het
welbevinden, de relatie met de wijk en de staat van de woning. Op die manier leren
we onze nieuwe huurders beter kennen en kunnen we eventuele problemen ook
vroegtijdig opsporen en er mee aan de slag gaan.
Ilse Van Moer werd aangeworven als verantwoordelijke huuradministratie.
De problematiek van effectieve huurachterstallen is voor alle SHM’s een punt van
aandacht. Door grote alertheid en preventief optreden scoren wij hier zeer goed in
vergelijking met andere maatschappijen.
Daarnaast heeft Ilse een belangrijke rol in supervisie en organisatie van de dienst.
In 2016 bleven we ook voortdurend aandacht besteden aan helder communiceren
in begrijpbare taal. De aanzet werd gegeven voor het ontwikkelen van een
gebruiksvriendelijke en praktische website die in 2017 operationeel zal zijn.

Deze website zal er samen met onze huurdersmap voor zorgen dat de huurders
steeds beschikken over juiste en vooral recente informatie.
De noodzakelijke verdere uitbreiding van ons patrimonium zal de komende jaren in
een stroomversnelling raken. In 2016 kwamen er reeds 19 nieuwe appartementen
bij en liefst 166 nieuwe woonentiteiten zitten in de pijplijn.
Daarnaast werden de eerste 3 renovatieprojecten binnen het Masterplan
opgestart. Twee architectenbureau’s brachten de vele knelpunten van de
woonentiteiten grondig in kaart en stelden de eerste ontwerpen op.
De start van deze projecten is voorzien in het najaar van 2017.
Professionalisering, uitbreiding van het patrimonium, nog meer aandacht voor onze
huurders, de uitrol van ons Masterplan en de daarmee samenhangende noodzaak
tot uitbreiding van ons personeelsbestand maakt dat ons kantoor niet is aangepast
aan de toekomstige noden. Uitbreiding bleek mogelijk met bijkomende
bureauruimtes, gespreksruimtes en uitbreiding van de archiefruimte. De plannen
zijn getekend, start van de werken is voorzien in 2017.
Er is veel veranderd in 2016 en die verandering zal zich verder zetten in 2017. In dit
jaarverslag kan U zeer overzichtelijk, de weerslag vinden van de werking van onze
maatschappij op verschillende domeinen. We zijn dan wel een van de oudste
huisvestingsmaatschappijen van Vlaanderen maar we zijn nog steeds springlevend,
dynamisch, financieel gezond en vooruitstrevend.
Dit succes rust op twee pijlers: Een actieve Raad van Bestuur, onze directeur en
personeel die zich ten volle inzetten om de visie en missie waar te maken van onze
huisvestingsmaatschappij.
Veel leesplezier,
Theo Boel
Voorzitter
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 31.12.2016 – AANDEELHOUDERS – BENOEMING EN HERBENOEMING VAN
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 31.12.2016
Vertegenwoordigers namens de openbare besturen
2021
2020
2020
2019
2022
2018
2020

Commissaris
De Heer Callaert Luc - Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel

Toezichthouder Inspectie RWO
Dienst Toezicht SHM

Directeur
Mevrouw Verhoye Kristina - Mechelsesteenweg 425A, 2500 Lier

4

2021
2019
2019
2019

Vertegenwoordigers namens andere inschrijvers
De Heer Vercammen Willy - Meertsveldstraat 29, 2570 Duffel

Voorzitter:
Dhr. Theo Boel
Boecksteinweg 13
2570 Duffel

2021

1ste Ondervoorzitter:
Dhr. Bossaerts Stefaan
Peter Benoitlaan 31
2550 Kontich
2de Ondervoorzitter:
Mevr. Verlinden An
Waarloossteenweg 91
2570 Duffel

Jaarboek 2016

Vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen
Mevrouw Stevens Lili, provincieraadslid - Hoogstraat 270, 2570 Duffel
Vertegenwoordiger van de gemeente Bonheiden
Mevrouw Frederickx Patricia, gemeenteraadslid - Zellaerstraat 47, 2820 Bonheiden
Vertegenwoordiger van de gemeente Duffel
Mevrouw Verlinden An , schepen - Waarloossteenweg 91, 2570 Duffel
Vertegenwoordiger van de gemeente Kontich
De Heer Bossaerts Stefaan, raadslid OCMW - Peter Benoitlaan 31, 2550 Kontich
Vertegenwoordiger van stad Mechelen
De Heer Kucam Melikan, gemeenteraadslid - Oude Pleinstraat 4, 2800 Mechelen
Vertegenwoordiger van de gemeente van St.-Katelijne-Waver
De Heer Marnef Wim – Vossenberglei 19, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Vertegenwoordiger van het OCMW van Bonheiden
Mevrouw Schueremans Hilde, voorzitter OCMW - Kraaivenstraat 7, 2820 Bonheiden
Vertegenwoordiger van het OCMW van Duffel
De Heer Boel Theo, voorzitter OCMW – Boecksteinweg 13, 2570 Duffel
Vertegenwoordiger van het OCMW van Kontich
De Heer Verhoeven Herman, raadslid OCMW- Hof van Spruytlaan 31, 2550 Kontich
Vertegenwoordiger van het OCMW van St.-Katelijne-Waver
De Heer Andries Harry, gemeenteraadslid - Mechelbaan 16, 2860 St.-Katelijne-Waver
Vertegenwoordiger van het OCMW van Mechelen
Dhr Anciaux Koen, voorzitter OCMW – Adegemstraat 155/202 , 2800 Mechelen

AANDEELHOUDERS
Sedert de stichting van de vennootschap op 28 november 1921 zijn er voortdurend wijzigingen geweest
in de samenstelling van de vennoten. Hierna wordt een overzicht gegeven die de weergave van de
vennoten, het aantal aandelen, het onderschreven en volstort kapitaal weergeeft op 31.12.2016.
1
2
3
26
38
30
39
40
43
44
46
47
48
49
55
56
57
58
62
63
64
65
67
68
69
70

Naam
Vlaamse Gewest
Provincie Antwerpen
Gemeentebestuur Duffel
OCMW Duffel
Gemeente Mechelen
Jozef Hellemans
Gemeente Sint-Katelijne-Waver
OCMW Mechelen
Gemeente Kontich
Jacques Morrens (overleden)
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Lili Stevens
Annita Van Der Auwera
August Torfs (overleden)
Julia Fierens
Luc Van Houtven
Emiel Torfs (overleden)
Willy Vercammen
Alfons Kinne (overleden)
OCMW Kontich
Gemeente Bonheiden
Dexia Insurance Belgium
Constant De Clercq (overleden)
OCMW Bonheiden
Robert Zeuwts
Luc Wuyts
TOTALEN

Aantal
aandelen
680
1.700
75.037
150
1.010
150
2.000
19.648
2.000
150
9.388
150
150
150
150
150
150
150
150
73.533
3.870
350
160
3.870
150
150
195.196

Kapitaal

Volstort

1.700
424,99
4.250
1.062,50
187.592,50 124.532,93
375
371,84
2.525
2.503,72
375
93,75
5.000
4.957,87
49.120 48.704,88
5.000
1.983,15
375
93,75
23.470 23.272,24
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
183.832,50 178.565,14
9.675
2.584,29
875
218,73
400
100
9.675
2.418,75
375
93,75
375
93,75
487.990,00 392.825,75

Nota: de verschillen met vol 5.7 van de jaarrekening hebben te maken met omzetting van franken naar €.

In 2016 neemt de Raad van Bestuur
kennis van
het overlijden van wijlen Frans de Winter
en het feit dat zijn erfgenamen
niet geïnteresseerd zijn in
de overname van de aandelen.
De Raad van Bestuur en
de erfgenamen van wijlen Frans De Winter
gaan akkoord met
de overdracht van de aandelen twv 93.75 € naar
geïnteresseerde koper
Lili Stevens.
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Nr.

BENOEMING EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
Bij beslissing dd. 08 maart 2016 van de RvB werd het vacant geworden mandaat van de heer Maurice
Verheyden als vertegenwoordiger voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver ingevuld door benoeming
van de voorgedragen heer Wim MARNEF.
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen en de heer Marnef te
benoemen als mandataris van de gemeente Sint-Katelijne-Waver, ter vervanging van
de heer Maurice Verheyden.
Zoals art. 22 van de statuten voorziet, zal de heer Marnef het mandaat beëindigen van diegene die
hij vervangt, m.n. Maurice Verheyden.

De algemene vergadering bekrachtigt de
benoeming van
de heer Wim Marnef
als mandataris
gemeente Sint-Katelijne-Waver,
ter vervanging van
de heer Maurice Verheyden.

BIJZONDER VERSLAG OVER HET TOEZICHT OP HET
SOCIAAL OOGMERK

Gelet op het artikel 26 van de statuten van de vennootschap laatst aangenomen door de
algemene vergadering van 31 mei 2011 en gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2011 onder het nummer 20110624/0094412;
Bevestigt hierbij de Raad van Bestuur dat tijdens het dienstjaar 2016 regelmatig toezicht
werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat de maatschappij overeenkomstig artikel 3
van haar statuten heeft bepaald.
Inzonderheid heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen,
inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van
het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen.
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Gelet op de artikelen 95, 96 en 661, 6° van de wet d.d. 7 mei 1999 houdende het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van
7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op
de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 6 februari 2001);

PERSONEEL
» SAMENSTELLING
Directeur: Kristina Verhoye
Hoofd Financiële Dienst: Freddy Stalmans

ORGANIGRAM 2016

boekhouding - huurberekeningen – afrekening kosten en lasten

Hoofd Administratie: Lutgarde De Proft / Ilse Van Moer
problemen huurders – verhuisbewegingen – debiteurenbeheer

Administratief medewerker: Carla Van Den Brande
onthaal – plaatsbeschrijvingen – verzekeringen - huurcontracten

Verantwoordelijke secretariaat: Anne De Proft
onthaal – kandidatenbeheer

Medewerker Sociale Dienstverlening: Kelly Sprangers / Veerle Vanopstal
onthaal – sociale dienstverlening
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Hoofd Technische Dienst: Ralph Wauters
opvolgen werven – technische bijstand - projectcoördinatie

Secretariaat Technische Dienst: Frank Vercammen
opvolgen technische problemen huurders

Medewerker Technische Dienst: Veerle De Pourcq

Schoonmaaksters: Nadine Van Leemputte & Liliane Leys, beide deeltijds tewerkgesteld in 4 grote
appartementsgebouwen en de administratieve zetel.
Voor de verloning van zowel het administratief personeel als de arbeiders worden de
weddenschalen gevolgd naar analogie met deze die van toepassing zijn bij gemeentebesturen.
De directeur wordt verloond overeenkomstig de weddenschaal A 122 (minimum € 29.280 en maximum
€ 43.780 bruto jaarbezoldiging - cfr. loonschalen bij de Vlaamse Overheid).

Jaarboek 2016

opvolgen kleine projecten – raamcontracten herstellingen - klein onderhoud en
keuringen - algemene ondersteuning Hoofd Technische dienst.

» OPLEIDINGEN - PERSONEEL
In een evoluerende samenleving en sector is het van belang dat medewerkers zich regelmatig bijscholen.
Het is dan ook de betrachting van onze maatschappij om aan de hand van opleidingen dit punt te
ondersteunen.
De keuzes van opleiding is ingegeven vanuit de noden van de organisatie enerzijds en de behoeften
van de medewerkers anderzijds.
Bovendien worden op regelmatige tijdstippen de medewerkers via overlegvergaderingen geïnformeerd
over de belangrijkste nieuwigheden binnen de sector.

OPLEIDINGEN 2016




Opleiding Taaltest (Huis van het Nederlands)
Inspiratiedag sociale diensten



Basisopleiding sociale huur



Nieuwe toepassing opzoeken persoonsgegevens via KSZ



Financieel inzicht op maat van uw bedrijf



Training e-tendering en e-notification




Brandveiligheid bij beheer gebouwen
Technisch forum - studiedag condensatie






Infosessie VMSW: projectontwikkeling sociale huisvesting
Domiciliefraude - agentschap RWO Vlaanderen
Vorming verzekeringen "property" VANBREDA
Technisch forum - studiedag asbest

Gevolgd door
Kelly Sprangers
Kelly Sprangers
Ilse Van Moer
Kelly Sprangers
Ilse Van Moer
Anne De Proft
Carla Van Den Brande
Freddy Stalmans
Kristina Verhoye
Veerle De Pourcq
Ralph Wauters
Kristina Verhoye
Veerle De Pourcq
Ralph Wauters
Frank Vercammen
Veerle De Pourcq
Kristina Verhoye
Carla Van Den Brande
Veerle De Pourcq
Ralph Wauters

Infosessie sociale huurreglementering @VMSW
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Eerste basiscursus sociale huur @VMSW
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Overzicht opleidingen 2016

» NIEUWE MEDEWERKERS & EINDE LOOPBAAN LILIANE LEYS
In 2016 evolueerde er heel wat binnen ons personeelsbestand.
We namen helaas afscheid van onze medewerkster sociale dienstverlening, Veerle Van Opstal,
en een van onze poetsdame, Lutgarde.
Maar we verwelkomden ook twee nieuwe enthousiaste krachten in ons team!
Ilse Van Moer nam van dag één haar taak als verantwoordelijke huuradministratie ter harte en
loodst via regelmatig overleg met de collega’s de dienst door woelige en minder woelige wateren.
Ondersteunend waar nodig en bereid om verder te professionaliseren en dat is uiteraard belangrijk
in een sector waar veel evolueert, ook in regelgeving.

Ilse Van Moer

Kelly Sprangers sprong dan weer met veel energie in de functie van medewerker sociale dienstverlening.
Een hele uitdaging gezien onze maatschappij op dit vlak heel wat doelstellingen vooropgesteld heeft.
Van nauwere begeleiding huurders, bewonersvergaderingen organiseren tot structureel
OCMW-overleg etc….
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En last but not least willen we toch nog even stilstaan bij het pensioen van onze poetsdame
Liliane Leys die al sinds 1991, aanvankelijk op interim-basis, voor onze maatschappij poetst.
Kelly Sprangers

Bedankt LilIane voor al de fijne jaren,
geniet van je pensioen,
het ga je goed!

Liliane Leys

Jaarboek 2016

25 jaar lang zette ze zich in voor onze maatschappij terwijl ze het persoonlijk lang niet altijd even
gemakkelijk had.
Een woordje van dank in dit jaarverslag is dan ook op zijn plaats.

WERKING 2016
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SOCIALE DIENSTVERLENING – HUISBEZOEKEN NIEUWE HUURDERS –FLATWACHTERS – KANDIDAAT HUURDERS 2016 –
HUURLASTEN – HUURACHTERSTALLEN –AANZET WEBSITE VVD – UITBREIDING KANTOOR VVD –
BESTAAND PATRIMONIUM – ENERGIE-RENOVATIEPROGRAMMA 2020: DAKISOLATIE COMPLEXE DAKEN –
ABR-POLIS SAMENAANKOOP –MASTERPLAN – OVERZICHT PROJECTEN – BONHEIDEN – DUFFEL – KONTICH – MECHELEN –
SINT-KATELIJNE-WAVER – CIJFERS UIT DE JAARREKENING - KLACHTENMANAGEMENT

SOCIALE DIENSTVERLENING
» BEWONERSPARTICIPATIE - BELEID
Volkswoningen van Duffel gaf in haar beleidsvisie aan de minister al duidelijk aan meer te willen doen
om bewoners bij sociale huurprojecten en wijkbeheer te betrekken.
Concreet werkten we deze visie verder uit met 2 duidelijke hoofdactiepunten:
 mede in het kader van de verdere uitbouw van en communicatie over renovaties en
vervangingsbouw in het kader van het masterplan bewonersparticipatie op te starten om
bewoners meer te betrekken bij de werking van de SHM.
Realisatie door frequentere bewonersvergaderingen te organiseren en te werken met kerngroepen
uit de wijk met wie regelmatig overlegd wordt.
 Meer betrokkenheid vanuit de SHM naar wijkcomités toe (vb. deelname of bijdrage
in georganiseerde activiteiten, zelf activiteiten organiseren)

We sloegen met samenlevingsopbouw de handen in elkaar en gingen in het najaar 2016 op zoek
naar een opbouwwerker die de volgende 3-jaar dit project mee zou trekken en een basis legt
waarmee we verder aan de slag kunnen in de toekomst.
In november 2016 konden we dan uiteindelijk aan de slag met Willem Dehantschutter.

BEWONERSPARTICIPATIE:
 Meer betrokkenheid
 Betere en meer communicatie
tussen huurder en maatschappij

Jaarboek 2016

Toen begin 2016 de provincie Antwerpen een projectoproep lanceerde voor Bewonersparticipatie in
sociale huisvesting was er geen twijfel mogelijk.
We gingen het gesprek met samenlevingsopbouw aan, maakten een begroting op en dienden een project
in dat uiteindelijk werd goedgekeurd.
Met de provincie Antwerpen werd vervolgens in de zomer van 2016 een convenant getekend.
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» BEWONERSPARTICIPATIE - SAMENLEVINGSOPBOUW
Mijn naam is Willem Dehantschutter.
Sinds november 2016 ben ik via Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie betrokken bij
Volkswoningen van Duffel in het kader van bewonersparticipatie.

WILLEM DEHANTSCHUTTER

Samenlevingsopbouw is een organisatie die werkt voor mensen die zelf niet gemakkelijk opkomen
voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met armoede,
wonen, gezondheid, arbeid, energie en leefbaarheid. We helpen die problemen omzetten in structurele
oplossingen en doen daarbij telkens ook een beroep op het (lokaal) beleid en allerlei andere instanties.
Dat 'samen met hen' maakt ons werk uniek.

We startten in twee wijken: de Theo Vinckxlaan in Walem en de Arenbergstraat in Duffel, dit naar
aanleiding van de grondige renovatie in deze wijken.
Praktisch organiseren we laagdrempelige ontmoetingsmomenten in de wijk in 2 buurthuizen.
Op deze manier leren we de bewoners beter kennen en bouwen we aan een
vertrouwensband. Via huisbezoeken en de contacten in de buurthuizen leren we de problemen ook
kennen die huurders dagdagelijks ervaren.
In een later stadium gaan we aan de slag met de problemen die mensen ervaren via wijkvergaderingen.
Door problemen te bundelen kunnen we zo adviezen geven aan Volkswoningen van Duffel en
samenwerken aan constructieve oplossingen. De huurders worden hier beter/sterker van omdat ze
zich gehoord voelen en zelf oplossingen op maat kunnen aandragen voor problemen die ze
ervaren met het wonen in hun wijk/contact met de sociale huisvestingsmaatschappij.
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‘Door de huurders via
een proces van participatie te betrekken,
versterken we ze en geven we ze
meer invloed op hun woonsituatie’
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Specifiek in Duffel gaan we proberen de stem van de huurders een plaats te geven in de organisatie van
Volkswoningen.
Dit kan op verschillende manieren, met een wijkraad, een huurdersforum,…
Belangrijk is dat de huurders mee vorm geven aan de thema’s die we behandelen en de manier waarop
we problemen/aandachtspunten aankaarten.

» BEWONERSPARTICIPATIE - KERNGROEPEN
Zoals hierboven omschreven, werden kerngroepen in het leven geroepen die fungeren als
laagdrempelig aanspreekpunt naar de bewoners toe.
De

Eén van de opgerichte kerngroepen in het kader van de renovaties is Wijk Arenberg.
De groep bestaat uit vier leden: Benny, Gilberte, Patrick en Suzanne die zich enthousiast en
vooral positief geëngageerd hebben binnen het initiatief.
De wisselwerking zorgt ervoor dat de wijk steeds geïnformeerd blijft over de toekomstige renovatieplannen en onze maatschappij steeds weet wat er leeft in de wijk.
Hoe gaat een kerngroep nu praktisch te werk?
Voordat er een kerngroepvergadering plaats vindt bij Volkswoningen van Duffel, komen de leden thuis
samen om vragen en eventuele opmerkingen te bundelen.
Tot op vandaag lijkt er nog een drempel te bestaan waardoor de kerngroepleden nog niet vaak
rechtstreeks werden aangesproken met vragen of suggesties door de wijkbewoners.
De kerngroep hoopt dat dit na verloop van tijd zal wegebben en de buren snel de weg naar de kerngroep
vinden.
Werk voor de boeg voor onze opbouwwerker!

KERNGROEP
bestaat uit
een groep geëngageerde huurders
die de renovatiewerken in hun wijk
op de voet wil volgen en zo
fungeert als laagdrempelig
aanspreekpunt naar de bewoners toe.
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Een kerngroep is een groep geëngageerde huurders die de renovatiewerken in hun wijk op de voet
wil volgen.
Zij worden via Volkswoningen van Duffel op regelmatige basis de hoogte gehouden van de stand
van zaken en geven op hun beurt de nodige informatie door aan hun buren.
Anderzijds brengt de kerngroep verzuchtingen, vragen en suggesties die leven in de wijk over aan
de Volkswoningen.
Dit gebeurt via verschillende overlegvergaderingen maar ook door een gedeelde databank te beheren
waarop vragen en antwoorden te vinden zijn.

HUISBEZOEKEN NIEUWE HUURDERS
In het jaar 2015 werd de sociale dienstverlening verder uitgebouwd.
Één van de acties die toen werd opgestart was het bezoeken van nieuwe huurders.
Deze huisbezoeken werden in 2016 verder uitgevoerd en blijken hun vruchten af te werpen.
Bij ons bezoek wordt er gepeild naar het welbevinden van de huurder, de staat van het pand en
de integratie in de wijk.
Meestal vindt een huisbezoek plaats binnen de drie à zes maanden na de start van de verhuring.
We hebben dan een gesprek aan de hand van een korte vragenlijst.
Op die manier leren we onze nieuwe huurders beter kennen en kunnen we eventuele problemen
ook vroegtijdig opsporen en er mee aan de slag gaan.

Tijdens onze bezoeken komen ook technische mankementen ter sprake waar de huurder
ons nog niet over contacteerde. Soms is voor nieuwe huurders de drempel hoog en durven ze geen
contact op te nemen met ons.
Door tijdens dit gesprek de nadruk te leggen op het feit dat men steeds bij ons terecht kan
met vragen of meldingen, merken we dat dit drempelverlagend werkt. We leren onze huurders
beter kennen en er ontstaat meer persoonlijk contact.
De huurders waarderen deze bezoeken doorgaans ook heel erg.
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Vroegtijdig eventuele problemen
opsporen
Drempelverlagend
Onze huurders beter leren kennen
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Wanneer huurders moeilijkheden hebben met het onderhouden van hun woning, merken we dat dit
zich al van in het begin manifesteert. Door kort op de bal te spelen kunnen we hier verandering
in proberen te brengen en een basisbegeleiding opstarten.
Wanneer de huurder echter niet in de mogelijkheid is om zijn woning zelf te onderhouden raden we aan
om externe hulp in te schakelen.

FLATWACHTERS
» ONZE OGEN EN OREN
Onze flatwachters zijn de ogen en oren van onze maatschappij ter plaatse.
Vooral in grotere gebouwen waar sociale huurders met velen op een beperkte totale oppervlakte
samen wonen is een dergelijke schakelfunctie zeer belangrijk.
Flatwachter wordt je echter niet zomaar!
Om ons flatwachtersbestand op een kwalitatieve manier uit te bouwen werd een flatwachtersprofiel
opgesteld. In dit profiel is het bezitten van sociale vaardigheden absoluut noodzakelijk.
De flatwachter ziet niet alleen toe op het respecteren van de huisregels binnen het gebouw,
hij pikt sneller escalerende leefproblemen op en kan er van dichtbij op anticiperen,
hij geeft dringende en niet dringende herstellingen door en volgt de werken ook van dichtbij op, hij is ons
aanspreekpunt bij jaarlijkse controles en onderhouden van bv liften….

BEDANKT GODDY, JAN, LOUIS,
DANY, WIM, MONIQUE,
RITA & MARLEEN
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Bovendien doen onze flatwachters dit geheel vrijwillig en met een bijzonder groot engagement.

Als dank nodigen we hen ieder jaar, tegen het jaareinde, uit op een hapje en een drankje
maar toch….
Willen we de gelegenheid te baat nemen om onze flatwachters, Goddy & Jan, Louis, Dany, Wim &
Monique, Rita & Marleen, ook in ons jaarverslag van harte te bedanken voor hun blijvende inzet
en engagement!
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Het is voor hen niet altijd even evident en ze worden niet door elke bewoner evenveel geapprecieerd.

» NIEUWE FLATWACHTERS INFANTERIELAAN KONTICH
Sinds 2016 mochten we twee nieuwe flatwachters verwelkomen in ons patrimonium.
Voor ‘de nieuwe kazerne’ aan de Infanterielaan in Kontich werd tijdens een bewonersvergadering een
oproep gelanceerd bij de huurders om zich kandidaat te stellen als flatwachter.
Twee geëngageerde dames, Marleen Van den Eynde en Rita Vermeylen namen deze functie op zich.
Onze flatwachters zijn huurders die vrijwillig een engagement opnemen om een oogje in het zeil te
houden in onze flatgebouwen.
Zij briefen leefproblemen alsook technische problemen in de gemeenschappelijke zones.
Via onze flatwachters is er ook toezicht op het naleven van regels rond leefbaarheid.
Daarnaast zijn zij voor iedere huurder een aanspreekpunt in de brede zin van het woord.
Zij zijn geen verlengde van de maatschappij, maar ze vervullen een brugfunctie tussen de maatschappij
en de huurders in ons appartementsgebouw. Mensen voor wie de drempel te hoog is om rechtstreeks
contact op te nemen met ons, kunnen via de flatwachters hun meldingen of eventuele
klachten doorgeven.

In 2016 verwelkomden we
2 nieuwe flatwachers
voor ‘de nieuwe kazerne’
Infanterielaan in Kontich.
Marleen Van den Eynde (rechts ) &
Rita Vermeylen ( links )
vervoegen onze groep van vrijwilligers
waarmee we
in nauw contact staan.
16
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Via onze flatwachters werden al een heel aantal meldingen doorgegeven. Zowel meldingen in verband
met technische mankementen als ook meldingen rond overlast. In 2017 zullen we opnieuw een
bewonersvergadering organiseren waar ook de flatwachters nog eens worden voorgesteld en waar
verder gewerkt zal worden rond een aantal (samen)leefproblematieken die leven in het gebouw.

KANDIDAAT- HUURDERS 2016
» ALGEMEEN
Als maatschappij zien we het aantal kandidaten voor een sociale huurwoning jaar na jaar toenemen.
Deels is dit te wijten aan de toestroom van vluchtelingen, maar eveneens aan onze geplande
renovatieprojecten.
Door deze renovatieprojecten dienen huidige huurders hetzij tijdelijk hetzij definitief te verhuizen.
Deze ‘gedwongen’ verhuis brengt vaak een nieuwe inschrijving met zich mee.
Deze huurders krijgen dan voorrang en dit maakt de wachttijd voor een gewone kandidaat
alsmaar langer.
De kloof tussen vraag en aanbod van (zeer) kleine woningen of appartementen blijft het grootst.
Daarnaast blijft het moeilijk om voor grote gezinnen een geschikte woning te vinden.
Deze groep is niet zozeer in grote getalen vertegenwoordigd in de cijfers, maar de kans dat zij
een geschikte woning vinden is momenteel bijna onbestaande.

KANDIDAAT-HUURDERS
PER GEMEENTE
31.12.2016
Bonheiden
Duffel
Kontich
Mechelen
St.-Kat.-Waver

631
1132
530
982
1288
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Enkele gegevens omtrent het bestand van de kandidaat-huurders:
2016
1.883
505
509

2015
1.451
484
394

Verschillende nationaliteiten in het jaar 2016 in totaal 49
Aantal niet Belgen op 31/12/2016
* Europees burgers
* Niet Europees burgers

509
199
310

2014
1.494
483
376

2013
1.138
355
304
Jaarboek 2016

actieve dossiers op 31 december
nieuwe inschrijvingen
aantal niet Belgen

» NIEUWE VERHURINGEN 2016
In totaal werd in 2016 aan 59 nieuwe gezinnen een woning of appartement verhuurd.
Het gezinstype van deze nieuwe huurders kan u aflezen in onderstaande tabel.

2015
28
33
0
29
1
12
1

2014
18
32
1
25
0
11
1

2013
14
19
0
21
0
4
2

Alleenstaande met kinderen in bezoekrecht

3

9

2

6

Mutaties n.a.v. renovatie Res. Cardijn – Duffel

0

0

6

26

Mutaties n.a.v. renovatie wijk Hoge Velden – St.Kat.Waver

0

0

28

31

Mutaties n.a.v. renovatie Res. Perwijs – Duffel

0

0

28

2

59

113

152

125

Alleenstaanden
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren)
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s)
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren)
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s)
Paar zonder kinderen: 2 volwassenen
Alleenstaande zonder kinderen: 1 volwassene + bijwoner(s)

Totaal

IN 2016
MOCHTEN WE
59 NIEUWE GEZINNEN
VERWELKOMEN.
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2016
18
21
0
12
0
5
0

HUURLASTEN
» WATERVERBRUIK

In appartementsgebouwen zijn er verschillende vormen om het waterverbruik per huurder
af te rekenen:
1. De afrekening via de meter van de watermaatschappij.
In deze vorm van aanrekening is er een 1-1 relatie tussen de huurder en de watermaatschappij.
Onze maatschappij biedt als service opname van de meterstanden en het overmaken van
de ondertekende overnameformulieren aan de betreffende watermaatschappij.
Voordeel voor de huurder is dat hij betaald wat er effectief verbruikt is, van aanvang tot einde huur.
Enige minpunt is de administratie voor onze maatschappij indien er niet direct een nieuwe huurder
voor het pand gevonden wordt.
2. Er is geen enkele vorm van meting inzake individueel waterverbruik.
Indien er enkel een gemeenschappelijke meter van de watermaatschappij in het gebouw aanwezig
is en er technisch geen enkele mogelijkheid bestaat om tussenmetertjes te plaatsen, zijn wij
genoodzaakt om de afrekening van het waterverbruik te verrichten in functie van het aantal
gedomicilieerde personen in de panden. Gelet op het verloop van bewoners dienen we deze
gezinstoestand maand per maand te controleren om een correcte verrekening te kunnen maken.
Deze vorm van afrekening is in praktijk de meest oneerlijke. Immers milieu- en kostenbewuste
grote gezinnen die hun verbruik tot een minimum proberen te beperken, worden in dit systeem
niet bepaald beloond, wel integendeel.
We kunnen deze vorm van afrekening gelukkig beperken tot slechts 2 appartementsgebouwen.
Bij nieuwbouwprojecten en renovaties wordt er thans standaard voor gezorgd dat dergelijke
situaties niet meer voor komen.

VERSCHILLENDE VORMEN OM
WATERVERBRUIK PER HUURDER
AF TE REKENEN:
1. De afrekening via de meter van de
watermaatschappij.
2. Er is geen enkele vorm van meting inzake
individueel waterverbruik.
afrekening van het waterverbruik te verrichten in
functie van het aantal
gedomicilieerde personen in de panden
3. De afrekening via individuele tellers
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Omdat kosten van energie, water etc. en lasten vandaag de dag alsmaar hoger worden en voor een
sociale huurder , naast de huurprijs zelf, een serieuze hap uit zijn budget betekent, staan we in dit
jaarverslag graag kort even stil bij het onderdeel “Water” in de afrekening huurlasten.

3. De afrekening via individuele tellers geplaatst door de huisvestingsmaatschappij.
In de appartementsgebouwen waar alleen een collectieve watermeter aanwezig was en waar het
technisch mogelijk was heeft onze maatschappij individuele tellers geplaatst.
Technisch heeft dit systeem slechts 1 nadeel.
Het duurt 2 afrekeningen voor dat er effectief kan vastgesteld worden dat een metertje stuk is.
Immers het eerste jaar wordt een lager verbruik vastgesteld en pas het tweede jaar kan men de
effectieve stilstand van de meter noteren.
Administratief was dit in het verleden vrij vlot te verwerken. Hierin is echter in 2016 een
wijziging gekomen.
De waterfactuur bestaat immers vanaf dit jaar uit verschillende componenten, met name het
waterverbruik, de afvoer en de zuivering van het water. In elk van deze rubrieken wordt er gerekend
met een vast recht en dit in functie van de duurtijd van het gebruik, een korting op dit vast recht
op basis van het aantal gedomicilieerde personen en dan de kostprijs van het effectieve verbruik.
Bijgevolg een hele complexe administratieve klus!

DE WATERFACTUUR KENT IN 2016
EEN NIEUWE BEREKENINGSVORM
EN BESTAAT VANAF NU
UIT 3 COMPONENTEN:
1. Waterverbruik
2. De afvoer van water
3. De zuivering van water
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Vanuit een beleidsvisie om zoveel mogelijk basisondersteuning te bieden aan onze huurders wordt
bij vaststelling van overmatig/ondermaats verbruik bij opmaak van de kostenafrekening,
samen met de sociale dienst contact opgenomen met de betrokken huurders om na te gaan wat de
oorzaak kan zijn, te sensibiliseren waar nodig en desgevallend meteen een afbetalingsplan of
verhoging provisie af te spreken.
Onze maatschappij bereidde ook al een aantal maatregelen voor waardoor we hopen de druk van
kosten en lasten voor onze huurders te verlagen.
Meer hierover lees je meer in ons volgend jaarverslag.
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Ondanks de nieuwe berekeningsvorm waartoe we werden genoodzaakt en de stijging van de
waterfactuur mochten wij tot op heden nog geen opmerkingen over de afrekeningen ontvangen.

HUURACHTERSTALLEN
Op 31 december 2016 waren 111 huurders verantwoordelijk voor een totale huurachterstal
van 82.838,86 EUR. 52.635,76 EUR zijn effectieve huurachterstallen.
De overige schulden zijn niet betaalde huurlasten, kosten van herstellingen en gerechtskosten.
Overzicht van de huurders met een achterstal:
 67 huurders met een achterstal tussen 0 en 500 euro
 22 huurders met een achterstal tussen 500 en 1000 euro
 22 huurders met een achterstal van meer dan 1000 euro

EFFECTIEVE HUURACHTERSTAL
OP 31 DECEMBER 2016
52.635,76 EUR

In het totaal bedrag aan achterstal zit 16.856,34 EUR dat opgenomen is in collectieve
schuldenregeling, 35.136,71 EUR in dossiers bij de advocaat, 21.254,44 EUR in
afbetalingsplannen en 9.591,37 EUR waarvan een afbetalingsplan niet opportuun is.
21
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De effectieve huurachterstal bedraagt 1,04% van de te ontvangen huurgelden. Hiermee blijven we nog
steeds goed scoren in vergelijking met andere huisvestingsmaatschappijen

OPSTART WEBSITE VVD
In het kader van ons globaal communicatiebeleid werden al een aantal concrete acties uitgevoerd.

Bovendien werden een heel aantal standaardbrieven in klare taal gegoten.
Daarnaast werd er ook werk gemaakt van een degelijk opvolgsysteem voor de technische meldingen.
Een performante website waar een zo breed mogelijk publiek (kandidaten, huurders, lokale
woonactoren, OCMW-begeleiders, lokale besturen, geïnteresseerden,…) zijn weg vindt was een ander
actiepunt waar onze maatschappij werk van wilde maken.
We zorgden voor een degelijke voorbereiding waar een aantal zaken centraal stonden zoals:








Startpagina moet aantrekkelijk zijn – sobere en duidelijke indeling, niet te druk
Beschikbare teksten moeten in klare taal
Overzichtelijk blijven op elke bladzijde
Gebruiksvriendelijk – zo weinig mogelijk doorklikken
Diverse links naar nuttige andere websites voor meer info
Zoveel mogelijk “invuldocumenten” ter beschikking stellen – download
Meldingen moeten ook rechtstreeks via website ons bereiken

We schreven dit uitvoerig uit en samen met VMSW - die ons verder begeleiden in de opmaak van
onze nieuwe website – gaan we aan de slag met als doel begin 2017 online te kunnen gaan.

VERDER UITBOUWEN
GLOBAAL
COMMUNICATIEBELEID
2015
> HUURDERSMAP
2016
> OPMAAK WEBSITE
DOEL 2017
> Volkswoningen van Duffel
ONLINE
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Zo was er onze huurdersmap waarmee we onze huurders uitvoerig informeerden en die ook veel bijval
kende bij begeleiders van onze huurders.

UITBREIDING KANTOOR VVD
Met de uitbreiding van ons personeelsbestand maar ook ingevolge de behoefte naar meer individuele
gespreksruimte en een praktische personeelsrefter kon een uitbreiding van het kantoor niet achter blijven.
De weg naar professionalisering op alle vlakken en de uitrol van ons masterplan zullen ongetwijfeld
leiden tot aanwerving van bijkomende krachten in de nabije toekomst.
Samen met een architect stabiliteitsingenieur onderzochten we of het mogelijk was om op onze
bestaande site een uitbreiding van voldoende omvang te voorzien.
Ons kantoor bevindt zich immers op een locatie die goed bereikbaar is via openbaar vervoer.
Dat bleek na een grondige studie en wat denkwerk wel te lukken!
Een en ander resulteerde in een ontwerp waarbij bijkomende bureauruimte voor 6 medewerkers
werd voorzien, 2 kleinere gespreksruimten, een afzonderlijke kleed- en doucheruimte,
een degelijke refter met keukengedeelte en een uitbreiding van de archiefruimte door de bovenste
verdieping te optimaliseren.
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We houden er een strakke timing op na en streven ernaar om nog in 2017 met de werken te starten.

BESTAAND PATRIMONIUM
» ONDERHOUD & HERSTEL
Dagelijks ontvangt de Technische Dienst van onze maatschappij aanvragen en meldingen voor het
uitvoeren van onderhoudswerken, kleine of grote herstellingen in en rondom onze huurwoningen.

EVOLUTIE
ONDERHOUD & HERSTEL
Aantal werkbonnen/jaar

Alle technische meldingen worden systematisch digitaal ingegeven in het computerprogramma TEC.
Op deze manier krijgen we per woning een duidelijk overzicht van alle werken per wooneenheid.

In 2016 werd een bijkomend opvolgsysteem op poten gezet waarbij een wekelijkse update wordt
opgemaakt qua uitvoering en planning van de vele werken bij de verschillende aannemers.
Hoe gaan we te werk?:
Iedere woensdag worden de overzichtslijsten per aannemer vanuit het systeem TEC opgesteld.
Deze lijsten zorgen in eerste instantie voor een overzicht van reeds gefactureerde, reeds uitgevoerde en
openstaande werken.
Vervolgens filteren we hieruit een lijst per aannemer met betrekking tot de nog uit te voeren werken.
Deze worden digitaal verspreid onder de verschillende aannemers. Deze laatsten worden geacht zo
spoedig mogelijk aan te duiden wat de voorbije week is uitgevoerd aangevuld met interventiedatum en
wat effectief nog ingepland staat.
Op deze manier kunnen we de werken kort en zorgvuldig opvolgen en kunnen we indien nodig
anticiperen op interventietijden.
We streven er immers naar onze huurders zo snel mogelijk verder te helpen en ook de juiste informatie te
bezorgen.

Jaar

Aantal
herstellingsaanvragen

Aantal
werkbons

2009

1782

1717

2010

1843

1780

2011

1836

1480

2012

1937

1661

2013

2031

1801

2014

2152

1907

2015

2360

2302

2016

2210

1990
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Onze maatschappij heeft geen eigen technisch uitvoerend personeel in dienst en doet voor alle
werken beroep op meerdere externe zelfstandige aannemers.
Dit zorgde in het verleden vaak tot weinig overzicht naar uitvoering toe en soms ook lange
interventietijden met ontevreden huurders tot gevolg.

» RAAMCONTRACT: ONDERHOUD & HERSTELLEN VAN
VERWARMINGS- EN SANITAIRE INSTALLATIES
In 2012 werd overgegaan tot de opmaak van het eerste raamcontract voor onderhoud en
herstellingen van alle verwarmings- en sanitaire installaties binnen het patrimonium.
Dit vanuit de vaststelling dat het 2- jaarlijks onderhoud van verwarmingsinstallaties in een heel
aantal woningen uitbleef en het gegeven dat we een duidelijk overzicht wensten over dit
onderhoud.
Het doel van dit raamcontract is de verwarmings- en sanitaire installaties binnen het patrimonium op
een professionele wijze te onderhouden en waar nodig te herstellen, dit overeenkomstig de
geldende wetgeving. Bijkomend geeft het ons op ieder moment een duidelijk, bijgewerkt overzicht
over het gehele patrimonium.
Het raamcontract zorgt voor 24u op 24u / 7 dagen op 7 bijstand voor dringende herstellingen
zodat de huurder ook buiten onze kantooruren onmiddellijk een defect kan melden en er
overgegaan kan worden tot herstelling.

HERAANBESTEDING
RAAMCONTRACT:
ONDERHOUD & HERSTELLEN
VAN VERWARMINGS- EN SANITAIRE
INSTALLATIES
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In 2016 liepen de lopende contracten af en werd er overgegaan tot heraanbesteding van
het raamcontract ‘ONDERHOUD & HERSTELLEN VAN VERWARMINGS- EN SANITAIRE INSTALLATIES’

7 firma’s hebben offerte ingediend waarvan 4 firma’s op grond van de kwalitatieve
selectiecriteria en het formeel en materieel nazicht niet werden geweerd.
Na opmaak van het verslag van nazicht van de overblijvende 3 inschrijvers,dd 24/08/2016, werd
de opdracht toegewezen aan de firma LCCV uit Putte wat betreft percelen 1 en 3 en
aan de firma IMVERSA uit Brecht wat betreft perceel 2.
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Het raamcontract werd gezien de raming Europees aanbesteed en zal lopen over een periode van
2 jaar met mogelijke verlenging.
Het patrimonium werd opnieuw in 3 percelen gedeeld waarvan maximum 2 percelen aan
eenzelfde aannemer konden worden gegund.

» RAAMCONTRACT : ONDERHOUD & PERIODIEKE CONTROLE
BRANDBEVEILIGING
BRANDBEVEILIGING IS MEER DAN
ROOKDETECTOREN
PLAATSEN.

In 2016 wordt er overgegaan tot de opmaak van een brandinventaris met als doel de
huidige vigerende wetgeving af te toetsen en in de toekomst overzichtelijk te kunnen toepassen.
De brandinventaris vormde de basis voor de opmaak van een raamcontract met als doel:
1. De jaarlijkse periodieke controle en onderhoud van de gehele brandinstallatie in een gebouw door
1 firma te garanderen in de toekomst.
De gehele brandinstallatie omvat branddetectiesystemen, rookkoepels, brandblussers,
noodverlichting, en brandhaspels.
2. Het realiseren van een logboek per installatie, per gebouw
Het digitaal logboek verzamelt alle controleverslagen, onderhoudsattesten, interventieverslagen en
omvat een volledige inventarisatie van de volledige brandinstallatie (type, merk, bouwjaar) binnen
het gebouw.
3. Het bezitten van een professioneel aanspreekpunt inzake brandveiligheid zodoende de constante
wijzigende en moeilijk wetgeving hieromtrent op de voet te kunnen volgen.
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Het raamcontract werd opgesteld voor een periode van 2 jaar met mogelijke verlenging.
Het patrimonium werd in 2 percelen gedeeld waarvan maximum 2 percelen aan
eenzelfde aannemer konden worden gegund.

De jaarlijkse periodieke controle en
onderhoudsbeurt van diverse

8 firma’s kochten het bestek aan maar slechts 2 dienden offerte in.
Na opmaak van het verslag van nazicht, dd 19/09/2016, werd de opdracht voor
beide percelen toegewezen aan Brandbeveiliging Marlier bvba uit Wevelgem.

hydranten, noodverlichting, detectiesystemen en
rookkoepels werden in een raamcontract
opgenomen.
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brandbestrijdingsmiddelen zoals blussers, haspels,

» LIFTEN: MODERNISATIE
Eind 2015 werd voor alle liften, op uitzondering van recente lift Leopoldstraat, door een
erkend Keuringsorganisme (EDTC ) BTV een risicoanalyse opgesteld met als doel de verplichte
modernisatiewerken in kaart te brengen volgens K.B. van 09/03/2003
( met wijziging 17/03/2005 & 13/05/2005 & 10/12/2012 ) ‘Veiligheid van liften’.
De risicoanalyse analyseert de technische kenmerken van de lift alsook de specifieke gebruiksvoorwaarden
en eventueel historisch karakter van de lift met als doel na te gaan of voor de corresponderende
gevaren voldoende maatregelen werden uitgevoerd.
Wettelijk dienen de vastgestelde risico’s verholpen te zijn binnen de 3 jaar na uitgevoerde
risicoanalyse en vallen deze onder de noemer modernisatiewerken.
Na uitvoering van de verplichte modernisatiewerken dient elke lift opnieuw gekeurd te worden door
een EDTC.
Na ontvangst van de 11 risicoanalyses werd er op 16 februari 2016 overgegaan tot prijsaanvraag bij 5
liftinstallateurs. 3 firma’s hebben offerte ingediend.
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In de loop van 2017 zullen deze werken verder uitgevoerd en voltooid worden.
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Na nazicht werden de werken gegund aan de firma met de meest gunstige offerte.
In praktijk geeft dit het volgende:
 ThyssenKrupp Liften nv: liften gelegen Handelstraat 17, Nieuwstraat 3, Infanterielaan 5 & 27
 LTB Antwerpen: liften gelegen Residentie Perwijs & Cardijn
 Kone Belgium sa: liften gelegen Ooststatiestraat en Begijnenstraat 4 & 6

ENERGIE-RENOVATIEPROGRAMMA 2020
» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN - ALGEMEEN
Eind september 2016 werd Architectenbureau Martin Van Noten bvba aangesteld, via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Dit bureau kreeg de opdracht om in het kader van het energie-renovatieprogramma 2020 Van de Vlaamse
Overheid, de dakopbouw van 137 wooneenheden te analyseren en vervolgens naargelang analyse
en bijhorend advies grondig, te renoveren.

In het najaar 2016 gingen de architecten de desbetreffende wijken huis per huis bezoeken.
Overzicht wijken:
Kievitstraat/Nachtegaalstraat/Hoge Velden Sint-Katelijne-Waver
Wavervelden I Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Wavervelden II Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Hogenopstal I Bonheiden
Rechtstraat ( VLA + LEI ) Duffel
Begin december 2016 diende het Architectenbureau hun analyse met eerste advies in.
Dit advies wordt in de loop van 2017 verwerkt tot aanbesteding.
Voorziene start der werken najaar 2017.

een dak is 'voldoende' geïsoleerd
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Volgende aandachtspunten dienen hierbij in acht te worden genomen:
 renovatie volgens de huidige vigerende energieprestatienormen
1. Vlaamse dakisolatienorm:
een dak is 'voldoende' geïsoleerd indien warmteweerstand van de isolatie > 0,75m² K/W
2. Richtlijn VMSW:
R ( warmteweerstand ) ≥ 3 m²K/W: Bij renovatie & R ≥ 4,5 m²K/W : Bij nieuwbouw
 De gebouwen moeten bewoond kunnen blijven.
 Er dient rekening te worden gehouden met mogelijk latere spouw- en gevelisolatie.
 Het geheel zal 1 aanbesteding inhouden met verschillende faseringen.

» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – ANALYSE ARCHITECT

ADVIES: In 3 wijken ( Hoge Velden, Rechtstraat en Wavervelden I ) wordt geadviseerd de volledige
dakbedekking te vernieuwen met de SARKING-METHODE. (= isoleren langs buiten ).
In Hogenopstal moet in hoofdzaak gewerkt worden aan het condensatieprobleem.
Voor Wavervelden II is het het economisch meest voordelig om het dak te isoleren via de binnenzijde.
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Kievitstraat/Nachtegaalstraat/Hoge Velden - 15 kleine woningen type B
 Verouderde dakbedekking: keramische dakpannen en RWafvoersysteem.
 Mosbegroeiïng op hellende daken en slechte plaatsing dakpannen .
 Plaatselijk zijn er ook problemen ter hoogte van opgaande muren en loketten.
Wavervelden I Onze-Lieve-Vrouw-Waver – 63 woningen
 Verouderde dakbedekking: leien. Geen onderdak aanwezig.
 Dakkapellen niet geïsoleerd bij vernieuwing dakkapellen in jaren ’90.
 Mosbegroeiïng op hellende daken waardoor overlappingen leien openstaan.
 Plaatselijk problemen ter hoogte van opgaande muren en loketten.
Wavervelden II Onze-Lieve-Vrouw-Waver – 24 woningen
 Dakbedekking en RWafvoersysteem zijn in relatief goede staat, waardoor voorgestel wordt
om isolatie langs de binnenzijde aan te brengen ().
Hogen Opstal I Bonheiden – 21 woningen
 Bestaand ontwerp resulteert in zeer complexe uitvoeringsdetails
 Na staalanalyse blijken de hellende daken voorzien van voldoende isolatie waardoor de
opgelegde isolatienorm 2020 gehaald wordt.
 De platte daken boven garages zijn koude daken
 Er is in hoofdzaak een condensatieproblematiek – geen ventilatie aanwezig
Rechtstraat ( VLA + LEI ) Duffel – 14 woningen
 Verouderde dakbedekking: shingles. Geen onderdak, dakisolatie of luchtscherm aanwezig.
 mosbegroeiïng waardoor infiltraties via hellende daken.
 Plaatselijk problemen ter hoogte van opgaande muren en schouwloketten.

ABR-POLIS SAMENAANKOOP

Eind juni 2016 vond een eerste infovergadering plaats met betrekking tot de
overheidsopdrachtenprocedure voor het afsluiten van een ABR-(abonnement)polis.
Enkele grote sociale huisvestingsmaatschappijen stelden via een overheidsopdrachtenprocedure
Vanbreda Risk & Benefits aan voor het begeleiden van de volledige overheidsopdrachtenprocedure.
Samen met VVH ( Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) namen zij de trekkersrol op zich
met als doel begin november 2016 de eerste ABR-polissen te kunnen afsluiten via het nieuwe
raamcontract.
De belangrijkste doelstellingen van dit raamcontract zijn:
 een goede verzekering af te sluiten zodat de deelnemende maatschappijen voldoende en
goed beschermd zijn indien er iets verkeerd loopt op een werf – kadert in het anticipatief
beleid dat onze maatschappij wil voeren;
 budgettering (door het gebruik van een matrix kan de bouwheer op voorhand een inschatting
maken van de verzekeringskost);
 optimalisering van de administratieve last/tijdswinst (per project dienen geen offertes
meer opgevraagd te worden voor het afsluiten van een ABR-polis, door het invullen van een
eenvoudig infodocument wordt de polis afgesloten);
 door gegarandeerd volume te creëren naar mogelijke verzekeraars, een betere
prijssetting bekomen.
En dat is ook gelukt!
Begin november 2016 was het raamcontract een feit.

De bouwheer sluit veelal een

POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO’S
(ABR)
af waarin materiële schade
en aansprakelijkheid verzekerd is voor alle
betrokken partijen (=
aannemer, onderaannemers, architect,
studiebureau etc.).
Daarnaast hebben zowel de aannemer,
de architect als het studiebureau
hun eigen
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering
die geldig is voor al
hun bouwprojecten.
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Al eerder waagde onze maatschappij zich aan een groepsaankoop, laatst nog m.b.t. de verzekeringen.
Een zeer succesvol verhaal!

MASTERPLAN
» ALGEMEEN
Als een van de oudste huisvestingsmaatschappijen van Vlaanderen is de sociale huisvestingsmaatschappij
Volkswoningen van Duffel er zich van bewust dat het van groot belang is om de woonkwaliteit blijvend te
verbeteren. Daarnaast kunnen we de groeiende vraag naar sociale huisvesting niet negeren.
Volkswoningen van Duffel koos daarom in 2015 resoluut voor een ambitieus struktureel plan van aanpak.
De komende 15 jaar wordt geïnvesteerd in de renovatie, vervangingsbouw en het onderhoud van sociale
woningen. Dat is goed nieuws voor de bewoners van meer dan 750 woningen in de gemeenten
Bonheiden, Duffel, Kontich, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.
Het totale financiële plaatje, 65 miljoen euro inclusief erelonen en BTW, werd zorgvuldig becijferd in
samenspraak met VMSW. De concrete uitvoering werd uitgezet in fases.
In 2016 werden de eerste 3 renovatieplannen concreet opgestart.

UW HUIS = ONZE ZORG
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Daarnaast blijven we uiteraard ons patrimonium jaar na jaar in samenspraak met de betrokken lokale
besturen verstandig verder uitbouwen

» HAALBAARHEIDSSTUDIE WOONCONTAINERS
Bij grotere renovatieprojecten waarbij ( tijdelijke ) verhuis van bewoners noodzakelijk is, hebben we tot
op heden steeds met transitwoningen in de wijk gewerkt.
Daar deze werkwijze tijdsintensief is en een intensieve voorbereiding en organisatie vereist,
gingen we op zoek naar een alternatieve oplossing met het huren van wooncontainers.
Opsomming pro en contra’s wooncontainers tegenover transitwoningen:
PRO
 Aantal verhuurde wooneenheden in patrimonium blijft identiek
 Geen voorafgaande leegstand vereist
 Eenvoudigere voorbereiding, opvolging en organisatie
CONTRA
 Wat met leefstand bij voorafgaande verhuis? Wederverhuur voor korte periode?
 Kleinere leefoppervlakte
 Wat met inboedel huurder?
 Voldoende vrije ruimte vereist in woonwijk

BESLUIT
WOONCONTAINERS
VERSUS
TRANSITWONINGEN
Bij het streven naar voorafgaande leegstand
van maximaal 12 maanden
blijft de huidige werkmethode
met transitwoningen
bij renovatieprojecten
economisch het meest voordelig.
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We hebben naast huren ook de aankoop van wooncontainers overwogen.
Kopen blijkt praktisch niet haalbaar o.a. door nodige ruimte in de woonwijk, timing van de verschillende
samenlopende projecten...
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De voordelen van wooncontainers tgv transitwoningen wegen niet op tegen de veel hogere kostprijs
wanneer we rekening houden met een realistisch voorafgaande leegstand van 12 maanden.
Pas vanaf een voorafgaande leegstand van 24 maanden van de transitwoningen is de kostprijs nagenoeg
vergelijkbaar.
Daarnaast blijft de leefoppervlakte van wooncontainers nog steeds beperkt.

RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R1

REYPENSSTRAAT - LISSTRAAT - ARKELSTRAAT
ALGEMENE ANALYSE: Het project omvat de renovatie van 19 bestaande eengezinswoningen die
dateren van de jaren ‘1950, gelegen in de ‘Reypenswijk’ te Duffel.

Vandaag weinig variatie in woningtypes:
84% type 3/4.
Gezien de doelgroep worden
grotere en kleinere woningen
in de wijk geïntroduceerd.
Type A

De woningen kunnen qua planopbouw in 4 types onderverdeeld worden; binnen deze indeling zijn er
echter nog verschillende varianten (bvb. gespiegelde versie, kopwoning/rijwoning, al deels van een
uitbreiding voorzien,…)

Om een goed beeld te krijgen van de verschillen tussen de woningtypes en van de staat en
Uitrustingsgraad van elke individuele unit, werden alle woningen begin 2016 uitgebreid bezocht door
Architectenbureau ARTUUR bvba.
Uit dit plaatsbezoek en de uitgebreide inventarisatie die hieraan gekoppeld is,
komen verscheidene knelpunten naar voor waaronder conformiteit oppervlakte normen VMSW,
comfortnormen keuken, badkamer, ontbreken isolatie, verouderde technieken…
Uitgangspunt bij de renovatie is een uniforme aanpak van de woningen en deze aan te passen aan de
hedendaagse comfort- en veiligheidsnormen, zodat deze op lange termijn kunnen functioneren.
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Na een grondige inventarisatie van alle woningen begin 2016 is gebleken dat er geen duidelijke lijn te
trekken is in de huidige staat van de woningen. Bepaalde woningtypes werden in het verleden
bijvoorbeeld al deels voorzien van nieuwe technieken, andere dan weer niet.
Dit maakt dat dezelfde woningen vandaag vaak een ander comfortniveau hebben, hetgeen
het voor de maatschappij bijzonder moeilijk maakt om een eenvoudig en gestructureerd
onderhoudsbeleid te voeren.

DEFINITIEF ONTWERP na analyse:
1. Creëren van meer variatie in woningtypologie door bv. meer grotere woningen te voorzien door
deels benutten van zolders.
2. Slopen van alle aanbouwsels door huurders zodat woningen terug hun in oorspronkelijke staat
worden gebracht.
3. Supprimeren van kelders omwille van hun complexe problematiek van vocht.
4. Plaatsen van nieuwe keukenmeubilair en bij sommige woningtypes uitbreiden van de keuken
conform de comfortnormen.
5. Een bijkomend toilet voorzien in de badkamer.
6. Badkamers uitbreiden en waar nodig omvormen van kleine kamer tot badkamer om zo te voldoen
aan de comfortnormen.
7. Vernieuwen van technieken: elektriciteit, sanitair en verwarming.
Waar nodig aanpassen van riolering.
8. Het bestaand buitenschrijnwerk in PVC met dubbele beglazing blijft behouden.
9. Isoleren van gevels met steenstrips en vloeren. Zolders zijn reeds geïsoleerd.
10. Elke woning uitrusten met een woonhuisventilator type C.
11. Volledige afwerking van de woning gezien de ingrijpende aanpassingen om de woning te isoleren
en te voorzien van nieuwe technieken.

Type B

Type C
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VERDER VERWACHT…
Opmaak aanbestedingsdossier voorjaar 2017
Start uitvoeringswerken najaar 2017

» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R2

ARENBERGSTRAAT
ALGEMENE ANALYSE: De 56 woongelegenheden bestaan uit woningen (types A en B) en
appartementen (types C en D) en zijn in de wijk verdeeld over 7 bouwblokken van telkens 8 woonunits.
De bouwblokken zijn als een U-vormig symmetrisch geheel met hellend dak opgevat en dateren uit 1978.
De woningen bestaan uit een gelijkvloers met trap naar de slaapverdieping onder hellend
dak en een tuin. De appartementen zijn boven mekaar gelegen en beschikken over een
ruime tuin of balkon.

Uitgangspunt bij de renovatie is een uniforme aanpak van de woningen en deze aan te passen aan de
hedendaagse comfort- en veiligheidsnormen, zodat deze op lange termijn kunnen functioneren.
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Om een goed beeld te krijgen van de woningtypes en de huidige uitrustingsgraad van elke individuele
wooneenheid, werden alle woningen begin 2016 uitgebreid bezocht door architectenbureau
VORM3 bvba.
Uit dit plaatsbezoek en de uitgebreide inventarisatie die hieraan gekoppeld is,
komen verscheidene knelpunten naar voor waaronder:
Buitenzijde gebouwen: poreuze gevels en hellende daken zijn niet geïsoleerd, het houten
buitenschrijnwerk met dubbele beglazing geplaatst in 1978 is aan vervanging toe, de woningen
bezitten kruipkelders, de valbeveiliging aan sommige ramen is niet conform de huidige wetgeving.
Binnenzijde gebouwen: De gebouwen zijn na 40 jaar gebruik toe aan doortastende renovatie, zowel wat
betreft indeling als gebruik van de aanwezige toestellen en technieken.

VERDER VERWACHT…
Opmaak aanbestedingsdossier voorjaar 2017
Start uitvoeringswerken najaar 2017
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DEFINITIEF ONTWERP na analyse:
1. Het grondgebonden appartement type C wordt getransformeerd naar een woning aangepast voor
ouderen, zodat de wijk doorgroeimogelijkheden biedt van jonge gezinnen over koppels of
alleenstaanden tot minder mobiele bewoners of ouderen.
2. Gevels: aanwezige spouwen ( 6 cm ) naïsoleren met harsgebonden EPS-parels en hydrofugeren.
3. Daken: Isoleren van de hellende daken langs binnenzijde. Naïsoleren van de dakkapellen.
4. Kruipkelder: Isoleren van welfsels met spuitisolatie PUR 12 cm
5. Plaatsen van nieuw PVC buitenschrijnwerk met super isolerend glas en ventilatieroosters
6. Aan ramen met te lage borstweringen en doorvalgevaar worden nieuwe borstweringen conform
vigerende wetgeving geplaatst.
7. Balkon: De waterinfiltratie, betonrot, te lage balustrades en koudebrug aan het balkon kan worden
opgelost door afbraak van het bestaande betonnen balkon en het voorzien van een nieuw
gegalvaniseerd stalen balkon met hoge balustrade.
8. De badkamers en keukens in de woningen worden vernieuwd inclusief de sanitaire aanvoerleidingen
en afvoeren tot aankoppeling op de aanwezige PVC-rioleringen in de kruipruimte.
9. Elektrische installatie wordt volledig vernieuwd en voorzien van een aarding en kast met
automatische zekeringen.
10. De aanwezige centrale verwarmingsketels + doorstromers worden globaal in de wijk vervangen
door combi-condensatieketels.
11. De radiatoren en leidingen worden vervangen.
12. Elke woning uitrusten met een woonhuisventilator type C.
13. Volledige afwerking van de woning gezien de ingrijpende aanpassingen om de woning te isoleren
en te voorzien van nieuwe technieken.
14. De asbest in de woningen wordt tijdens de renovatie verwijderd.
15. Tuinafsluitingen en verhardingen worden vernieuwd en geuniformeerd.

» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R3
THEO VINCKXLAAN
24 woningen

THEO VINCKXLAAN - KLOOSTERSTRAAT
ALGEMENE ANALYSE: De gebouwen in de Theo Vinckxlaan zijn omstreeks 1975 opgetrokken.
De woningen in de Kloosterstraat zijn uit de jaren ‘50 en gerenoveerd in 1998.
Er is nieuw aluminium buitenschrijnwerk met isolerende beglazing en ventilatieroosters geplaatst.

Om een goed beeld te krijgen van de woningtypes en de huidige uitrustingsgraad van elke individuele
wooneenheid, werden alle woningen begin 2016 uitgebreid bezocht door architectenbureau
VORM3 bvba.
Uit dit plaatsbezoek en de uitgebreide inventarisatie die hieraan gekoppeld is, komen verscheidene
knelpunten naar voor waaronder:
Buitenzijde gebouwen: poreuze gevels en hellende daken zijn niet geïsoleerd, in beide straten wordt
het buitenschrijnwerk bewaard, de woningen Theo Vinckxlaan bezitten kruipkelders, de valbeveiliging aan
sommige ramen is niet conform de huidige wetgeving.
Binnenzijde gebouwen: De gebouwen zijn na 40 jaar gebruik toe aan doortastende renovatie, zowel wat
betreft indeling als gebruik van de aanwezige toestellen en technieken.
Uitgangspunt bij de renovatie is een uniforme aanpak van de woningen en deze aan te passen aan de
hedendaagse comfort- en veiligheidsnormen, zodat deze op lange termijn kunnen functioneren.
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De woongelegenheden in de Theo Vinckxlaan bestaan uit 4 types woningen.
Type A bestaat telkens uit 4 gekoppelde woningen met gelijkvloers en 1 verdieping.
Type B is gelijkaardig aan type A, maar breder en heeft in huidige toestand een slaapkamer extra.
Type C is een gelijkvloerse rug-aan-rug woning. Alle woningen beschikken over een privatieve tuin.
In de wijk zijn tevens garageboxen en een clubhuis eigendom van onze maatschappij.
De woongelegenheden in de Kloosterstraat zijn gekoppeld en bestaan uit een gelijkvloers, verdieping en
zolder met trapluik waar de centrale verwarmingsketels staan.
Elke woning heeft een eigen privatieve tuin.

VERDER VERWACHT…
Opmaak aanbestedingsdossier voorjaar 2017
Start uitvoeringswerken najaar 2017

KLOOSTERSTRAAT
4 woningen
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DEFINITIEF ONTWERP na analyse:
1. Planaanpassingen typologie: Type B Theo Vinckxlaan wordt van type 4/5 aangepast naar type 3/5
2. Gevels: aanwezige spouwen ( 6 cm ) naïsoleren met harsgebonden EPS-parels.
3. Daken: Waar noodzakelijk, vooral Theo Vinckxlaan, isoleren van de hellende daken langs binnenzijde.
4. Kruipkelder Theo Vinckxlaan: isoleren van welfsels met spuitisolatie PUR 12 cm
5. Aan ramen met te lage borstweringen en doorvalgevaar worden nieuwe borstweringen conform
vigerende wetgeving geplaatst.
6. In Theo Vincklaan worden de badkamers en keukens in de woningen vernieuwd inclusief de sanitaire
aanvoerleidingen en afvoeren tot aankoppeling op de aanwezige PVC-rioleringen in de kruipruimte.
7. Elektrische installatie wordt gans vernieuwd en voorzien van een aarding en kast met automatische
zekeringen. ( niet van toepassing voor Kloosterstraat )
8. De aanwezige centrale verwarmingsketels anno 2004-2005 worden tijdens deze totaalrenovatie
vervangen door nieuwe combi-condensatieketels.
9. De radiatoren en leidingen worden vervangen. ( niet van toepassing voor Kloosterstraat )
10. Om condensatieproblemen na het naïsoleren van de woningen te vermijden wordt een vraag
gestuurd systeem C+ voorgesteld, dat in combinatie met het plaatsen van ventilatieroosters in het
buitenschrijnwerk in Theo Vinkxlaan ( roosters reeds aanwezig in Kloosterstraat ).
11. In Kloosterstraat dienen de extreem te kleine en afgeleefde badkamers onder hellend dak vergroot
te worden.
Volledige afwerking van de woning gezien de ingrijpende aanpassingen om de woning te isoleren
en te voorzien van nieuwe technieken.
12. De asbest in de woningen wordt tijdens de renovatie verwijderd.
13. Tuinafsluitingen en verhardingen worden vernieuwd en geuniformeerd.

OVERZICHT PROJECTEN 2016
Stocletlaan
Duffel
Nieuwbouw
Koopapp.
16 app.

Schorshagen
Duffel
Nieuwbouw
Koopwoningen
16 won.

Maanhoeve
Velden
SKW
Nieuwbouw
16 app.

R1
Reypenswijk
Duffel
Reno
19 won.

12.03.1999
28.08.2013
Nvt
17.10.2014
09.04.2015
28.04.2015
nvt
06.08.2015
22.09.2015
13.10.2015
30.11.2015
10.12.2015
05.01.2016
15.02.2016
500 klnd
28.06.2015
01.08.2017
30.10.2017
01.11.2017
2.208.277,34 €
SOGIAF nv

31.07.2013
03.10.2014
24.04.2015
27.10.2015
16.12.2015
25.04.2016
26.04.2016
22.07.2016
16.08.2016
04.10.2016
13.12.2016
20.01.2017
31.01.2017
10.03.2017
18.04.2017
520 kd
19.09.2018
01.10.2018
31.12.2018
01.01.2019
1.903.145,34 €
WIENEN nv

31.07.2013
27.01.2017
-

16.03.2015
On Hold
-

31.07.2013
13.06.2016
27.07.2016
18.10.2016
28.02.2017
20.03.2017
19.12.2016
21.02.2017
15.03.2017
02.05.2017
519 kd
Nvt
Nvt
fasering
-

R2
Arenberg
Duffel
Reno
28 won./28
app.
31.07.2013
16.06.2016
25.08.2016
18.10.2016
NvtNvt
14.12.2016
21.02.2017
15.03.2017
25.04.2017
1235 kd
Nvt
Nvt
fasering
-

R3
T. Vinckxlaan
Mechelen
Reno
28 won.

Complexe
Daken
Reno
158 won./
12 app.

16.03.2015
14.06.2016
25.08.2016
18.10.2016
Nvt
Nvt
14.12.2016
21.02.2017
15.03.2017
25.04.2017
936 kd
Nvt
Nvt
fasering
-

26.10.2016
Nvt
10.04.2017
-
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Aanstelling ontwerper
Gunstig advies schetsontwerp
Gunstig advies voorontwerp
Meerjarenplanning VMSW
Bouwvergunning ingediend
Bouwvergunning verleend
Gunstig advies def. Ontwerp
Korte termijn Planning VMSW
Publicatie aanbesteding
Opening Biedingen
Goedkeuring RvB gunning
Goedkeuring VMSW
Goedkeuring financiering
Bestelling werken
Start werken arch.
Voorzien einde werken arch.
Einde werken arch.
Start werken infra.
Voorzien einde werken infra.
Verhuurd vanaf
Bestelbedrag excl. btw
Uitvoerend aannemer

Zwarte Leeuw
straat
Bonheiden
Reno/Nieuw
19 app.

221 bewoners

93 verhuurde
wooneenheden

19 nieuwe
wooneenheden
in opbouw

631 kandidaathuurders
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BONHEIDEN

PROJECT: ZWARTE LEEUWSTRAAT

In februari 2016 gingen de werken van start en het verdere verloop van de werf in 2016
kunnen we met een kleine reeks werffoto’s het best illustreren.

» Architect

» Omgeving cvba

» Aannemer

» Sogiaf nv

» Bestelbedrag

» 2.208.277,34 €

» Bestelbrief

» 05.01.2016

» Aanvang

» 15.02.2016

» Uitvoeringstermijn

» 500 klnd

» Voorlopige oplevering

» 28.06.2017

» Aanvang openbare infra

» 01.08.2017

» VO openbare infra

» 30.10.2017

» Voorziene verhuring

» 01.11.2017
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Renovatie van een kloosterwoning met omvorming naar 4 x app. type 1/2 en 1 x app. type 2/4.
Op de omringende grond realisatie van een nieuwbouwproject met 7 x app. type 1/2, 2 x app. type 2/3,
3 x app. type 3/4, 1 x app. type 3/5 en 1 x app. type 4/5.

PROJECT: OLMENLAAN
Door zowel gemeente als OCMW werden de mogelijkheden verkend om grond te verwerven voor
de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen maar ze kwamen tot de vaststelling dat de
mogelijkheden zeer beperkt of te duur zijn.
Voor de site Olmenlaan, ruim 6000 m² groot en eigendom van het OCMW Bonheiden,
diende een bestemming te worden gezocht:
De bestaande 12 bejaardenwoningen voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen voor
woningen en zijn te sterk verouderd om nog te worden gerenoveerd. Bovendien gaat het om een
omvangrijke site die , rekening houdende met de beperkte aansnijdings- en
ontwikkelingsmogelijkheden voor (sociale) huisvesting in Bonheiden, het potentieel heeft om er
veel meer dan 12 woningen te realiseren.
De gemeente Bonheiden ging hiermee aan de slag en bepaalde een aantal stedenbouwkundige
randvoorwaarden.
Anderzijds was er een duidelijk behoefte voor woningen voor ouderen en het OCMW drukte dan,
ook als voorwaarde voor de verkoop, de wens uit dat bij realisatie van sociale woonentiteiten
hiermee zou rekening worden gehouden. Een deel van deze appartementen zal dan ook
aangepast zijn aan ouderen volgens de criteria vastgelegd in de Leidraad voor bouwheren en
ontwerpers (C2008) van de VMSW.

DOELSTELLING OLMENLAAN
BOUW VAN 41 APPARTEMENTEN
waarvan:
33 APPARTEMENTEN
type 1/2
( 1 slaapkamer/2 personen –
minimale oppervlakte van 64 m²).
8 APPARTEMENTEN
type 2/4 en 3/5
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Onze maatschappij stelde eveneens de behoefte aan kleinere sociale woonentiteiten vast en zag
dan ook een opportuniteit in dit aangeboden gebied dat zeer kort bij het centrum van Bonheiden,
openbaar vervoer en het woon- en zorgcentrum gelegen is.
We namen dan ook, na financiële haalbaarheidanalyse, de beslissing om tot aankoop
over te gaan. Hiermede komen oorspronkelijk de bestaande bejaardenwoningen voorlopig in ons
huurpatrimonium en wordt de huisvesting van de bestaande bewoners gegarandeerd.
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Inmiddels is een lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen in Bonheiden in de
maak voor deze specifieke doelgroep.

WIJKACTIVITEITEN K. CARDIJNLAAN
Het wijkcomité van de Kardinaal Cardijnlaan in Bonheiden orgainiseert ieder jaar een aantal activiteiten
waarop alle wijkbewoners welkom zijn.
Een ideaal moment om nieuwe huurders welkom te heten, om gezellig bij te kletsen en de kinderen te
laten ravotten.
Dit jaar organiseerden ze een heerlijke BBQ en fantastisch Sinterklaasfeest.
…op naar het volgende jaar!

Jaarboek 2016
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1465 bewoners

710 verhuurde
wooneenheden

geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1132 kandidaathuurders
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DUFFEL

PROJECT: STOCLETLAAN
Aansluitend bij de gezinswoningen aan de Stocletlaan, wordt een hoekgebouw opgericht aan het kruispunt
met de Walemstraat.
Deze nieuwbouw omvat 16 huurappartementen over 3 bouwlagen waarvan 5x type 2/3, 8x type 1/2,
3x type 2/4. De omgeving wordt een gemeenschappelijke campus, waarbij de tuinzone rondom,
fietsenberging, huisvuil opstelplaats en open parking in het groen worden ingewerkt.
Na het verwerven van de gronden in 2012 werd het schetsontwerp, opgemaakt door Architectenbureau
Atelier M Architects + Planners bv.cvba, eind 2014 goedgekeurd door VMSW.
Na goedkeuring van het schetsontwerp en een bodemanalyse ging het Architectenbureau begin 2015
over tot de opmaak van het voorontwerp.

» Architect

» Atelier MA+P

» Aannemer

» Wienen nv

» Bestelbedrag

» 1.903.145,34 €

» Bestelbrief

» 10.03.2017

» Aanvang

» 18.04.2017

Dit voorontwerp werd ter nazicht ingediend bij VMSW waarna het dossier opgenomen werd op de
Meerjarenplanning VMSW dd. 27.10.2015.
Na het plenair overleg met betrekking tot de aanleg van de openbare infrastructuur werd eind
december 2015 de bouwaanvraag ingediend bij de Gemeente Duffel.
De Bouwvergunning werd eind april 2016 ontvangen.
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Ondertussen werd het definitief ontwerp ingediend en eind april 2016 goedgekeurd door VMSW.
Het dossier werd midden augustus 2016 gepubliceerd na opname op de Korte Termijn Planning VMSW.
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Na de verdere administratieve stappen ( nazicht aanbesteding door ontwerper ) werd het dossier
op 13.12.2016 door de RvB gegund aan Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal.

PROJECT: SCHORSHAGEN
De gronden gelegen aan de Mijlstraat, wijk Schorshagen, werden midden 2013 verworven met
als opzet om in dit gebied circa 15 nieuwbouw koopwoningen te realiseren.
Veelal 3 slaapkamer woningen en enkele 4-slaapkamerwoningen zullen worden gerealiseerd in deze
rustige doodlopende straat met wijds uitzicht over de achterliggende velden en nabij
het centrum van Duffel-Mijlstraat.
Studiebureau Omgeving diende in de loop van 2016 het schetsontwerp in ter nazicht bij VMSW.
Door wissels binnen het personeelsverband bij Studiebureau Omgeving en de kritische en constructieve
benadering van de sector-architecte liep het project stroef in 2016.

15 NIEUWBOUW KOOPWONINGEN

Om verdere vertragingen te voorkomen stelde de technische dienst van de Volkswoningen van Duffel
volgende strikt aan te houden planning op:
Schetsontwerp
Voorontwerp
Bouwaanvraag
VMSW Meerjarenplanning ( BeCo )
Definitief ontwerp
VMSW Korte termijn planning ( BeCo )
Aanbestedingsdossier

Goedkeuring finaal schetsontwerp
Indienen na nazicht VVD
Verwachte goedkeuring VMSW voorontwerp ( 45 kd )
Indienen gemeente na nazicht VVD
Datum BeCo
Indienen na nazicht VVD
Verwachte goedkeuring VMSW definitief ontwerp ( 45 kd )
Datum BeCo
Goedkeuring DC en RvB
Plublicatie ( 14kd na BeCo )
Opening Biedingen ( 45 kd na publicatie )
Nazicht Biedingen ( 21 kd )

DUFFEL-MIJLSTRAAT
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OK – eind 2016
29 mei 2017
13 juli 2017
14 juni 2017
31 oktober 2017
11 oktober 2017
25 november 2017
13 februari 2018
31 januari 2018
27 februari 2018
13 april 2018
4 mei 2018
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Eind 2016 werd het finaal schetsontwerp uiteindelijk goedgekeurd door VMSW.

RESIDENTIE CARDIJN EN PERWIJS
» TEVREDENHEIDSENQUETE NA RENOVATIE
RESULTAAT
Na afloop van de renovatiewerken in Residenties Cardijn en Perwijs te Duffel werd begin 2016 via een
enquête gepolst naar de tevredenheid van de huurders.
Volgende vragen werden gesteld, waarop men telkens een score van 1 tot 5 ( 1 > slecht, 2 > niet zo goed,
3 > matig, 4 > goed en 5 > uitstekend ) kon gegeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ik kreeg voldoende en duidelijke informatie van Volkswoningen van Duffel vóór de start van de renovatiewerken.
De begeleiding bij de verhuis door Volkswoningen van Duffel vond ik…
De financiële tussenkomst bij de verhuiskosten door Volkswoningen van Duffel vond ik…
Tijdens de renovatiewerken kon ik met mijn vragen en opmerkingen steeds terecht bij Volkswoningen van Duffel
en/of architect.
Tijdens de renovatiewerken kon ik met mijn vragen en opmerkingen steeds terecht bij de aannemer.
De hinder tijdens de renovatiewerken vond ik…
De hinder bij het oplossen van resterende opmerkingen door de aannemer na mijn verhuis vond ik…
De hinder bij het nazicht van de werken door Volkswoningen van Duffel na mijn verhuis vond ik…
Mijn nieuwe keuken vind ik …
Mijn nieuwe badkamer/WC vind ik …
De nieuwe vloerbekleding in mijn appartement vind ik…
Het algemeen resultaat van de renovatie vind ik…
Ik vind de nieuwe huurprijs correct tegenover het nieuwe wooncomfort.
De feestelijke BBQ in het Fort van Duffel na de renovatiewerken vond ik…

*Zeer hoge responsgraad van 99%.
*De gemiddelde eindscore is 3,9.
*De huurders zijn in ‘t algemeen tevreden over de
renovatiewerken.
De hoogste gemiddelden zijn terug te vinden bij de
feestelijke BBQ,
de nieuwe vloerbekleding en
het verkrijgen van voldoende en
duidelijke informatie voor de start
van de renovatiewerken.
Aandachtspunten zijn de verhoging van de
huurprijs (niet onze bevoegdheid) en
maximaal beperken van
de hinder voor de huurders.
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Dit resultaat samen met de aandachtspunten en opmerkingen van onze huurders nemen we mee in de
voorbereiding van op stapel staande renovaties in Duffel en Mechelen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Na verwerking konden we volgende algemene tendens waarnemen:
De huurders zijn in ‘t algemeen tevreden over de renovatiewerken.
Responsgraad
99%
Gemiddelde score
3,9 op 5

BEWONER IN DE KIJKER
» AFTRAP KFC DUFFEL
Onze huurder Frederic Demeester is al jaren trouwe supporter van vierdeklasser KFC Duffel.
Een Duffelse voetbalclub waar hij heel fier op is en waar hij tijdens iedere thuismatch op post is.

Onze huurder

FREDERIC DEMEESTER
met shirt en petje van KFC, op zijn driewieler

Frederic, die fysiek beperkt is, verplaatst zich hiervoor elke week met zijn driewieler via de fietsostrade
van Kontich naar Duffel om er te supporteren voor zijn club of om mee op verplaatsing te gaan.
Op een nacht werd zijn driewieler voor zijn huis in Kontich gestolen.
KFC Duffel plaatste meteen een opsporingsbericht voor de driewieler op hun Facebook-pagina.

Frederic wou de Club bedanken voor het terugvinden van zijn fiets en stelde daarom voor de aftrap
te geven tijdens de wedstrijd Duffel – Bocholt.
Die vraag werd enthousiast onthaald en zo mocht onze huurder, één van de trouwste supporters,
de wedstrijd op gang trappen.
Eind goed, al goed! Een ervaring om nooit te vergeten!
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"Fredje is graag gezien bij onze club. Het is een topsupporter. Hij is er altijd bij, of het nu thuis is of
op verplaatsing.
“Zo'n oproep via facebook was het minste wat we konden doen", zegt Gert Croes, bestuurslid van
de supportersclub van KFC en beheerder van de sociale media van de club.
"Ik denk dat het bericht in heel België is gepasseerd. Het is meer dan 1.000 keer gedeeld en
het heeft 80.000 mensen bereikt.”
De oproep miste zijn effect niet en de fiets werd 15 km verder intact terug gevonden.
Van de dief of grappenmaker ontbreekt elk spoor.

310 bewoners

148 verhuurde
wooneenheden

Geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

530 kandidaathuurders
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KONTICH

PROJECT: GROENINGEN

Na veel momenten van overleg ondertekende onze maatschappij, samen met de sociale
huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning medio 2016 een intentieverklaring om het nodige te doen
voor de realisatie van het sociaal objectief opgelegd door de gemeente.
Om een goede spreiding van sociale huisvesting in dit projectgebied te garanderen werd de realisatie
ook gespreid over de verschillende fasen van het project.
Na goedkeuring van de verkavelingsaanvraag door grondeigenaar Extensa kunnen we verder en
concreter aan de slag.

CONCREET AANDEEL
SOCIALE HUISVESTING:
68 appartementen in de woonwal
4 kavels bestemd voor de bouw van
8 appartementen per kavel
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Voor het projectgebied Parkwijk Groeningen, een terrein gelegen in Kontich tussen de E19,
de Pierstraat en de N171, heeft de gemeente Kontich een sociaal objectief van 15% van het totale
programma van wooneenheden vooropgesteld.
In een zeer specifiek project zullen, aan de zijde van de E19, een hele reeks walwoningen
gerealiseerd worden.

FIJNE DAGEN IN DE OOSTSTATIESTRAAT
De flatwachters van de Ooststatiestraat, Wim en Monique, hebben al enkele jaren een goeie band met
de kinderen uit het appartementsgebouw.
Vooral tijdens de zomermaanden, bij mooi weer, zijn ze regelmatig actief met de kinderen bezig.
De grote tuin achter het gebouw leent zich hier dan ook perfect toe.
Ook in 2016 werden er allerlei groenten en fruitsoorten geplant in de tuin waarna de kinderen en hun
familie dan mee konden genieten van de oogst.
Samen planten en dan bekijken hoe die groenten groeien, is heel leerrijk voor hen.
Soms kleden de kinderen zich in traditionele klederdracht en brengen ze lekkere koekjes om
de flatwachters te bedanken voor al die leuke dagen.
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Het is voor Wim en Monique ook leuk om te zien wanneer de kinderen rustig en fijn samenspelen.

321 bewoners

146 verhuurde
wooneenheden

Geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

982 kandidaathuurders
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MECHELEN

WIJK THEO VINCKXLAAN
» GROENE PETER - JEAN TAVERNIERS
Elke dag gaan de wijkonderhoudteams van de Stad Mechelen op pad om de stad net en leefbaar te
houden.
Maar ook 200 peters en meters geven in dit initiatief het goede voorbeeld!
Eén van hen is onze huurder, Jean Taverniers. Hij engageert zich het hele jaar vrijwillig om het stukje
gemeenschappelijk groen in de Theo Vinckxlaan net en proper te houden.
Zo zorgt hij dat rondzwervend afval niet blijft liggen, onderhoud hij
gemeenschappelijke hagen en houdt hij het gras in de gemeenschappelijke doorgang kort
Daarnaast doet Jean echter nog meer en helpt hij ook graag minder mobiele buren een handje bij
het verwijderen van bladeren uit dakgoten, ontstoppen van afvoeren van de garages,
maaien van het gras…
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We vonden ons jaarverslag een ideaal moment om onze huurder eens in de kijker te zetten met dit mooi
initiatief.

SOCIALE KOOPWONINGEN
» DENNENSTRAAT – OP BEZOEK BIJ INNEKE & ROSIE
Inneke Teirbrood woont sinds 2016 in een van onze koopwoningen in de Dennenstraat in Mechelen.
Wij gingen bij haar op bezoek om te polsen hoe ze de koop van die woning beleefd heeft en
hoe ze het stelt in haar nieuwe stekje.

ENKELE SFEERBEELDEN

“Ik ben heel tevreden met deze nieuwbouwwoning en ben er ook fier op dat het mij gelukt is om dit
als alleenstaande moeder te kunnen verwezenlijken.
Het was namelijk niet zo evident. De totaalprijs viel gelukkig net binnen mijn budget nadat ik met een
beetje winst mijn vorige woning kon verkopen.
Het voordeel van sociale koopwoningen is dat je slechts 6% btw betaalt en niet de 21% die je normaal
bij een nieuwbouw moet opleggen.”

De ligging van de woning is volgens Inneke ook ideaal.
“Alles wat je nodig hebt is hier in de buurt te vinden. Er is een crèche vlakbij en er zijn twee
supermarkten op wandelafstand. Ook het centrum van de stad is vlot bereikbaar”.
“Ik woon hier heel erg graag!”
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Inneke heeft gekozen voor een gietvloer op de benedenverdieping die de woning een strakke,
moderne look geeft.
“Ik vind het zeker positief dat ik zelf kon kiezen welke soort vloer ik wou.
Als suggestie zou ik willen meegeven dat dit voor de hele woning zo zou mogen zijn.
In de keuken, het toilet en de badkamer werd er een tegelvloer geplaatst, maar daar ben ik niet
helemaal tevreden over. Het past ook niet volledig bij de stijl die ik zelf graag zie.
Ook de keuze van de keuken zou ik durven openlaten, want een keuken kan je ook heel persoonlijk
inrichten.”

452 bewoners

216 verhuurde
wooneenheden

geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1288 kandidaathuurders
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ST.-KAT.-WAVER

PROJECT: MAANHOEVEVELDEN
De gemeente Sint-Katelijne-Waver en IGEMO werken samen om een hedendaagse en
innovatieve woonwijk te realiseren op een steenworp van het centrum van Mechelen en
Sint-Katelijne-Waver.

HAALBAARHEIDSSTUDIE
MAANHOEVEVELDEN SKW

Een projectgrond voor sociale woningbouw binnen deze woonwijk werd door IGEMO aangeboden
aan de Volkswoningen van Duffel.
Een nieuwbouwproject van 16 huurappartementen over 2 bouwlagen waarvan 5x type 2/3,
7x type 3/4, 4x type 3/4 duplex kan hier gerealiseerd worden.
Dit project kent in verdere uitvoering thans wat vertraging ingevolge een procedureslag die
gaande is op initiatief van enkele omliggende eigenaars.
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De ontwikkelaars onderhandelden in de loop van 2016 opnieuw om een PRIAC te bekomen waarbinnen
een nieuwe vergunning kan worden aangevraagd.

PROJECT: IJZERENVELD
Het binnengebied Ijzerenveld ter hoogte van huisn° 92 te Sint-Katelijne-Waver (wijk Pasbrug)
was evenzeer een opportuniteit om te ontwikkelen voor sociale huisvesting.

HAALBAARHEIDSSTUDIE

In overleg met de gemeente werd beslist het gebied in te delen in 2 delen waarvan één deel
zou gerealiseerd worden in het kader van een Vlabinvest-project en het andere deel –
met een oppervlakte van 19a 37ca – door onze maatschappij.

10-tal woonentiteiten

Na opmaak van een haalbaarheidsstudie waaruit bleek dat op dit deel een 10-tal woonentiteiten
kunnen worden gerealiseerd, werd in 2016 beslist tot aankoop over te gaan van dit perceel.

IJZERENVELD SKW

4 DUOWONINGEN
+
2 APPARTEMENTEN

De 10 wooneenheden zullen worden opgedeeld in 4 duowoningen en 2 appartementen boven de
doorgang naar het binnengebied vanuit Ijzerenveld.
De overdrachtakte dient nog verleden te worden waarna een ontwerper aangesteld zal worden.

Jaarboek 2016
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WIJK HOGE VELDEN
» TEVREDENHEIDSENQUETE NA RENOVATIE

Wel dienden we hier een onderscheid te maken rond de tevredenheid in de externe fase en
de interne fase.
In de externe renovatie werden voor een aantal woonentiteiten de uitbreiding van de
woonoppervlakte door middel van een casco uitvoering gerealiseerd, deels door uitbreiding van de
keuken op het gelijkvloers, deels door plug-in modules op de verdieping. Bijkomend werd het sterk
verouderd aluminium buitenschrijnwerk vernieuwd, werden de garagepoorten vervangen,
de platte daken geïsoleerd en de dakbedekking vernieuwd.
De werken werden uitgevoerd door de firma Brebuild, zijn gestart op 01/10/2012 en werden
voorlopig opgeleverd op 07/11/2013.
De interne renovatie betreft de herindeling/optimalisatie van woonoppervlakte van bestaande
woningen, de vernieuwing van alle technische installaties, het onderbrengen van nieuwe keukens
en badkamers en het plaatsen van nieuwe vloerafwerking.
De werken werden uitgevoerd door de TV ACH-Floré, zijn gestart op 03/12/2012 en werden voorlopig
opgeleverd op 20/08/2015.
Na verwerking konden we volgende algemene tendens waarnemen:
De huurders zijn in ‘t algemeen tevreden over de renovatiewerken.
Responsgraad
51%
Gemiddelde score
3,8 op 5
Ook dit resultaat samen met de aandachtspunten en opmerkingen van onze huurders nemen we mee in
De voorbereiding van op stapel staande renovaties in Duffel en Mechelen.

*Responsgraad van 51%.
*De gemiddelde eindscore is 3,8.
* De huurders zijn in ‘t algemeen tevreden over de
renovatiewerken.
*De hoogste gemiddelden zijn terug te vinden bij
de feestelijke BBQ, de keuken, de nieuwe
cv-installatie, dakisolatie en
het verkrijgen van voldoende en
duidelijke informatie voor de start van de
renovatiewerken.
*Een belangrijk aandachtspunt is ook hier het
maximaal beperken van
de hinder voor de huurders na verhuis.
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Ook in wijk Hoge Velden werd na de renovatiewerken begin 2016 via een enquête gepolst naar
de tevredenheid van de huurders.
De gestelde vragen liepen analoog met de vragen in de tevredenheidsenquête van Residentie
Perwijs & Cardijn.

RESULTAAT

GOEDE HERDER
» BEWONERS AAN HET WOORD
In 2016 woonden onze huurders een jaar in ons nieuwbouwproject de ‘Goede Herder’.
Het moment voor ons om eens na te gaan hoe zij dat eerste jaar er beleefd hebben.

Khader en zijn gezin wonen graag in de Goede Herder.
“Het feit dat we in een nieuwbouwappartement zijn terechtgekomen is
zeker een pluspunt. Het contact met buren loopt van in het begin heel vlot.
Als we iets nodig hebben, kunnen we dit vragen aan onze buren en
omgekeerd. We vinden het hier ontspannen wonen omdat het hier zeer
rustig is. Hier thuiskomen na je werk is een verademing.”
Voor Karin en Britt was de verhuis naar hun appartement spannend.
Het betekende voor hen een nieuwe start op verschillende vlakken.
“We hadden gespaard om nieuwe meubeltjes te kunnen kopen en zijn dan
ook fier op het resultaat, zeker in deze nieuwbouw komen ze helemaal tot
hun recht. Britt veranderde van school, dus ook voor haar was het
even aanpassen. Gelukkig is dat allemaal goed verlopen.
We vinden het hier knus en hebben een mooi uitzicht van op ons terras.”

“We vinden het hier ontspannen wonen omdat het
hier zeer rustig is.”
“We zijn met ons gat in de boter gevallen, zoals ze
zeggen”
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“Onze nieuwe meubeltjes, waar we speciaal voor
gespaard hadden, komen in deze nieuwbouw
helemaal tot hun recht”
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Sandra en haar zoon zijn heel tevreden met het appartement en beseffen
dat ze goed terechtgekomen zijn. “We zijn met ons gat in de boter
gevallen, zoals ze zeggen. Het appartement is zeer ruim en we hebben
hier het gevoel dat we in een huis wonen.
We wonen hier samen met allemaal vriendelijke mensen.
De natuurlijke omgeving is mooi meegenomen, het is hier rustig en
aangenaam wonen.”

CIJFERS UIT DE JAARREKENING
» ACTIVA >< PASSIVA

Jaarboek 2016
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» RESULTATENBEREKENING
Namens de Raad van Bestuur
van onze vennootschap wordt u
verzocht de jaarrekening,
afgesloten op 31.12.2016,
goed te keuren.
DE BALANS SLUIT AF MET EEN WINST VAN

347.763,00 €
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met als voorstel deze toe te
voegen aan overige reserves.

» FINANCIËLE GEZONDHEIDSINDEX (FIGI)
In 2014 heeft de VMSW, samen met Toezicht, de financiële gezondheidsindex (FiGi) ontwikkeld voor
SHM’s, d.i. de nieuwe barometer voor toetsing van de financiële toestand van de SHM’s.
De index bestaat uit 10 ratio’s die samen de liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en kostenbeheersing
meten. De FiGi en de 10 ratio’s zijn ook opgenomen bij de prestatie-indicatoren in de Prestatiedatabank
van de VMSW. Zo kunnen de SHM’s hun positionering op financieel vlak tegenover
hun sectorgenoten raadplegen.
Onze maatschappij heeft over de laatste periode (cijfers tot en met 2016) een totaalscore van 43,5.
In vergelijking met andere SHM’s een prima score.
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KLACHTENMANAGEMENT
Bespreking en evaluatie behandelde klachten
1.

2.
3.
4.
5.

Er waren twee klachten die buiten onze verantwoordelijkheid vielen:
a. Klacht over de huurpremie: de oorzaak was een foutieve afleiding vanuit de databank die
VMSW ter beschikking stelt aan Wonen Vlaanderen.
b. Klacht over het niet verkrijgen van een schattingsverslag door een koper zittende huurder.
Eén klacht ging over een moeilijk traceerbaar technisch probleem. We deden het nodige binnen een
redelijke termijn.
Eén klacht betreft ontoereikende informatieverstrekking met betrekking tot een verkregen prioriteit.
Twee klachten betreffen onheuse bejegening. De klachten werden gemotiveerd beantwoord.
Het zijn beide woord tegen woord verhalen.
Eén klacht ging naar oordeel van de klager over onvoldoende snelle behandeling van haar vraag.

Concrete realisaties en –verbeteringen

KLACHTENCIJFER
In 2016 noteerden we

7 klachten:
gegrond » 5
ongegerond » 2
opgelost » 7
niet opgelost » 0
63

Jaarboek 2016

1. We dienden zelf een klacht in bij ‘vastgoedtransacties’ omdat we zelf het schattingsverslag niet
verkregen. We willen een aanpassing verkrijgen aan de interpretatie van de regelgeving zodat we in
de toekomst deze verslagen wel kunnen bezorgen aan kandidaat kopers.
2. Een anomalie in de overdracht van informatie via onze databank naar de databank van de huurpremie
werd uitvoerig besproken en de nodige stappen naar een oplossing werden gezet door VMSW.
3. De briefwisseling wordt onder handen genomen en we werken aan nog meer gebruik van ‘klare taal’
in onze formuleringen.

