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VOORWOORD
Het was in januari uitkijken naar het rapport van de visitatiecommissie. Waar we
hadden op gehoopt, kwam helemaal uit: een erg positief visitatieverslag! Meer
nog, de uitwerking van ons Masterplan en de daarbij horende
bewonersparticipatie werd door de Vlaamse Visitatieraad naar voren geschoven
als voorbeeld “ goede praktijken” ter inspiratie voor andere sociale
huisvestingsmaatschappijen. Al onze medewerkers en een groep bestuursleden
hebben de visitatie uitstekend voorbereid en er aan meegewerkt. Hartelijk dank,
jullie verdienen allemaal een pluim!
Het is altijd fijn om te zien hoe onze medewerkers een hecht team vormen. Er
werden weer tal van activiteiten georganiseerd om de groepssfeer te bestendigen.
Een teambuildingsdag in Nieuwpoort, dikke truiendag, deelname aan de warmste
week, …Ook onze huurders waren regelmatig aan het feesten. Ik denk dan aan de
verschillende buurtbijeenkomsten, het wijkfeest Cardijn, de barbecue in de Zwarte
leeuwstraat, traktatie met taart na de afronding van het project Mooimakers in
Kontich, startreceptie in Katelijne Waver bij aanvang werken aan “den boot”,…
Naast het feesten moet er natuurlijk gewerkt worden. Het jaar 2019 was op dat
gebied toch wel uitzonderlijk. Een greep uit de verwezenlijkingen: vervangen van
ketels en vervangen van kachels door CV ketels, dakisolatie eenvoudige daken en
complexe daken (samen 305 woningen), renovatiewerken in verschillende wijken,
buitenschilderwerken, uitbreiding kantoor, start bouw koopwoningen, organiseren
van tal van bijeenkomsten met huurders en omwonenden bij nieuwe projecten,
opstellen van verschillende raamcontracten, … Onnodig te zeggen dat hieraan heel
wat voorbereiding en opvolgwerk aan gekoppeld is. In dit jaarboek kan u hierover
uitgebreide informatie vinden.

Naast dit alles werd gekozen voor het opzetten van een interactieve website (in
samenwerking met de Liere huisvestingsmaatschappij) en werd er deelgenomen
aan de viering rond het 100 jarig bestaan “sociaal wonen” waarbij twee
innovatieve woonprojecten aan het publiek werden voorgesteld.
Wij konden in 2019 van onze kandidaat huurders 220 gezinnen huisvesten. Het is
opvallend dat wij een gestage stijging zien van eenoudergezinnen in de loop der
jaren.
Eind 2019 hebben we geanticipeerd op de door de Vlaamse regering gewijzigde
huurprijsberekening. Er werd een plan van aanpak opgesteld, onze huurders
kregen allemaal een brief en diegenen waarbij de prijsstijging groot was, werden
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Op 17 december volgde nog twee
infomomenten in de Brandweerkazerne te Duffel.
Het is voor onze stakeholders ook nu weer erg geruststellend dat de financiële
gezondheid van onze maatschappij uitstekend is. Met de behaalde score van
financiële gezondheidsindex zitten we weerom bij de koplopers.
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Door de verbouwing van ons kantoor waren de werkomstandigheden verre van
ideaal. Op sommige dagen diende er te worden gewerkt met koptelefoon omwille
van het lawaai.
Het is dan ook een uitzonderlijke prestatie van onze directeur en personeel om
onder deze omstandigheden zulke mooie resultaten te kunnen neerzetten. Groot
respect en hartelijk dank!
Veel leesplezier,
Theo Boel
Voorzitter

Jaarboek 2019

Beste lezer,

BESTUUR 2019
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 31.12.2019 – AANDEELHOUDERS – BENOEMING EN HERBENOEMING VAN
BESTUURDERS – BIJZONDER VERSLAG OVER HET TOEZICHT OP HET SOCIAAL OOGMERK – PERSONEEL SAMENSTELLING –
NIEUWE MEDEWERKERS – AFSCHEID VERTROKKEN MEDEWERJERS – PERSONEEL OPLEIDINGEN – VISITATIE – GDPR - VARIA

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 31.12.2019

9e bestuurslid en extern ervaringsdeskundige
De heer Luc Wuyts, gemeenteraadslid
Commissaris
De Heer Callaert
Toezichthouder Inspectie RWO
Dienst Toezicht SHM
Directeur
Mevrouw Verhoye Kristina

Mandaat tot
2025

Voorzitter:
Dhr. Theo Boel

2025
2025
2025
2025
2025
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2025

1ste Ondervoorzitter:
Dhr. Herman Verhoeven

2025
2de Ondervoorzitter:
Dhr. Luc Wuyts
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Vertegenwoordigers namens de openbare besturen
Vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen
Mevrouw Lili Stevens , provincieraadslid
Vertegenwoordiger van de gemeente en OCMW Bonheiden
De heer Daan Versonnen , gemeenteraadslid
Vertegenwoordiger van de gemeente Duffel
De heer Theo Boel , schepen
Vertegenwoordiger van het OCMW van Duffel
Mevrouw Isabel Glorie , gemeenteraadslid
Vertegenwoordiger van de gemeente Kontich
De heer Herman Verhoeven
Vertegenwoordiger van het OCMW Kontich
Mevrouw Marion De Bock, gemeenteraadslid
Vertegenwoordiger van de stad en sociaal huis Mechelen
De Heer Koen Anciaux, schepen
Vertegenwoordiger van de gemeente en het OCMW van Sint-KatelijneWaver
De heer Jan Van Asch, gemeenteraadslid

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 31.12.2019.
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
Gemeente Duffel
OCMW Duffel
Gemeente Mechelen
Jozef Hellemans
Gemeente Sint-Katelijne-Waver
SOCIAAL HUIS 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 (overleden)
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 €.

SAMENSTELLING VENNOTEN
31.12.2019
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Nr.

BENOEMING EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
Gelet op de benoeming van de volledig nieuw samengestelde Raad van Bestuur op de A.V. van
28/05/2019 voor een termijn van 6j en het feit dat er geen wissel van raadsleden is, dienen er geen
bestuurders benoemd/herbenoemd te worden.

BIJZONDER VERSLAG OVER HET TOEZICHT OP HET SOCIAAL OOGMERK

RAAD VAN BESTUUR
31.12.2019

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);
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;
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Bevestigt hierbij de Raad van Bestuur dat tijdens het dienstjaar 2019 regelmatig toezicht
werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat de maatschappij overeenkomstig artikel 3
van haar statuten heeft bepaald.

Jaarboek 2019

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.

PERSONEEL
» SAMENSTELLING 2019
Directeur: Kristina Verhoye
Financieel beheerder: Freddy Stalmans

ORGANIGRAM 2019

boekhouding - huurberekeningen – afrekening kosten en lasten

Hoofd Huurdersrelaties: Vicky De Weerdt
problemen huurders – verhuisbewegingen – debiteurenbeheer

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

Administratief medewerker kandidaten: Anne De Proft
telefonisch onthaal – kandidatenbeheer

Medewerker Sociale Dienstverlening: Marijke Capiau , Cindy Van Dooren
Hoofd Technische Dienst: Ralph Wauters
opvolgen werven – technische bijstand - projectcoördinatie
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Administratief medewerker: Frank Vercammen
opvolgen technische problemen huurders

Technisch medewerker: Veerle De Pourcq
opvolgen renovatieprojecten – raamcontracten herstellingen - algemene ondersteuning
Hoofd Technische dienst.
inventarisatie, opmaak en opvolging van de onderhouds-/renovatieplanning van het
patrimonium, expertises, premie-aanvragen, subsidies, raamcontracten onderhoud.
Poetshulp: Nadine Van Leemputte deeltijds tewerkgesteld in 2 grote appartementsgebouwen en kantoor VVD.
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.
Directeur wordt vanaf 1/4/2017 verloond overeenkomstig de weddenschaal A 213 (min. € 38.030
en max. € 54.780 bruto jaarbezoldiging - cfr. loonschalen bij de Vlaamse Overheid).
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Patrimoniumbeheerder: Pieter Franck

» NIEUWE MEDEWERKERS
Op 3/6/2019 startte Vicky De Weerdt als diensthoofd huurdersrelaties.
Een welgekomen collega voor de dienst na lange tijd wachten op invulling van deze vacature.
Een sociaal bewogen dame die meteen een hele nieuwe wereld – van thuiszorg naar sociale huur – indook.
Met veel inzet is ze deze uitdaging aangegaan en ze leert nog elke dag bij!
Het aansturen van de collega’s huur, kandidaten en sociale dienst alsook beheer huurachterstallen,
personeelsadministratie en coördinatie van het sociaal beleid binnen ons masterplan zijn
haar voornaamste taken.

Jaarboek 2019
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» AFSCHEID VERTROKKEN MEDEWERKERS
In 2019 namen we helaas ook afscheid van een aantal gewaardeerde collega’s. Dit afscheid
konden we niet zo maar aan ons laten voorbij gaan. Daarom organiseerden we voor elk van deze
collega’s een afscheids-moment. Hiermee wilden we hen vooral een oprechte “dankjewel” zeggen!
Steven Schoeters, werkzaam als patrimoniumbeheerder op onze technische dienst, koos voor een
heel andere uitdaging en verliet ons in juni 2019 . Om dit afscheid te vieren, verrasten we hem met
versgebakken hamburgers. Steven was immers de collega die elke dinsdag naar de markt fietste om
daar van een ham-burger te genieten. Zelf hamburgers bakken was dan ook een voor de hand
liggende keuze.
Hij was hier zichtbaar heel blij mee!
Ielke Van Autenboer, medewerker op de sociale dienst, van uit de schoolbanken bij ons gestart, koos ook
een ander pad. We organiseerden voor haar afscheid een kaas en (alcoholvrije) wijn middag
en legden samen om een afscheidscadeau te kopen dat helemaal in thema stond van haar zwangerschap.
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Na een 25-jarige loopbaan als vaste poetsvrouw van o.a. het kantoorgebouw, namen we eind 2019
ook afscheid van Nadine Van Leemputte die met pensioen ging.
Nadine was niet zomaar een poetsvrouw, ze deed ook zoveel meer en was voor vele medewerkers ook
een volwaardige échte collega. Ook dit afscheid lieten we niet zomaar voorbij gaan.
Na een welgemeende “dankjewel” speech met hapje en drankje, bloemen, een pak “InDuffel”-bons en
een rijkelijk gevulde mand vol lekkere en leuke spullen mag ze nu genieten van een welverdiend pensioen.
Namens heel het team nogmaals oprecht bedankt voor al die jaren Nadine!

Jaarboek 2019

We wensen zowel Ielke als Steven heel veel succes toe op de nieuwe uitdagingen die ze aangingen.
Bedankt, we gaan jullie missen, maar het ga jullie goed!

» OPLEIDING PERSONEEL
Gevolgd door

CTX/Huurachterstallen

Channa Dyckmans
Ielke Van Autenboer

Leiding geven

Kristina Verhoye
Ralph Wauters
Vicky De Weerdt

Energiecorrectie en vergoeding voor zonnepanelen

Kristina Verhoye

Vereenvoudiging KaderBesluit Sociale Huur

Vicky De Weerdt
Anne De Proft
Carla Van Den Brande
Freddy Stalmans

Toegankelijkheid

Ralph Wauters

Basisopleiding van LORD en CTX

Vicky De Weerdt
Marijke Capiau

Woonforum 2019

Kristina Verhoye

Inspiratiedag sociale diensten

Vicky De Weerdt
Marijke Capiau

Klantenportaal VEB

Freddy Stalmans
Carla Van Den Brande

OPLEIDINGEN 2019
Het is leuk om dingen
niet te kunnen,
dan kan je iets nieuws leren!
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Overzicht opleidingen 2019

VISITATIE – eindbeoordeling
Bij de vorige visitatie in 2014 waren een aantal operationele doelstellingen van het sociaal beleid en
klantvriendelijkheid “voor verbetering vatbaar” gekwalificeerd, evenals voor de kwaliteit van de woningen
en woonomgeving.
Op 7 januari 2019 ontvingen we wel een zeer positief definitief visitatieverslag! .. en we zijn fier op het
resultaat. De visitatiecommissie kon het niet beter verwoorden: “Volkswoningen van Duffel is erin
geslaagd haar sterktes te bewaren, …… en heeft duidelijk werk gemaakt van de kwaliteit van de woningen
en het sociaal beleid.”
Op 16 van de 18 doelstellingen scoorden we goed en voor de 2 doelstellingen voor verbetering vatbaar
konden we op het moment van de visitatie nog geen uitsluitsel geven maar zijn in de 2e helft van 2018 al
concrete acties ondernomen.
De commissie stelde vast dat wij ondertussen hard gewerkt hebben, de uitdagingen van 2014 hebben
opgenomen, … en met succes. Na de vorige visitatie maakten we een verbeteringsplan op, dat we
halfjaarlijks opvolgden. In 2015 mondde dit traject uit in de opmaak van een door de Raad van Bestuur en
de Algemene Vergadering goedgekeurd beleidsplan. In beide plannen neemt sociaal beleid een
prominente plaats in, want iedereen heeft volgens ons recht op een menswaardig bestaan.

“Volkswoningen van Duffel is erin
geslaagd haar sterktes te
bewaren, …… en heeft duidelijk
werk gemaakt van de kwaliteit
van de woningen en het sociaal
beleid”
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We hebben deze sterktes kunnen bewaren door verdere uitwerking van ons masterplan, nieuwe
projecten in te schakelen om de onderbezetting aan te pakken, prijsbewust te verhuren en waar
mogelijk de energiekosten te drukken. Daarnaast hebben we de ERP-doelstellingen quasi volledig
behaald.
Wat de financiële leefbaarheid betreft scoren we opnieuw meer da behoorlijk. De financiële
gezondheidsindex (FiGI) voor de periode van visitatie is ook prima.

Jaarboek 2019

Er werd ook vastgesteld dat onze maatschappij er is in geslaagd haar sterktes te bewaren, …
Reeds bij de vorige visitatie kregen we een goede score voor onze prestaties op het vlak van de
realisatie van woningen, het prijsbewust verhuren en de financiële leefbaarheid.

VVD leverde reeds goede prestaties voor huurdersondersteuning en heeft haar werking op dit punt nog
verder verbeterd. Het is de visitatiecommissie ook niet ontgaan dat VVD eveneens volop heeft ingezet op
klantgerichtheid. VVD heeft in de voorbije jaren belangrijke stappen gezet naar meer
bewonersbetrokkenheid. VVD hield diverse tevredenheidsmetingen.
VVD heeft duidelijk werk gemaakt van het informeren van huurders en potentiële huurders door verder in
te zetten op bereikbaarheid in de gemeenten (zitdagen in de wijken), klantvriendelijkheid en heldere
communicatie. Als onderdeel van de vernieuwde inzet op sociaal beleid neemt VVD ook diverse initiatieven
op het vlak van leefbaarheid. Ze zet hierbij in op het verbeteren van contacten tussen huurders en het
vermijden van problemen tussen huurders.

Het volledige rapport kan je lezen op
www.visitatieraad.be – visitatierapporten
of
op onze website
www.volkswoningenduffel.be

De visitatiecommissie wijst op de positieve waardering van alle actoren in het werkveld over de openheid,
de bereikbaarheid en de informatiedeling van de SHM.
We werden gelauwerd voor een goede praktijk die ligt zowel in de gehanteerde werkwijze Masterplan
(de bij de inventaris gehanteerde scorecard en conditiemeting) als bij het bereikte resultaat (zowel op
gebied van het uiteindelijke opgemaakte plan als op het niveau van bewonersparticipatie en
communicatie naar de stakeholders). Deze praktijk werd opgenomen in het “goede praktijken” boekje
van de Vlaamse Visitatieraad.
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We kregen ook aanbevelingen voor verdere professionaliseren van de werking en hebben deze ter harte
genomen in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd actiepuntenplan voor de toekomst.

Een dikke pluim voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Jaarboek 2019

Dit positief rapport is het resultaat van hard werken, brainstormen, vallen en opstaan maar steeds
blijven doorgaan om ons doel te bereiken.

VARIA
» TEAMBUILDING NIEUWPOORT 2019
Op 25 juni trokken we samen met de collega’s richting het zonnige Nieuwpoort voor een leuke
teambuilding. Daar konden we onder tropische temperaturen genieten van een sportieve zeiltocht
op de Noordzee. Alle collega’s staken mee de handen uit de mouwen om er een geslaagde zeiltocht
van te maken die we daarna afsloten met een aperitiefje aan boord.
S’ middags werden we getrakteerd op een heerlijke lunch in de haven van Nieuwpoort.
Hier konden we nog even uitrusten voor we in de namiddag aan een heuse fietstocht begonnen.
De 18 kilometer durende fietstocht loodste ons door de Hogen Blekker aan de achterkant van
Nieuwpoort.
13
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Na een geslaagde teambuilding, waar we als team nog dichter naar elkaar toegroeiden,
keerden we per bus terug richting onze vertrouwde thuishaven in Duffel.

» DIKKETRUIENDAG 2019 OP KANTOOR
Dikketruiendag vond dit jaar plaats op 11 februari 2019.
Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar de verwarming een graadje lager gezet.
In de 15de editie van dikketruiendag werden de fietsers in de kijker gezet.
Tijdens de middag genoten de collega’s van verse tomatensoep en pistolets waar onze collega Veerle
voor had gezorgd. We aten dan ook verse vegansoep met verschillende bio groenten.

DIKKETRUIENDAG 2019
14
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Door deel te nemen aan dikketruiendag proberen wij als maatschappij ook ons steentje bij te dragen en
ons bewust te blijven van onze impact op het klimaat. In onze dagelijkse werking dragen we duurzaamheid
hoog in het vaandel, maar extra initiatieven zoals dikketruiendag brengen het
belang van klimaatveranderingen nog eens extra onder de aandacht.

» Warmste week 2019
In het kader van de warmste week, een overkoepelend initiatief van VRT en
Studio Brussel, ontstond het idee om deel te nemen als vrijwilliger aan één van de
13 582 acties. Met deze acties, die over heel België plaatsvonden, werd geld
ingezameld om verschillende goede doelen te steunen.
Anne, Kristina, Veerle, Ralph en Marijke namen deel als vrijwilliger aan een
activiteit of goed doel. We kozen allemaal voor verschillende organisaties of
activiteiten om op deze manier ons steentje bij te dragen.

Warmste week 2019

Anne koos voor de #Loop 2861, een sponsorloop waarvan de naam verwijst naar de postcode van
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Tijdens deze urbain trail, waar je zowel kon lopen, joggen als wandelen,
werd je geleid langs de mooiste plekjes van de gemeente. De opbrengst werd geschonken aan
vzw Wijzersterk, een vereniging voor jongeren met een beperking.
15

Veerle deed vrijwilligerswerk bij VZW De Vlinder in Willebroek. Vzw De vlinder ondersteunt mensen die
Het moeilijk hebben in onze maatschappij. Samen met haar leden steunt ze kleinschalige projecten en
Vormt ze een hechte, warme gemeenschap waar iedereen welkom is. Ze engageren zich zowel financieel
als organisatorisch en maken het verschil door originele events op poten te zetten. Zo een origineel event
mocht Veerle bijwonen! Tijdens een marketingevent van BNP Paribas Fortis lieten ze de genodigden
kennismaken met de wereld van blinden en slechtzienden aan de hand van een voel-parcours.
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Kristina ging dan weer helpen bij Muzass VZW in Kontich. Dit is een organisatie die via hun werking met
mensen met een beperking en de verbindende kracht van muziek willen werken aan een mooie inclusieve
samenleving. Muzass vzw werd in 2017 opgericht door een aantal mensen met een passie voor muziek die
persoonlijk bij autisme betrokken waren. In het kader van de Warmste Week organiseerde Muzass VZW
een muziekdag waarbij ze hun deuren openzette voor bezoekers om hen zo te laten kennismaken met hun
werking. Kristina hielp mee deze dag in goede banen te leiden en ontmoette meteen een bende
enthousiaste vrijwilligers die hun schouders onder dit initiatief zetten. Omdat muziek verbinden kan!

De opkomst was een succes en de desoriëntatie na het afleggen van het voel-parcours was bij iedere
deelnemer verrassend anders. Met de opbrengst van dit event zal Vzw De vlinder kankerpatiëntjes en
hun gezin laten genieten van een muzikale namiddag in het ziekenhuis.
Als echte dierenvriend ging Ralph als vrijwilliger voor ACE België adoptiehonden opwachten op de
luchthaven van Zaventem. ACE België is een Belgische organisatie, die honden redt uit Zuid-Spaanse
dodingsstations en voor elk van deze honden een fijne thuis in België zoekt. Ralph zijn takenpakket bestond
er in om samen met de adoptanten de hondjes op te wachten, de paspoorten aan te nemen van de
passagiers en de honden op een rustige en veilige plaats op de luchthaven te laten kennismaken met
hun nieuwe baasjes.
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Tot slot nam Marijke deel aan een namiddag naaien voor Lost & Co. Lost & Co is een vereniging die zich
inzet voor iedereen die een verlieservaring meemaakt. Ze zorgen ervoor dan mensen hun verhaal kunnen
delen met ervaringsdeskundigen en dat samen kunnen deelnemen aan activiteiten.
Lost & Co maakt gouden troostdozen met kleine hartverwarmende kadootjes die iedereen kan kopen om
vervolgens uit te delen aan familie, vrienden of collega's die verlies meemaakten.
Voor de Warmste Week zochten zij vrijwilligers die een handje kwamen helpen om zowel zakdoekdozen
te naaien als de troostdozen kwamen vullen. Marijke hielp mee om zakdoekdozen te naaien.

WERKING 2019
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KANDIDAAT HUURDERS – HUURDERS – SOCIALE DIENSTVERLENING – BEWONERSPARTICIPATIE –
BESTAAND PATRIMONIUM – ENERGIE-RENOVATIEPROGRAMMA 2020 – KLEINE RENOVATIES –
MASTERPLAN – OVERZICHT NIEUWBOUW-PROJECTEN – OVERZICHT RENOVATIE-PROJECTEN –
BONHEIDEN – DUFFEL – KONTICH – MECHELEN – SINT-KATELIJNE-WAVER –
CIJFERS UIT DE JAARREKENING - KLACHTENMANAGEMENT

KANDIDAAT- HUURDERS 2019
» ALGEMEEN
Na een tendens waarbij het aantal kandidaten de voorbije jaren steeg, is er in 2019 een kleine
terugval geweest in het aantal actieve dossiers. Dit heeft te maken met de actualisatie van dit jaar.

KANDIDAAT-HUURDERS /GEMEENTE
31.12.2019

Echter blijft het aantal nieuwe inschrijvingen stijgen. Dit heeft onder meer te maken
met de diverse renovatie- en vervangingsbouwprojecten die momenteel lopen. De zittende huurders die
in een woning wonen die in de nabije toekomst zal worden afgebroken/gerenoveerd, krijgen absolute
voorrang om naar een andere woning te verhuizen.

Bonheiden
Duffel
Kontich
Mechelen
Sint-Katelijne-Waver

1003
1538
847
1269
1894

Ook de interne doorverwijzing vanuit ander sociale huisvestingsmaatschappijen,
die binnen ons gebied werkzaam zijn, zorgt voor deze stijging in het aantal nieuwe kandidaturen.
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Status op 31.12.2019
2500

Enkele gegevens omtrent het bestand van de kandidaat-huurders:
actieve dossiers op 31 december
nieuwe inschrijvingen
aantal niet Belgen

2019
1.924
498
523

2018
2.120
469
597

2017
1.809
556
120

2000

2016
1.451
484
394

1500
1000
500
0
2018

2017

Actieve dossiers op 31 december
nieuwe inschrijvingen
aantal niet belgen

2016
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2019

Verschillende nationaliteiten in 2019 523
* Europees burgers
178
* Niet Europees burgers
345

» NIEUWE VERHURINGEN 2019
In totaal werd in 2019 aan 220 gezinnen een woning of
Appartement verhuurd.

IN 2019
MOCHTEN WE
139 NIEUWE GEZINNEN
VERWELKOMEN.

Het gezinstype van deze nieuwe huurders kan u aflezen in
onderstaande tabel:

Er vertrokken ook huurders
om volgende redenen:

2018
43
20
1
12
0
10
3
1
36
10
6
142

2017
18
5
0
2
1
4
0
1
24
5
7
67

2016
28
33
0
29
1
12
1
9
0
0
0
113

0
0
17
6
50
0
1
23
10
9
0
4
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2019
Alleenstaanden
64
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren)
16
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s)
1
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren)
30
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s)
1
Paar zonder kinderen: 2 volwassenen
19
Alleenstaande zonder kinderen: 1 volwassene + bijwoner(s)
2
Alleenstaande met kinderen in bezoekrecht
6
Mutaties n.a.v. renovatie R1-2-3
48
Gewone mutaties
24
Mutaties n.a.v. onderbezetting
9
Totaal
220

‘DOMICILIEFRAUDE
‘KBSH: LEEFBAARHEID
‘KBSH: MUTATIE
‘KBSH: MUTATIE ONDERBEZETTING
‘KBSH: MUTATIE RENOVATIE
‘KBSH: NIET ONDERHOUDEN
‘KBSH: EIGENDOM
‘NAAR PRIVE
‘VAN RECHTSWEGE: OVERLEDEN
‘VAN RECHTSWEGE: RUSTHUIS
‘VAN RECHTSWEGE: VERHUISD
‘VREDERECHTER: NIET BETALEN HUUR

HUURDERS 2019
» EVOLUTIE HUURPRIJZEN

EVOLUTIE HUURPRIJZEN

De Gemiddelde huurprijs.
De gemiddelde huurprijs, gemeten in de maand januari 2020, bedraagt 387,94 euro.
Dit is een stijging van 13% t.o.v. 2019.

Evolutie over de periode 2015-2020:
2015
317,13

2016
331,25

2017
338,22

2018
339,02

2019
342,59

2020
387,94

evolutie tot 31/12/2018
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
290

Deze stijging is de impact van de gewijzigde wetgeving inzake huurprijsberekening per 1/1/2020.
Het Besluit van de Vlaamse regering dd.30/11/2018 introduceerde reeds de solidaritietsbijdrage
(cfr Jaarverslag 2018), doch de meest ingrijpende wijzigingen werden opgenomen in het
BVR van 24/5/2019.
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Evolutie gemiddelde huurprijs
415

De exacte omvang van de impact, de verschillende wijzigingen en een gedetailleerd overzicht van aantallen

390

na verwerking van de diverse herzieningen zal u kunnen lezen in het jaarverslag 2020.
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290
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2018

2019

2020

Jaarboek 2019

340

» NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING – PLAN VAN AANPAK
Een nieuw jaar betekent voor onze huurders ook steeds een nieuwe huurprijs.
Door verschillende wetswijzigingen van de Vlaamse Regering, die
plaatsvonden in 2019, diende de huurprijs vanaf 01/01/2020 op een andere
manier berekend te worden.

Omdat we ervan overtuigd waren dat dit een serieuze impact kon hebben bij vele huurders,
hebben we eind 2019 zelf het initiatief genomen om onze huurders zoveel mogelijk te informeren.
We maakten een communicatieplan op en betrokken in elke stap van dit plan ook de randactoren die onze
huurders begeleiden.
Het plan van aanpak zag er als volgt uit:
1.
Begin november 2019 is er aan alle huurders een brief waarin we
de verschillende wetswijzigingen in grote lijnen hebben uitlegden op een laagdrempelige manier.
2.
De huurders waarvan we merkten dat er een erg groot verschil was tussen
oude huurprijs/nieuwe huurprijs werden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
waarin we rustig alles hebben uitgelegd en geduid.
3.
Begin december ontvingen de huurders dan hun nieuwe huurprijs met berekening en toelichting
en nodigden we ze ook meteen uit voor een infomoment dat doorging op 17/12 in de
bovenzaal van de brandweerkazerne in Duffel.
4.
Op 17/12/2019 vonden er 2 infomomenten (één in NM en één ’s avonds) plaats
waarbij we a.d.h.v. een powerpointvoorstelling en filmpje nogmaals de nieuwe huurprijsberekening hebben uitgelegd en ook op vragen hieromtrent antwoord hebben gegeven.
5.
Daarnaast was er ook steeds de mogelijkheid om zelf persoonlijk informatie te komen vragen
bij ons op kantoor of via de telefoon.

Infomoment
nieuwe huurprijsberekening
17 december 2019
21
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Hierdoor wijzigde voor sommigen de te betalen huurprijs vanaf januari 2020
aanzienlijk.

» DIENSTVERLENING OPTIMALISEREN – NIEUWE TELEFOONCENTRALE
Voorafgaand aan de prijsvraag voor het vervangen van onze bestaande telefooncentrale werd een
marktonderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat de beste oplossing is nu en in de nabije toekomst
voor het vervangen van deze telefooncentrale: behoudt van een telefooncentrale ter plaatse of werken
via de cloud.
Hierbij werd eveneens rekening gehouden met onze bestaande situatie:
alle telefoonlijnen komen toe in de kelder (= eveneens plaats van de telefooncentrale);
de server van de telefooncentrale is geplaatst in het serverlokaal op onze 3de verdieping.
Na marktonderzoek is gebleken dat voor onze werkomgeving het werken met een telefooncentrale
ter plaatse op heden nog steeds de beste keuze is. We zijn geen groot bedrijf met meerdere vestigingen,
we werken hoofdzakelijk vanop kantoor, we zijn steeds tevreden geweest over de kwaliteit van
onze telefoongesprekken en we vragen koppeling met My Portal-toepassingen.
Alle aansluitingen bevinden zich eveneens gegroepeerd in de kelder, zodat er geen extra kosten voor
bekabelingswerken noodzakelijk zijn. Belangrijk is wel dat de telefooncentrale de nodige analoge en
digitale aansluitingen heeft en regelmatig geupdate en geupgrade wordt om steeds aangepast te zijn aan
de toekomst.
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Na prijsvraag is de firma BKM als meest gunstige uit de bus gekomen. De nieuwe telefooncentrale,
Openscape Business van Unify, is in gebruik genomen op 07/05/2019. Op 24/6/2019 hebben
alle medewerkers een opleiding gekregen over de werking van de centrale.

» DIENSTVERLENING OPTIMALISEREN – INTERACTIEVE WEBSITE
In 2019 besloten Volkswoningen van Duffel en Lierse Huisvestingsmaatschappij hun bestaande websites
in een nieuw, modern en dynamisch kleedje te gieten.

Testcase nieuwe website

Beide huisvestingsmaatschappijen slaan de handen in elkaar en publiceren eind mei 2019 hun
eerste samenaankoop. Een primeur!
De opdracht van de samenaankoop omvat het ontwikkelen van 2 websites vanuit éénzelfde webstructuur
maar ingevuld vanuit het typisch karakter van iedere huisvestingsmaatschappij.
De grote dynamische nieuwigheid wordt het ontwikkelen van een tool waarbij iedere kandidaat-huurder
zijn rangschikking op de wachtlijst online kan consulteren met behulp van zijn rijksregisternummer.
Begin september starten we samen met Jef Vingerhoets, onze webmaster, aan dit avontuur.
Eind december 2019 is de organigram met webstructuur gefinaliseerd en starten we met de bestaande
inhoud van beide websites te toetsen aan ‘klare taal’-gebruik en nieuwe regelgevingen.
Ook alle formulieren en officiële documenten worden onder de loep genomen.
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We hopen midden 2020 onze nieuwe website te kunnen lanceren.

SOCIALE DIENSTVERLENING 2019
» INSPIRATIEDAG SOCIALE DIENSTEN
Op donderdag 21 november 2019 namen onze medewerkers Vicky en Marijke
deel aan de inspiratiedag voor sociale diensten.
Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
en is bedoeld om medewerkers van de sociale dienst te laten netwerken met elkaar.

“ALLEEN ZIJN WE
ÉÉN DRUPPEL.
SAMEN VORMEN WE
EEN OCEAAN.“

Er worden tijdens deze dag gesprekstafels georganiseerd rond bepaalde relevante thema’s
die leven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Vicky en Marijke volgden de gesprekstafels “de sociale dienst verkopen binnen de SHM” en
“nudging of gedragsbeïnvloeding”.
In de namiddag vond er een theaterstuk plaats over de rabottorens: Rabot 4-358.
De eerste gesprektafel “de sociale dienst verkopen binnen de SHM” werd gegeven door Alain Bielen,
directeur van SHM Cordium. Hij is ooit zelf als maatschappelijk werker gestart bij een sociale
huisvestingsmaatschappij in Genk en sprak over de ervaringen die hij hier opdeed en het belang van
een sociale dienst in een SHM.
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Het theaterstuk over de Rabottorens werd gespeeld door Simon Allemeersch
die aan de hand van een film over het Rabot toonde hoe de afbraak van deze torens is verlopen
en welke impact dit heeft gehad op de mensen die hier woonden.
Kortom; het was een zeer boeiende dag voor onze medewerkers Vicky en Marijke
waar zij een heleboel tips en tricks kregen die ze meenamen naar de werkvloer.
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De tweede gesprekstafel “nudging of gedragsbeïnvloeding” werd georganiseerd door Veerle Beyst en
Patrick Vandenberghe, twee medewerkers van de Vlaamse Overheid die werken rond gedragsinzichten.
In deze gesprekstafel kregen we handige tips om (schriftelijk) te communiceren naar huurders
om zo huurders een zetje te geven in een bepaalde richting om (storend) gedrag te veranderen.

» 100 JAAR SOCIAAL WONEN – 13 OKTOBER 2019
Op 13 oktober 2019 vierden we 100 jaar sociaal wonen.
Naar aanleiding van deze verjaardag organiseerden de VMSW, VVH en
40 sociale huisvestingsmaatschappijen de Sociaal Wonendag.
De deuren van 50 duurzame, innovatieve projecten en erfgoedpareltjes
gingen open voor het grote publiek.
Voor Volkswoningen van Duffel betekende dit concreet dat 2 van onze innovatieve woonprojecten
in Duffel (duurzame nieuwbouw) en Bonheiden (Renovatie oud klooster en nieuwbouw appartementen)
in de kijker werden gezet.
De Sociaal Wonendag kon op veel bijval rekenen.
De voorstelling van deze twee innovatieve en duurzame nieuwbouwprojecten werd gesmaakt door meer
dan 70 bezoekers. De aanwezigen werden getrakteerd op een rondleiding door de desbetreffende
architect waarbij daarna nog lekker nagekeuveld kon worden bij originele en lekkere hapjes en drankjes.

25

Dit alles tevens in fijn gezelschap van een stralende zon.
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Kortom, een verjaardag om niet snel te vergeten.

BEWONERSPARTICIPATIE 2019
» ALGEMEEN
Gedurende 3 jaar werkte Volkswoningen van Duffel samen met Samenlevingsopbouw provincie
Antwerpen aan bewonersparticipatie binnen de huisvestingsmaatschappij.
In die drie jaar hebben we samen met huurders en huisvestingsmaatschappij veel kunnen realiseren.
Nieuwsbrieven
Gedurende het project hebben we ons ingespannen om de communicatie tussen huurders en
huisvestingsmaatschappij te verbeteren. In de wijken die gerenoveerd werden, maakten we op
regelmatige basis nieuwsbrieven om op een snelle en efficiënte manier mensen op de hoogte
te kunnen houden van het reilen en zeilen van de renovatiewerkzaamheden.
Zo konden we steeds inspelen op bezorgdheden of vragen die vanuit de wijken tot bij ons geraakten.
Door deze manier van werken probeerden we de vragen en bezorgdheden die mensen automatisch hebben
bij zo’n ingrijpende veranderingen hebben tot een minimum te beperken.
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Brochures
Gedurende de drie jaar dat het project liep, zijn we geregeld op thema’s gebotst die voor veel huurders
onduidelijk waren. Door samen met hen vragen te bundelen, konden we voor enkele terugkerende
thema’s een brochure opstellen waarin veel vragen en onduidelijkheden behandeld werden.
We stelden een verhuisbrochure op voor zowel renovatiewerken als vervangingsbouw.
Daarnaast ontwikkelden we ook een brochure voor kandidaat huurders.

Renovaties
De renovaties in het kader van het masterplan van de huisvestingsmaatschappij waren de onmiddellijke
aanleiding voor de start van het project “bewonersparticipatie”. We zochten manieren om de buurt zo
veel als mogelijk te betrekken bij de renovatiewerkzaamheden. Doorheen de renovaties en in de
verschillende wijken experimenteerden we met werkvormen die het best werken voor zowel de
Volkswoningen van Duffel als hun huurders. We zochten daarbij steeds naar een evenwicht tussen
aanwezigheid in de wijk/aanspreekbaarheid en een tijd efficiënte manier van werken zodat dit ook in
de toekomst –zonder halftijdse opbouwwerker- haalbaar zou zijn. We hebben vooral ingezet op het
gebruik van kerngroepen in wijken die gerenoveerd worden. Een kerngroep is een groep geëngageerde
bewoners die veel sociale voeling heeft met hun buren en het collectieve belang in hun wijk kunnen zien.
Zij vergaderden maandelijks met de opbouwwerker om de knelpunten of successen in hun wijk te
bespreken. Samen zochten we naar oplossingen voor vastgestelde problemen of bezorgdheden.
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Ankerpunten
Bij het afronden van de eerste renovaties bekeken we hoe we het engagement van de kerngroepleden
verder konden zetten. Het zou immers jammer zijn het ontwikkelde netwerk in de wijken te verliezen.
Tegelijkertijd merkten we dat het functieprofiel van flatwachters, geëngageerde huurders die de
voelsprieten van de huisvestingsmaatschappij vormen in flatgebouwen, aan een update toe was.
De flatwachters en de kerngroepleden die zich na de renovatiewerken verder willen engageren in hun
wijk krijgen de nieuwe naam “ankerpunten”. Samen met de huisvestingsmaatschappij, kerngroepleden en
flatwachters stelden we een nieuw profiel op voor deze functie. Komend jaar zullen we deze vernieuwde
vorm van werken verder ontwikkelen en uitrollen binnen de huisvestingsmaatschappij. Deze nieuwe
manier van werken biedt mogelijkheden voor opleiding en begeleiding van ankerpunten en maakt
inspraak van huurders in de huisvestingsmaatschappij op een gestructureerde manier mogelijk.

» EINDE SAMENWERKING MET SAMENLEVINGSOPBOUW
Volkswoningen van Duffel trok 4 jaar geleden resoluut voor de kaart van bewonersparticipatie.
Om dit traject meteen een goede start te geven, sloegen we de handen in elkaar met
samenlevingsopbouw en dit resulteerde in een samenwerkingsverband dat van start ging in
november 2016.
Dit samenwerkingsverband dat de start was van ons bewonersparticipatietraject liep gedurende 3 jaar en
eindigde in november 2019.

Bewonersparticipatie
is voor ons een blijvend verhaal dat
we permanent zullen evalueren

En trots kijken we terug op wat we in die tijd al allemaal hebben gerealiseerd.
We hadden al een rode draad nl. bewonersparticipatie koppelen aan de verder uitwerking van ons
masterplan (renovatiestappenplan) en werken met kerngroepen. Van hieruit zijn we samen verder aan het
werk gegaan. Kerngroepen werden opgericht, actieve vergaderingen met bewoners werden georganiseerd
om folders en brochures te verbeteren, infomomenten en nieuwsbrieven werden opgemaakt.
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Al gauw werd duidelijk dat dit niet alleen een kwestie was van uitwerken van richtlijnen maar dat ook
mondjesmaat de bewonersparticipatie moest groeien in de hoofden (zowel bij VWD als bij de huurders) en
een mentaliteitswijziging vergde…en dit lukte wonderwel!

We mogen concluderen dat de samenwerking wel ten einde is gelopen maar resulteerde in een
mooie basis en een lijvig draaiboek met tal van tips & tricks waarmee de sociale dienst nu aan de slag gaat.
Met bijzondere dank aan Willem en Anita die vanuit samenlevingsopbouw hun schouders onder
deze start zetten en dit draaiboek mee vorm hebben gegeven!
Bewonersparticipatie is voor ons een blijvend verhaal dat we permanent zullen evalueren en waaraan we
blijven werken met steeds andere verrassend positieve resultaten.
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Grote tevredenheid bij bewoners van de renovatieprojecten en ook grote appreciatie van onze zijde waren
het gevolg. Er kwam zelfs een mooi eigen initiatief vanuit een kerngroep voor verbetering van
de woonomgeving in de wijk.

» ANKERPUNTEN
In 2019 werd samen met samenlevingsopbouw en Volkswoningen van Duffel hard gewerkt
aan de uitbreiding van onze flatwachters/ankerpunten. We ontwikkelden een nieuw functieprofiel en
bedachten een nieuwe naam voor onze flatwachters. Bij de taakomschrijving van onze flatwachters lag
de nadruk eerder op toezicht en controle. Dit omschrijft niet langer waar we naar op zoek zijn.
Daarom spreken we voortaan over ankerpunten in plaats van flatwachters.

ANKERPUNTEN
vormen een brug
tussen hun wijk/appartementsgebouw en
Volkswoningen van Duffel

Volkswoningen van Duffel wil een sociale huisvestingsmaatschappij zijn waar huurders terecht
kunnen met al hun vragen, problemen en bezorgdheden. We merken in de praktijk dat de drempel
om het kantoor binnen te stappen of te bellen hoog blijft. Vaak vinden huurders het gemakkelijker
hun bezorgdheden te uiten bij iemand uit de buurt. Deze bewoners kunnen dan de brug vormen
tussen hun wijk/appartementsgebouw en de sociale huisvestingsmaatschappij.

Wij willen onze ankerpunten ook beter ondersteunen door regelmatig contact te hebben met hen en hen
onderling ook in contact te brengen met andere ankerpunten. De vergaderingen die we 1 à 2 keer per jaar
per regio willen organiseren bestaan uit 4 luiken: Intervisie, Inspraak, Vorming en Algemene informatie.
Op deze manier hopen we onze ankerpunten beter te kunnen ondersteunen en eventuele moeilijkheden
waar zij mee geconfronteerd worden nauwgezetter kunnen opvolgen.
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Voor deze functie zoeken we warme, communicatief sterke, sociaalvaardige, mature huurders
die een aanspreekpunt zijn in hun buurt. Mensen die problemen/bezorgdheden signaleren aan
de maatschappij en hun buren naar de juiste medewerker doorverwijzen met hun vraag.
Het is niet de bedoeling dat flatwachters / ankerpunten problemen oplossen, ze zijn in de eerste plaats
een brug tussen maatschappij en huurders.

BESTAAND PATRIMONIUM
» ONDERHOUD & HERSTEL:
Volkswoningen van Duffel
Dagelijks ontvangt de technische dienst van onze maatschappij aanvragen en meldingen voor het

doet voor ALLE HERSTELLINGEN

uitvoeren van onderhoudswerken in en rondom onze huurwoningen.

groot en klein steeds beroep op

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.

EXTERNE ZELFSTANDIGE AANNEMERS
aangesteld adhv
RAAMCONTRACTEN.

Volkswoningen van Duffel doet voor alle herstellingen groot en klein steeds beroep op
externe zelfstandige aannemers.

» EVOLUTIE ONDERHOUD & HERSTEL

30

Aantal werkbonnen/jaar en gemiddelde kostprijs/werkbon

1907

2055

2218

2445

€ 270

€ 242

€ 172

€ 209

€ 209

2015

2016

2017

2018

2019

aantal werkbons

gemiddelde per werkbon

Jaarboek 2019

2210

» RAAMCONTRACTEN
Om deze samenwerking met al deze externe aannemers te conformeren met de
huidige wetgeving, regelmatig de concurrentie te kunnen laten spelen,
de onderhoudskosten van ons patrimonium onder controle te houden en
de werking te laten verlopen aan de hand van vastgelegde procedures werd
er overgegaan tot de opmaak en gunning van raamcontracten in 2018,
met aanvangsdatum 2018 en 2019.
Gunning

Aanvang

Termijn

Firma

2018-007

Raamcontract: Vloer- en wandbekleding

13/11/18

04/03/19 24 + 24 mnd

THORSO bvba

2018-006

Raamcontract: Buitenschrijnwerk

13/11/18

07/01/19 24 + 24 mnd

Van Raemdonck

2018-005

Raamcontract: Garagepoorten

13/11/18

07/01/19 24 + 24 mnd

ALMO

2017/18

Raamcontract: Klussen en karweien

08/05/18

01/07/18 24 + 24 mnd

Renotec nv

2017/15

Raamcontract: Glaswerken

10/04/18

01/06/18 24 + 24 mnd

Uniglas bvba

2017/13

Raamcontract: Schilderwerken

13/03/18

01/06/18 24 + 24 mnd

Phenix Total interior bvba

2017/12

Raamcontract: Buitenaanleg

28/11/17

01/06/18 24 + 24 mnd

BMV bvba

2017/10

Raamcontract: Elektriciteit

08/05/18

01/08/18 24 + 24 mnd

ELC bvba

2017/09

Raamcontract: Gyproc en pleisterwerken

08/05/18

01/07/18 24 + 24 mnd

KAILUX

2017/08

Raamcontract: Soepele Vloerbekleding

13/03/18

01/06/18 24 + 24 mnd

Building Group Jansen nv

2017/07

Raamcontract: Keukens

13/03/18

01/06/18 24 + 24 mnd

Van Rompay Dave, bvba

2017/06

Raamcontract: Binnenschrijnwerk

08/05/18

01/07/18 24 + 24 mnd

Van Rompay Dave, bvba

2017/05

Raamcontract: Dakwerken

08/05/18

01/07/18 24 + 24 mnd

DKN bvba

2017/04

Raamcontract: Ruimingswerken

10/04/18

01/06/18 24 + 24 mnd

De Ruyte Milieu bvba
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Referentie Beschrijving

» WONINGKENMERKEN – HUURSCHATTER - ENERGIECORRECTIE
Vanuit de Vlaamse regering werd in 2018 gevraagd om samen met de sector de
staat van het sociale patrimonium in Vlaanderen te inventariseren onder de noemer “woningkenmerken”.
Deze correcte inschatting zal resulteren in concrete renovatiebudgetten die door de volgende
legislatuur effectief gereserveerd kunnen worden.
Op basis van het reeds opgesteld masterplan en diverse bezoeken aan het patrimonium zijn alle
gegevens in 2018 ingegeven en aangeleverd aan de VMSW.
Deze woningkenmerken worden vanaf 1/01/2020 als basis gebruikt door de huurschatter
om de marktwaarde van onze woningen te berekenen. De marktwaarde wordt gebruikt als parameter
van de nieuwe huurprijsberekening.

Midden 2019 werd gevraagd om bijkomende energetische gegevens van het volledige patrimonium
aan te leveren, dewelke gebruikt worden om de energiecorrectie van de woningen te berekenen.
Naast de woningkenmerken wordt deze energiecorrectie ook een onderdeel van de nieuwe
huurprijsberekening vanaf 1/01/2020. Vanaf 1/01/2020 betaalt de huurder dan een stukje voor
het energetisch voordeel dat hij als huurder heeft. Dat stukje wordt de energiecorrectie
genoemd en is steeds lager dan het voordeel dat hij heeft.

32

Jaarboek 2019

De sociale huurschatter
• Is een objectieve tool die alle maatschappijen moeten gebruiken
• Kijkt naar 17 kenmerken van de woningen:
• Ligging
• Grootte
• Is er een terras/parking/lift
• ….
• Berekent via een formule de marktwaarde van onze woningen

» VERWARMINGSPLAN 2019 – 2020
Doelstelling verwarmingsplan:
A) Voor verwarmingsinstallaties betreft dit een actieplan ter verbetering van het rendement.
B) Gekende probleem installaties/wijken globaal vernieuwen ter verbetering van de
bedrijfszekerheid.
C) Installaties ouder dan 15 jaar moderniseren ter verbetering van de dagelijkse werking,
rendement en bedrijfszekerheid.
Om een spreiding van werken en kosten te voorzien werd beslist om 2 aanbestedingen
te voorzien, nl verwarmingsplan deel 1 in 2019 en verwarmingsplan deel 2 in 2020:
1) 2019: vervanging van ketels en vervangen kachels door volledige CV-installatie voor
ERP2020 en in probleemwijken (= 84 CV ketels en 12 CV installaties)

Verwarmingsplan deel 1 in 2019
Vervanging van CV ketels in 84 woningen
of appartementen

» Aannemer

» Imversa bvba

» Bestelbedrag

» 223.235,40 €

» Bestelbrief

» 15.04.2019

» Aanvang

» 23.04.2019

» Uitvoeringstermijn

» 140 kd
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2) 2020: Vervangen van ketels ouder dan 15 jaar (= 110 CV ketels)

ENERGIE-RENOVATIEPROGRAMMA 2020
In het kader van het energie-renovatieprogramma 2020 Van de Vlaamse Overheid ging de
grondige renovatie van de dakopbouw van 162 wooneenheden binnen ons patrimonium van start.

DAKRENOVATIE - 162 WONINGEN
» Architect

» M. VAN NOTEN

Platte daken werden voorzien van 12 cm isolatie en een nieuwe dakbedekking in bitumen.
Wat betreft de hellende daken werd er na grondige analyse beslist om de Sarking-methode toe te passen.

» Aannemer

» ZDP nv

» Bestelbedrag

» 1.755.293,59 €

In maart 2018 gingen we over tot het gunnen van deze overheidsopdracht aan Zolderse dakprojecten NV.
Totaal bestelbedrag energierenovatie-programma 2020 complexe daken: 1.755.293,59 € excl. Btw.
De startdatum van de werken werd voor alle percelen vastgelegd op 2 mei 2018.
De uitvoeringstermijn is 335 kalenderdagen. De voorlopige oplevering vond plaats 28.06.2019.

» Bestelbrief

» 15.03.2018

» Aanvang

» 02.05.2018

» Uitvoeringstermijn

» 335 kd

» Voorlopige oplevering

» 28.06.2019
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» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – ALGEMEEN

» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – WIJK PER WIJK
Overzicht van de werken in enkele wijken:
➢ Kievitstraat – Nachtegaalstraat - Hoge Velden Sint-Katelijne-Waver

35
VOOR

NA

VOOR

NA
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➢ Rechtstraat Duffel

➢ Wavervelden I Onze-Lieve-Vrouw-Waver

VOOR

TIJDENS WERKEN

TIJDENS WERKEN

NA

NA
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VOOR

➢ Tenderstraat Mechelen

VOOR

TIJDENS WERKEN

NA

VOOR

TIJDENS WERKEN

NA
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» DAKISOLATIEPROJECT EENVOUDIGE DAKEN – ALGEMEEN

Mede met behulp van de beschikbare isolatiepremies bleek het financieel verantwoord om de
zoldervloeren van deze 143 woningen eenvoudig te isoleren met gespoten PUR.
In maart 2018 gingen we over tot het gunnen van deze overheidsopdracht aan Dakwerken Dieltjens bvba.
Totaal bestelbedrag energierenovatie-programma 2020 isoleren van
zoldervloeren: 371.978,00 € excl. Btw.
De startdatum van de werken wordt voor alle percelen vastgelegd op 1 september 2018.
De uitvoeringstermijn is 335 kalenderdagen. Midden 2019 werden alle voorziene daken geïsoleerd,
waarna de zolderluiken nog dienen vervangen te worden.
De werken worden voltooid eind 2019, maar dienen begin 2020 nog opgeleverd te worden.

HET ISOLEREN VAN ZOLDERVLOEREN
BIJ 143 WONINGEN
BINNEN HET MASTERPLAN
DAKRENOVATIE - 162 WONINGEN
» Aannemer

» Dakwerken Dieltjens

» Bestelbedrag

» 371.978 €

» Bestelbrief

» 26.06.2018

» Aanvang

» 3.09.2018

» Uitvoeringstermijn

» 335 kd
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Naast de uitgebreide studie rond complexe dakstructuren treffen wij binnen het patrimonium een andere
reeks woongelegenheden aan, zonder of met zéér weinig dakisolatie.

MASTERPLAN
» VERVANGINGSBOUWPROJECT MASTERPLAN - NB 1
wijk LINDELEI – HOGE VELDEN fase 2 te Duffel
STEDENBOUWKUNDIGE OPZET
Het ontwerpteam streeft steeds naar een contextuele architectuur die proportioneel inzet op weelde.
Door een rationele benadering van structuur komt er budget vrij voor ruimte en detail.
De architectuur zet in op een rustige en terughoudende uitstraling, verfijning door juiste proporties en
correct materiaalgebruik, met nadruk op herkenbaarheid.
INPLANTING
Het ontwerp zet bewust in op het verschalen van de ruimte naar een buurtniveau.
Door een weloverwogen en doordachte schakeling van de volumes en woningen rondom
waardevolle publieke (groen) ruimten wordt het buurtgevoel, de sociale cohesie, gestimuleerd en
versterkt.

Omgeving - OM/AR cvba,
Uitbreidingstraat 390,
2600 Berchem
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DOELSTELLING
Door de aankoop van 3 woningen van eigenaars in de wijk zullen 33 bestaande woningen afgebroken en
60 nieuwe woningen gebouwd worden. Hiervan zijn er 49 voor huur en 11 voor koop.

Jaarboek 2019

DUURZAAMHEID
Reeds in het ontwerpconcept wordt uitgegaan van de maakbaarheid van het gebouw.
Seriewerk voor de structuur en maatwerk voor de architectuur. Er wordt gestreefd naar een
heldere gebouwenstructuur met heldere opbouw met normale overspanningen.

Infovergadering huurders n°1 dd. 04.12.2018
Tijdens deze infovergadering werd er toelichting gegeven over de ingrijpende werken die in hun wijk
zullen plaats vinden, namelijk vervangingsbouw.
De aanwezigen kregen meer informatie over de timing van de werken. De sociale ondersteuning dewelke
wij bieden aan onze huurders omtrent het vervangingsbouwproject werd toegelicht.
De aanstelling van een kerngroep werd toegelicht met als doel:
▪

Samenwerking tussen huurders en VvD

▪

Aanspreekpunt voor wijkbewoners en VvD

▪

Een directe en snelle communicatielijn tussen buurt en VvD

▪

Een middel om inspraak te organiseren bij het project in de wijk

▪

Ruimte voor wijkgerichte initiatieven
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Infovergadering huurders n°2 dd. 24.04.2019
De ontwerper wordt voorgesteld samen met het gekozen architectuurontwerp.
De herhuisvestingsplicht wordt verduidelijkt. Aan de huurders worden ideeën gevraag
om “mee te denken over de nieuwe wijk”.

Infovergadering met de buurtbewoners
Wordt voorzien begin 2020.
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Tijdens deze vergadering worden de kerngroepleden voorgesteld.

Timing
Aanbesteding ontwerper
Vergadering 1 & 2
Ontwerp
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp aantal
Schetsontwerp
Startvergadering
Schetsontwerp architectuur
Schetsontwerp toelichting
Vervolgvergadering
LWO
Voorontwerp indiening
Voorontwerp aantal

Aanstelling ontwerper d.m.v. architectuurwedstrijd
Infovergadering huurders
Ontwerper OMAR wordt aangesteld
Schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
47 huurwoningen en 11 koopwoningen
Schetsontwerp goedgekeurd
Startvergadering gemeente openbare infrastructuur
Schetsontwerp architectuur besproken met gemeente Duffel
Toelichting schetsontwerp architectuur aan kwaliteitskamer gemeente Duffel
Vervolgvergadering openbare infrastructuur met gemeente
Project besproken op LWO
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
49 huurwoningen en 11 koopwoningen

08.2018 - 12.2018
4.12.2018 & 24.04.2019
26.02.2019
24.05.2019

Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Bouwaanvraag
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)

Ivf voorafgaandelijke goedkeuring door woonebeleidsconvenant minister
Indiening bouwaanvraag
Publicatie aanbesteding
Ivf opname BeCo (MJP)

23.04.2020 --> 16.06.2020
31.03.2020
15.09.2020
16.06.2020 --> 20.10.2020

NB1

Start der werken

2 de helft 2021

18.06.2019
19.06.2019
08.07.2019
16.09.2019
24.09.2019
15.10.2019
25.11.2019

Jaarboek 2019
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Huidige status - Voorontwerp architectuur
Inplantingsplan openbaar domein

Jaarboek 2019
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» VERNIEUWBOUW MASTERPLAN: NB 2 + 3
> LAGE WEG – BRUGGELANDEN – KRUISWEGLEI Duffel
STEDENBOUWKUNDIGE OPZET
Het ontwerpteam opteert voor de kleinschaligheid en informaliteit. Om die reden kiezen ze bewust voor
een doordachte aaneenschakeling, een sequentie van groene ruimten (die overigens al in het bestaande
weefsel aanwezig is).
Elke open ruimte krijgt zo een geheel eigen invulling en identiteit op maat van de nieuwe woonbuurt.
De kleinschaligheid bevordert zo het sociale gegeven en stimuleert ontmoetingen.
INPLANTING
Het plein op site NB2 waarop de Lageweg van site NB3 aan takt is de ideale plek om te rusten in de zon, te
voetballen, te vliegeren met de kleinkinderen enz. De woonstraat ten zuidwesten van de wijk stimuleert
de doorwaadbaarheid van de site en de wijk. Deze woonstraat is volledig autovrij, maar wel zo ontworpen
dat toegang voor de brandweer alsook verhuisbewegingen mogelijk zijn. In het noordwesten van site NB2
bevindt zich een collectieve moestuin.

Omgeving - OM/AR cvba,
Uitbreidingstraat 390,
2600 Berchem
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DOELSTELLING
NB 2: 35 bestaande woningen worden afgebroken en vervangen door 51 nieuwe huurwoningen.
NB 3: 8 bestaande woningen worden afgebroken en vervangen door 10 nieuwe koopwoningen.
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DUURZAAMHEID
In het ontwerp schenkt het ontwerpteam aandacht aan een integrale strategie vanuit de omgeving,
aandacht voor privacy en oriëntatie, een integrale parkeeroplossing en toegankelijkheid.
Het ontwerpteam houdt ook ontwerpmatig rekening met sociale veiligheid (overzicht, herkenbare
eenheden, clustering) en faseerbaarheid van het plan.

Infovergadering huurders n°1 dd. 04.12.2018
Tijdens deze infovergadering werd er toelichting gegeven over de ingrijpende werken die in hun wijk
zullen plaats vinden, namelijk vervangingsbouw.
LDe aanwezigen kregen meer informatie over de timing van de werken. De sociale ondersteuning dewelke
wij bieden aan onze huurders omtrent het vervangingsbouwproject werd toegelicht.
De aanstelling van een kerngroep werd toegelicht met als doel:
▪

Samenwerking tussen huurders en VvD

▪

Aanspreekpunt voor wijkbewoners en VvD

▪

Een directe en snelle communicatielijn tussen buurt en VvD

▪

Een middel om inspraak te organiseren bij het project in de wijk

▪

Ruimte voor wijkgerichte initiatieven

▪
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Infovergadering huurders n°2 dd. 24.04.2019
De ontwerper wordt voorgesteld samen met het gekozen architectuurontwerp.
De herhuisvestingsplicht wordt verduidelijkt. Aan de huurders worden ideeën gevraagd om
“Mee te denken over de nieuwe wijk”.

Infovergadering buurtbewoners dd. 16.12.2019
Tijdens deze infovergadering werd het vervangingsbouwproject aan de buurtbewoners toegelicht.
Ze kregen meer informatie over hoe het project er zal uitzien en over de timing van de werken.
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Tijdens deze vergadering worden de kerngroepleden voorgesteld.

Timing
Aanbesteding ontwerper
Vergadering 1-2
Ontwerp
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp aantal
Startvergadering
Schetsontwerp
Schetsontwerp toelichting
Vervolgvergadering
Schetsontwerp aangepast
Schetsontwerp
Voorontwerp indiening
Voorontwerp aantal
Infovergadering
Plenair/nuts

Aanstelling ontwerper d.m.v. architectuurwedstrijd
Infovergadering huurders
Ontwerper OMAR wordt aangesteld
Schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
52 huurwoningen en 10 koopwoningen
Startvergadering gemeente openbare infrastructuur
Schetsontwerp afgekeurd
Toelichting schetsontwerp architectuur aan kwaliteitskamer gemeente Duffel
Vervolgvergadering openbare infrastructuur met gemeente
Aangepast schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Schetsontwerp opnieuw afgekeurd
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
52 huurwoningen en 10 koopwoningen
Infovergadering buurtbewoners
Plenair overleg en overleg nutsmaatschappijen

08.2018 - 12.2018
4.12.2018 & 24.04.2019
26.02.2019
24.05.2019

Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Bouwaanvraag
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)

Ivf voorafgaandelijke goedkeuring woonbeleidsconvenant door minister
Indiening bouwaanvraag
Publicatie aanbesteding
Ivf opname BeCo (MJP)

23.04.2020 --> 16.06.2020
15.03.2020
01.09.2020
16.06.2020 --> 20.10.2020

NB 2 + 3

Start der werken

2 de helft 2021

19.06.2019
22.06.2019
16.09.2019
24.09.2019
11.10.2019
12.11.2019
25.11.2019
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16.12.2019
18.12.2019

Huidige status - Voorontwerp architectuur
Inplantingsplan openbaar domein
NB 2
NB 2
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NB 3
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NB 3

» VERNIEUWBOUW MASTERPLAN: NB 4

STEDENBOUWKUNDIGE OPZET
Voor het ontwerp is uitgegaan van een betaalbare, compacte en elegante volumetrie.
Twee nieuwe balkvormige volumes zijn een herinterpretatie van de bestaande woningen.
Deze compacte bouwwijze zorgt voor een eenvoudige structuur met beperkte warmteverliezen.
Het perceel heeft aan de oostzijde een aanzienlijke diepte. In de nieuwe situatie wordt een
gemeenschappelijke open ruimte, die voor alle bewoners toegankelijk is, toegevoegd.
INPLANTING
Inpassing in het bestaand straatbeeld
De Lintsesteenweg wordt gekenmerkt door een mix van gesloten en halfopen bebouwing met
vooral eengezinswoningen; het perceel is vandaag ingevuld met twee groepen van 6 woningen met tuin.
Om het rendement te behouden, lijkt het behoud van gesloten bebouwing logisch – appartementen
lijken hier minder aangewezen de bestaande opvatting van twee blokken met 6 units wordt daarom
als uitgangspunt gehanteerd (ook rekening houdend met behoud woning 155).
Tussen beide vleugels wordt in het voorstel terug een centrale open ruimte voorzien.
In plaats van de bestaande 11/12 woningen kunnen er gemakkelijk 13/14 units worden voorzien.
DUURZAAMHEID
Zoals eerder aangehaald, is de oriëntatie van de woningen een belangrijk uitgangspunt binnen
het ontwerp: zo kunnen de bewoners via grote ramen op het zuiden genieten van passieve zonnewinsten
en een optimale lichttoetreding – zo wordt op de energiefactuur bespaard.
Bij de keuze van bouwmaterialen wordt gemikt op duurzame merken met milieuvriendelijke labels;
onderhouds-intensieve en niet recycleerbare materialen worden vermeden.
DOELSTELLING
Door de aankoop van 1 extra woning van een eigenaar in de wijk zullen 12 bestaande woningen afgebroken
en 15 nieuwe huurwoningen gebouwd worden.

ARCHITECTUURWEDSTRIJD:
GESELECTEERDE ONTWERP
LINTSESTEENWEG

Tijdelijke Vereniging:
ARTUUR, Architectuur en ruimtelijke planning BV CVBA,
Borsbeeksebrug 6, Bus 65,
2600 Berchem
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> LINTSESTEENWEG Duffel

Infovergadering huurders n°1 dd. 04.12.2018
Tijdens deze infovergadering werd er toelichting gegeven over de ingrijpende werken die in hun wijk
zullen plaats vinden, namelijk vervangingsbouw.
De aanwezigen kregen meer informatie over de timing van de werken. De sociale ondersteuning dewelke
wij bieden aan onze huurders omtrent het vervangingsbouwproject werd toegelicht.
De aanstelling van een kerngroep werd toegelicht met als doel:
▪

Samenwerking tussen huurders en VvD

▪

Aanspreekpunt voor wijkbewoners en VvD

▪

Een directe en snelle communicatielijn tussen buurt en VvD

▪

Een middel om inspraak te organiseren bij het project in de wijk

▪

Ruimte voor wijkgerichte initiatieven

Infovergadering huurders n°2 dd. 25.04.2019
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De ontwerper wordt voorgesteld samen met het gekozen architectuurontwerp.
De herhuisvestingsplicht wordt verduidelijkt. Aan de huurders worden ideeën gevraagd om
“mee te denken over de nieuwe wijk”.
Tijdens deze vergadering worden de kerngroepleden voorgesteld en vindt er een vragenronde
plaats. Er zijn 3 geprekstafels waar je d.m.v. een doorschuifsysteem gedurende 15 minuten vragen
▪

Tafel 1: technisch: plannen bekijken met Ralph Wauters en architect

▪

Tafel 2: samenleven met Willem

▪

Tafel 3: verhuisvragen met de technische dienst

Infovergadering huurders n°3
Deze zal kort voor de start van het project als de aannemer is aangesteld, plaatsvinden.

Jaarboek 2019

kan stellen:

Timing
Aanbesteding ontwerper
Vergadering 1-2
Ontwerp
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp aantal
Schetsontwerp
Schetsontwerp toelichting
LWO
Voorontwerp indiening
Voorontwerp aantal

Aanstelling ontwerper d.m.v. architectuurwedstrijd
Infovergadering huurders
Ontwerper ARTUUR wordt aangesteld
Schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
15 huurwoningen
Schetsontwerp goedgekeurd
Toelichting schetsontwerp architectuur aan kwaliteitskamer gemeente Duffel
Project besproken op LWO
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
15 huurwoningen

08.2018 - 01.2019
4.12.2018 & 25.04.2019
26.02.2019
14.06.2019

Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Bouwaanvraag
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)

Ivf voorafgaandelijke goedkeuring woonbedeidsconvenant door minister
Indiening bouwaanvraag
Publicatie aanbesteding
Ivf opname BeCo (MJP)

23.04.2020 --> 16.06.2020
15.03.2020
15.08.2020
20.10.2020

NB 4

Start der werken

2de helft 2020

04.07.2019
16.09.2019
15.10.2019
15.11.2019

Jaarboek 2019
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Huidige status - Voorontwerp architectuur
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» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R1
> REYPENSSTRAAT - LISSTRAAT - ARKELSTRAAT
REYPENSSTRAAT - LISSTRAAT - ARKELSTRAAT
19 woningen

Het project omvat de renovatie van 19 bestaande eengezinswoningen die dateren van de
jaren 1950, gelegen in de ‘Reypenswijk’ te Duffel.
TIMING
▪

Start der werken: 20.11.2017

▪

Einde fase 1 was voorzien in juni 2018.
Aannemer SIX had echter grote vertraging, zodat fase 1 pas eind juni 2019 werd opgeleverd.

▪

Einde fase 2: 10.01.2020 (streefdoel). Hierbij wordt de contractueel voorziene uitvoeringstermijn voor een
fase gerespecteerd.

▪

Fase 3 (laatste fase - streefdoel): start: 03.02.2020 --> einde cfr. huidige planning = 25.05.2020

▪

Einde der werken cfr. contract excl. eventuele termijnsverlenging: 22.04.2019

▪

Voorlopige oplevering volledig project = ca 15.06.2020

» Architect

» ARTUUR bvba

» Aannemer

» Six bvba

» Bestelbedrag

» 1.757.357,06 €

» Bestelbrief

» 17.10.2017

» Aanvang

» 20.11.2017

» Uitvoeringstermijn

» 519 kd
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ALGEMEEN

» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R2
> ARENBERGSTRAAT
ARENBERGSTRAAT

ALGEMEEN

28 appartementen en 28 woningen

De 56 woongelegenheden bestaan uit woningen (types A en B) en

TIMING
▪

Start der werken : 04.12.2017

▪

Einde fase 1 : 28.06.2018

▪

Einde fase 2 : 29.11.2018

▪

Einde fase 3: 23.01.2019

▪

Einde fase 4: 16.05.2019

▪

Einde fase 5: 05.07.2019

▪

Einde fase 6: 28.11.2019

▪

Einde fase 7 (= laatste fase - streefdoel): 30/01/20

▪

Einde der werken cfr. Contract incl. termijn verlenging: 09.06.2021

▪

Voorlopige oplevering volledig project = ca 15.03.2020

» Architect

» VORM 3 bvba

» Aannemer

» PIT nv

» Bestelbedrag

» 3.835.619,91 €

» Bestelbrief

» 17.10.2017

» Aanvang

» 04.12.2017

» Uitvoeringstermijn

» 1235 kd
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appartementen (types C en D) en zijn in de wijk verdeeld over 7 bouwblokken van telkens 8 woonunits.

» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R3
THEO VINCKXLAAN - KLOOSTERSTRAAT
28 woningen

ALGEMEEN
De gebouwen in de Theo Vinckxlaan zijn omstreeks 1975 opgetrokken.
De woningen in de Kloosterstraat zijn uit de jaren ‘50 en deels gerenoveerd in 1998.
TIMING:
▪

Start der werken : 04.12.2017

▪

Einde fase 1 = 5 en 6 juni 2018

▪

Einde fase 2 = 11.12.2018

▪

Einde fase 3 = 30.04.2019

▪

Einde fase 4 = 08.10.2019

▪

Einde fase 5 (= laatste fase – streefdoel) = 31.03.2020

▪

Einde der werken cfr. contract excl. eventuele termijn verlenging = 26.06.2020

▪

Voorlopige oplevering volledig project = ca 26.06.2020

» Architect

» VORM 3 bvba

» Aannemer

» BREBUILD nv

» Bestelbedrag

» 1.768.550,81 €

» Bestelbrief

» 17.10.2017

» Aanvang

» 04.12.2017

» Uitvoeringstermijn

» 936 kd
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> THEO VINCKXLAAN – KLOOSTERSTRAAT

» BUITENSCHILDERWERKEN MASTERPLAN

Gezien de huidige staat van sommige delen van het buitenschrijnwerk (vooral regenzijde) werd
de oefening gemaakt tussen het volledig vervangen van het buitenschrijnwerk door PVC
buitenschrijnwerk én het deels herstellen en volledig herschilderen van het huidige buitenschrijnwerk.
De oefening werd gemaakt aan de hand van een vrijblijvende offerteaanvraag en advies.
Na het opvragen van verschillende offertes zowel om het buitenschrijnwerk te herschilderen en
waar nodig te herstellen als voor het vernieuwen van het schrijnwerk, werd besloten over
te gaan tot het deels herstellen waar nodig én schilderen van het huidige houten
buitenschrijnwerk gezien :
▪ Terugverdientijd: een periode van +/- 22 jaar met onderhoud om de 5 jaar qua uitgave gelijk
staat aan het vervangen van het buitenschrijnwerk.
▪ Het huidige buitenschrijnwerk voldoet aan de huidige normen.
Binnen het Masterplan werd budget gereserveerd om het buitenschrijnwerk opnieuw te schilderen en
waar nodig te herstellen. Deze werken werden aanbesteed en gerealiseerd in 2019.

BEGIJNENSTRAAT MECHELEN
38 appartementen
» Aannemer
» Van De Kerkhof bvba
» Bestelbedrag
» 17.675,47 €
» Bestelbrief
» 12.06.2019
» Aanvang
» 02.09.2019
» Voorlopige oplevering
» 29.08.2019
HOGENOPSTAL I BONHEIDEN
21 woningen
» Aannemer
» Van Gorp Ferdinand bvba
» Bestelbedrag
» 44.413,72 €
» Bestelbrief
» 07.05.2019
» Aanvang
» 10.06.2019
» Voorlopige oplevering
» 29.08.2019
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HOGENOPSTAL II BONHEIDEN
14 woningen
» Aannemer

» Beecolor schilder- en
Decoratiebedrijf bvba
» Bestelbedrag
» 23.912,20 €
» Bestelbrief
» 07.05.2019
» Aanvang
» 19.08.2019
» Voorlopige oplevering
» 20.09.2019

Jaarboek 2019

Binnen het patrimonium bezit Volkswoningen van Duffel 3 wijken waar destijds voor houten
buitenschrijnwerk werd geopteerd.

OVERZICHT (VER)NIEUWBOUW-PROJECTEN 2019
Schorshagen
Duffel
Nieuwbouw
Koopwoningen
15 won.

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
06.12.2018
01.11.2018
Mei 2019
01.12.2018
1.903.145,34 €
WIENEN nv

31.07.2013
27.01.2017
09.08.2017
31.10.2017
27.04.2018
02.07.2018
21.03.2018
16.10.2018
06.02.2019
19.03.2019
16.04.2019
04.06.2019
18.06.2019
09.07.2019
02.09.2019
420 kd
2.349.826,93 €
WIENEN nv

NB1
Hoge Velden
Duffel
Vernieuwbouw
Huur/koop
57 we
13.12.2018
18.06.2019
-

NB 2+3
Lage Weg
Duffel
Vernieuwbouw
Huur/koop
64 we
13.12.2018
13.12.2018
-

NB 4
Lintsestwg
Duffel
Vernieuwbouw
Huur/koop
11 we
13.12.2018
04.07.2019
-

Maanhoeve
Velden
SKW
Nieuwbouw

16.03.2015
On Hold
-
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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.
Einde werken infra.
Verhuurd/verkoop vanaf
Bestelbedrag excl. btw
Uitvoerend aannemer

Stocletlaan
Duffel
Nieuwbouw
app.
16 app.

OVERZICHT RENOVATIE-PROJECTEN 2019
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
13.06.2017
19.09.2017
03.10.2017
17.10.2017
04.12.2017
1235 kd
Nvt
Nvt
fasering
3.835.619,91 €
PIT nv

R3
T. Vinckxlaan
Mechelen
Reno
28 won.
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
13.06.2017
28.07.2017
03.08.2017
17.10.2017
04.12.2017
936 kd
Nvt
Nvt
fasering
1.768.550,81 €
BREBUILD

Complexe Daken
Reno
158 won./
12 app.

Eenvoudige
Daken
Reno
143 won.

Uitbreiding
Kantoor
Volkswoningen
Duffel

26.10.2016
Nvt
10.04.2017
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
31.10.2017
10.08.2017
19.09.2017
14.11.2017
30.10.2017
16.03.2018
16.03.2018
02.05.2018
335 kd
01.04.2019
Nvt
Nvt
Blijft bewoond
1.755.293,59 €
Zolderse
Dakprojecten

Nvt
Nvt
07.07.2017
Nvt
Nvt
Nvt
10.09.2017
31.10.2017
23.10.2017
28.11.2017
28.11.2017
06.02.2018
31.05.2018
26.06.2018
26.06.2018
335 kd
03.08.2019
Nvt
Nvt
Blijft bewoond
371.978,00 €
Dakwerken
Dieltjens bvba

07.06.2017
28.08.2017
15.02.2018
Nvt
15.02.2018
26.03.2018
08.05.2018
nvt
nvt
02.07.2018
01.09.2018
28.01.2019
12.11.2019
nvt
nvt
nvt
199.612,12 €
Coordinat-Ed
bvba
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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

R1
Reypenswijk
Duffel
Reno
19 won.
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
13.06.2017
29.08.2017
06.09.2017
17.10.2017
20.11.2017
519 kd
Nvt
Nvt
Fasering
1.757.357,06 €
SIX bvba

270 bewoners

125 verhuurde
wooneenheden

geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1003 kandidaathuurders
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BONHEIDEN

» VERVANGINGSBOUWPROJECT: OLMENLAAN

De selectie van de kandidaten verliep in 2 fases:
Fase 1: selectiefase > JURY 3 OKTOBER 2018
De algemene oproep tot kandidaatstelling, waarna de jury 4 kandidaten/project weerhoudt op basis van:
▪ kwalitatieve selectiecriteria.
▪ presentatie en organigram van ontwerpteam
▪ overzicht van maximaal 5 gerealiseerde projecten
▪ overzicht van de geselecteerde projecten in het kader van eerdere architectuurwedstrijden
▪ één voorbeelddossier
Resultaat jury na loting: volgende ontwerpteams werden geselecteerd voor fase 2:
Omgeving - OM/AR cvba

ATELIER M ARCHITECTS PLANNERS BV CVBA

Ontwerpatelier Peter Jannes

Haerynck Vanmeirhaeghe architecten

2. Fase 2: gunningsfase > JURY 17 JANUARI 2019
De offerteaanvraag die afgesloten wordt met de selectie van één ontwerpteam/project, op basis van de
gunningcriteria en schetsontwerp. Volkswoningen van Duffel gunt de opdracht aan het ontwerpteam dat
op basis van diens schetsontwerp globaal de beste oplossing biedt aan de gestelde huisvestingsopgave.

ARCHITECTUURWEDSTRIJD:
GESELECTEERDE ONTWERP
OLMENLAAN

Omgeving - OM/AR cvba,
Uitbreidingstraat 390,
2600 Berchem
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In het kader van de inhaalbeweging van de gemeente Bonheiden in het behalen van hun Bindend Sociaal
Objectief kochten we op 18/7/2017 van het OCMW een perceel met 12 kleinere woningen en 1
welzijnsgebouw, gelegen aan de Olmenlaan te Bonheiden.
Bedoeling is deze site op termijn te bestemmen voor 41 appartementen met een groot aandeel bestemd
voor ouderen.
Analoog aan de vernieuwbouwprojecten binnen ons masterplan gingen we ook voor deze site over tot het
aanstellen van een ontwerpteam aan de hand van een architectuurwedstrijd.

Bestemming site: 41 appartementen met een groot aandeel bestemd voor ouderen
▪

Park met 3 gebouwen

▪

3 parkvilla’s georganiseerd rond een centrale groene zone

▪

Verschillende circulatieroutes doorheen het park

▪

De hoofdcirculatie verbindt Hof ter Blommeren met de korte Hondshoekstraat

▪

De toegangen tot de gebouwen bevinden zich rondom de centrale groene zone

De 3 gebouwen kennen eenzelfde grondplan en opbouw waardoor de rationaliteit en
kostenefficiëntie maximaal worden geoptimaliseerd.

ARCHITECTUURWEDSTRIJD:
GESELECTEERDE ONTWERP
OLMENLAAN

Omgeving - OM/AR cvba,
Uitbreidingstraat 390,
2600 Berchem

Door de positionering en de gevelbehandeling wordt er toch steeds een variërend perspectief
gecreëerd.
Rond de centrale kern (1 lift en 14 trap per gebouw) die per verdieping 6 appartementen bediend, worden
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er 14 tot 15 wooneenheden gecreëerd.
OM/AR heeft voor een rationeel en helder raster gekozen om zodanig maximaal de dialoog aan te kunnen
gaan met VVD en de huidige woningnood op het moment van de start van de effectieve bouw.
Door de creatie van ruime terrassen (15m²) binnen het gebouwvolume ontstaat er een duidelijk
onderscheid tussen privaat en publiek waardoor de sociale controle en interactie wordt gemaximaliseerd.
Om de sfeer van het park te vrijwaren worden de gevraagde parkeerplaatsen voor de bewoners
fietsenstalling voorzien.
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ondergronds gerealiseerd d.m.v. 2 ondergrondse parkeergarages. Naast de hooftoegang wordt er ook een

Infovergadering huurders dd. 03.12.2019
Tijdens deze infovergadering werd er toelichting gegeven over de ingrijpende werken die in hun wijk
zullen plaats vinden, namelijk vervangingsbouw.
De aanwezigen kregen meer informatie over de timing van de werken.
De sociale ondersteuning dewelke wij bieden aan onze huurders omtrent het
vervangingsbouwproject werd toegelicht.
De ontwerper wordt voorgesteld samen met het gekozen architectuurontwerp.
De herhuisvestingsplicht wordt verduidelijkt. Aan de huurders worden ideeën gevraagd om
“mee te denken over de nieuwe wijk”.

Infovergadering buurtbewoners dd. 3.12.2019
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Tijdens deze infovergadering werd het vervangingsbouwproject aan de buurtbewoners toegelicht.
Ze kregen meer informatie over hoe het project er zal uitzien en over de timing van de werken en konden
al hun bezorgdheden uitgebreid ventileren. Hiermee zijn de ontwerpers verder aan de slag gegaan.

Timing

Ontwerper OMAR wordt aangesteld
Schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Schetsontwerp afgekeurd
Aangepast schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Startvergadering gemeente openbare infrastructuur
Vervolgvergadering openbare infrastructuur met gemeente
Schetsontwerp goedgekeurd
42 huurwoningen
Project besproken op LWO
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Infovergadering buurtbewoners
Plenair overleg en overleg nutsmaatschappijen

26.02.2019
24.05.2019
20.06.2019
06.09.2019
03.07.2019
21.08.2019
30.10.2019
6.11.2019
25.11.2019
03.12.2019
17.12.2019

Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Bouwaanvraag
Opname KTP (BeCo)
Aanbesteding

Indiening bouwaanvraag
Publicatie aanbesteding

26.02.2020
Uiterlijk 15.03.2020
15.06.2020
15.08.2020

OLM

Start der werken

2 de helft 2021
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Ontwerp
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp
Schetsontwerp aangepast
Startvergadering
Vervolgvergadering
Schetsontwerp
Schetsontwerp aantal
LWO
Voorontwerp indiening
Infovergadering
Plenair/nuts

Huidige status - Voorontwerp architectuur

Inplantingsplan openbaar domein

Jaarboek 2019
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» PROJECT: HOGENOPSTAL III - RIJMENAM
Naast Hogenopstal fase I en II is onze maatschappij nog eigenaar van een grond gelegen in de wijk
Hogenopstal in Rijmenam met een capaciteit van ca 17-25 woningen, nl Hogenopstal FASE III.
Analoog aan de vernieuwbouwprojecten binnen ons masterplan gingen we ook voor deze site over tot het
aanstellen van een ontwerpteam aan de hand van een architectuurwedstrijd.

RUP 13 d’Elst – art. 7

De selectie van de kandidaten verliep in 2 fases:
Fase 1: selectiefase > JURY 3 OKTOBER 2018
De algemene oproep tot kandidaatstelling, waarna de jury 4 kandidaten/project weerhoudt op basis van:
▪ kwalitatieve selectiecriteria.
▪ presentatie en organigram van ontwerpteam
▪ overzicht van maximaal 5 gerealiseerde projecten
▪ overzicht van de geselecteerde projecten in het kader van eerdere architectuurwedstrijden
▪ één voorbeelddossier
Resultaat jury na loting: volgende ontwerpteams werden geselecteerd voor fase 2:

HOGIII
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ART UUR

schaal

1:1

architectuur en ruimtelijke planning cvba
project

Volkswoningen Van Duffel
Nieuwstraat 3, 2570 Duffel

dossiernummer

onderwerp

fase

datum

Architektenburo Jef Van Oevelen bv bvba

Ontwerpatelier Peter Jannes

Architectenbureau Martine Van Noten bvba

2. Fase 2: gunningsfase > JURY 17 JANUARI 2019
De offerteaanvraag die afgesloten wordt met de selectie van één ontwerpteam/project, op basis van de
gunningcriteria en schetsontwerp. Volkswoningen van Duffel gunt de opdracht aan het ontwerpteam dat
op basis van diens schetsontwerp globaal de beste oplossing biedt aan de gestelde huisvestingsopgave.

01 Ligging

18 12 2019
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1901

VOORONTWERP

ARTUUR cvba

opdrachtgever

HOGENOPSTAL III
Kloosterstraat z/n, 2820 Rijmenam

TOELICHTING ONTWERP
ARCHITECTUURWEDSTRIJD:
GESELECTEERDE ONTWERP
HOGENOPSTAL III

Tijdelijke Vereniging:
ARTUUR, Architectuur en ruimtelijke planning BV CVBA,
Borsbeeksebrug 6, Bus 65,
2600 Berchem
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Timing

Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Bouwaanvraag
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)

HOG fase III

Ontwerper ARTUUR wordt aangesteld
Ontwerp toegelicht aan College van gemeente Bonheiden
Schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Schetsontwerp goedgekeurd
Startvergadering gemeente openbare infrastructuur
Project besproken op LWO
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW

26.02.2019
05.06.2019
14.06.2019
05.07.2019
14.10.2019
06.11.2019
25.11.2019

Indiening bouwaanvraag
Publicatie aanbesteding

15.06.2020
15.05.2020
15.09.2020
20.10.2020

Start der werken

2 de helft 2021
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Ontwerp
Ontwerp toelichting
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp
Startvergadering
LWO
Voorontwerp indiening

Huidige status - Voorontwerp architectuur
ZONE B
4x EENGEZINSWONINGEN
TYPE A

ZONE A
4x EENGEZINSWONINGEN
TYPE A

ZONE D
3x GELIJKVLOERS
4x DUPLEXWONINGEN
TYPE B

ST
STER
O
O
KL

Inplantingsplan openbaar domein

T
RAA

ART UUR
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schaal

1:1

architectuur en ruimtelijke planning cvba
project

opdrachtgever

HOGENOPSTAL III

Volkswoningen Van Duffel

Kloosterstraat z/n, 2820 Rijmenam

Nieuwstraat 3, 2570 Duffel

dossiernummer

onderwerp

fase

datum

1901

VOORONTWERP

01 AXO uitleg

18 12 2019

Jaarboek 2019

AD
KP
IJ
ID
HE

ZONE C
5x EENGEZINSWONINGEN
TYPE A' & A"

WIJKACTIVITEIT
» WIJKFEEST CARDIJN 45 JAAR BESTAAN
In 2019 bestond de Cardijnwijk exact 45 jaar en dat konden we niet zomaar aan ons laten voorbijgaan!
In 1974 was de Cardijnwijk met een dikke 100 woningen een feit. Een hele reeks jonge gezinnen nam er
hun intrek en meteen ontstond er een synergie tussen de bewoners. De Cardijnwijk was al gauw een begrip
in de gemeente: een bruisende wijk waar allerlei leuke activiteiten werden georganiseerd en iedereen zich
thuis voelde. Dat is nog steeds het geval: van een meiboomplanting met fanfare, een BBQ, de plezante
wandeling, de pannekoekenboot, de “bedankt postbode”actie waarbij de hele wijk zijn brievenbus
versierde tot de jaarlijkse kerststalopening met een hartverwarmend drankje.
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Op 6 april organiseerden we ter ere van dit 45-jarig bestaan een groot wijkfeest.
Het werd een mooie samenwerking tussen het wijkcomité enerzijds en de Volkswoningen van Duffel
anderzijds. Dit wijkfeest ging door in de Krankhoeve te Bonheiden.
Een foodtruck voorzag ons van hapjes en de aanwezige kinderen werden geëntertaind door volksspelen.
Het wijkcomité had een heuse tentoonstelling op poten gezet met allerlei foto’s en krantenartikelen
over hun wijk.

“Wie kent er nog uit de tijd van toen, een plek met bomen, weiden, groen……
Het dorp van toen raakte stilaan vol, vooruitgang eiste ook hier zijn tol. …….
De Cardijnwijk groeide gestaag en werd een vast gegeven, nieuwe ideeën en plannen werden graag
opgenomen in het Bonheidense dorpsleven.
Nu 45 jaar later, tot op vandaag, zijn we deel van een verrassend veelzijdig huis
we kwamen met veel, maar graag en voelen ons hier veilig thuis. “
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Een van de bewoners schreef zelf een gedicht over wonen in de Cardijnwijk en de huiselijke en
warme sfeer die er leeft onder de bewoners:

WIJKACTIVITEIT
» BARBECUE ZWARTE LEEUWSTRAAT
Op 17 augustus organiseerden de bewoners van de Zwarte Leeuwstraat te Bonheiden een barbecue.
Dit initiatief kwam van één van onze bewoners uit de Zwarte Leeuwstraat. De bewoners zorgden zelf
voor eten en drinken op deze avond en Volkswoningen ondersteunde deze activiteit in
het huren van materiaal. We deden hiervoor beroep op de gemeente Bonheiden.

“And good neighbors make a huge
difference in the quality of life, I
agree.” – Robert Fulghum

Ook in de toekomst willen we dergelijke initiatieven blijven ondersteunen. Deze initiatieven bevorderen
het samenhorigheidsgevoel en maakt het samenwonen een stuk aangenamer.
Onze sociale dienst werkt daarom aan een beleid rond het organiseren van buurtinitiatieven.

Jaarboek 2019
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1409 bewoners

726 verhuurde
wooneenheden

Geen nieuwe
wooneenheid
In opbouw

1538 kandidaathuurders
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DUFFEL

» PROJECT: UITBREIDING KANTOOR VVD
Uitbreiding kantoor VVD
» Architect

» Luc Coosemans & Bruno
Depré

» Aannemer

» Coordinat-Ed bvba

» Bestelbedrag

» 262.703,13 €

» Bestelbrief

» 02.07.2018

» Aanvang

» 01.09.2018

» Uitvoeringstermijn

» 150 kd
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» Voorlopige oplevering » 12.11.2019
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De kantooruitbreiding maakte plaats voor 5 bijkomende werkplekken, 2 kleine
gespreksruimten, een afzonderlijke doucheruimte, een degelijke refter
met keukengedeelte en een uitbreiding van de archiefruimte.
Begin april 2019 werd het nieuwe meubilair geleverd en geplaatst waarna extra lokalen in gebruik
werden genomen.
De voorlopige oplevering heeft plaats gevonden op 12.11.2019.

» PROJECT: SCHORSHAGEN
De gronden gelegen aan de Mijlstraat, wijk Schorshagen, werden midden 2013 verworven met als

15 NIEUWBOUW KOOPWONINGEN
DUFFEL-MIJLSTRAAT

doelstelling 15 betaalbare energiezuinige sociale koopwoningen op de markt te brengen.
Veelal 3-slaapkamer woningen en enkele 4-slaapkamerwoningen zullen worden gerealiseerd in

» Architect

» OM/AR

» Aannemer

» Wienen

» Bestelbedrag

» 2.349.826,93 €

» Bestelbrief

» 15.03.2018

» Aanvang

» 02.09.2019

deze rustige doodlopende straat.
Om het project, gezien de weggevallen subsidiëring, betaalbaar te houden en omdat we inzetten op
duurzame oplossingen om BEN-woningen te realiseren, deed de gemeente een geste door dit
project bijkomend te ondersteunen met een éénmalige bijdrage van 60.500 €.
De gemeente Duffel is principieel akkoord met de overname van het achtergelegen terrein.
De werken zijn gestart begin september 2019, waarbij momenteel de ruwbouwwerken in uitvoering
zijn. Het contractueel einde der werken is voorzien eind oktober 2020, waarna de woningen kunnen

15 NIEUWBOUW KOOPWONINGEN

» Uitvoeringstermijn
» 420 kd
DUFFEL-MIJLSTRAAT
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verkocht worden.

» PROJECT: STOCLETLAAN
HARSGEBONDEN GRIND OP PADEN EN AANPLANTING BUITENAANLEG
Daar de plaatsing van hars gebonden grind op de paden rond het gebouw sterk weersafhankelijk is en
de groenzone niet in winterperiode kon aangeplant worden, werden deze werken van
april – juni 2019 uitgevoerd.

» Atelier MA+P

» Aannemer

» Wienen nv

» Bestelbedrag

» 1.903.145,34 €

» Bestelbrief

» 10.03.2017

» Aanvang

» 18.04.2017

» Uitvoeringstermijn

» 520 kd

» Voorlopige oplevering

» 06.12.2018

» Aanvang openbare infra

» 01.12.2018

» VO openbare infra

» 2019

» Verhuring

» 01.12.2018
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» Architect

WIJKACTIVITEIT
» BEWONERSVERGADERING STOCLETLAAN
In het kader van onze opzet om de cohesie binnen de wijken te verbeteren en huurders meer te
betrekken in bepaalde beslissingen, opteren we er resoluut voor om bij elke inhuring van een
nieuwbouwproject de bewoners samen te brengen op een eerste “bewonersvergadering”.
Op een informele manier, met een knabbel en een drankje, kunnen de nieuwe bewoners met elkaar
Kennis maken en worden meteen een aantal punten op agenda gezet waarover ze mee gaan beslissen.
Zo wordt het systeem van onze ankerpunten uitgelegd en wordt de eerste stap gezet tot aanstelling ervan
in hun nieuwe woonomgeving.
Daarnaast kiezen de bewoners ook zelf of ze samen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke
delen zullen zorg dragen en worden in positief geval de rollen in overleg verdeeld.
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We nodigen ook steevast het OCMW van de gemeente uit.
Zij geven kort een woordje uitleg over wat ze zouden kunnen
betekenen voor de bewoners.

VARIA
» ERVARING VAN EEN BEWONER UIT DE ARENBERGWIJK
Aan het woord is Gilberte, zij woont al sinds 1986 in de Arenbergwijk en verhuisde van een woning met
3 slaapkamers naar een gerenoveerde woning met 1 slaapkamer. Zij vertelt in dit artikel hoe zij de
renovatie van de wijk heeft beleefd.

RENOVATIE ARENBERGWIJK
FOTO VOOR:

Via een infovergadering werden de huurders van de wijk een jaar voor de start van renovatie, ingelicht.
Voor Gilberte kwam dit nieuws aan als een verrassing. Zij had dit niet zien aankomen. Het moeilijkste aan
deze renovatie was voor Gilberte dat zij niet kon terugkeren naar haar toenmalige woning.
Dit was een huis met 3 slaapkamers, maar aangezien haar kinderen niet langer thuis woonden,
was deze woning te groot voor haar geworden. Ze mocht dus enkel terugkeren naar een kleinere woning.
Tijdens de renovatie zelf koos Gilberte ervoor om tijdelijk bij haar dochter te gaan wonen. Haar meubels
stockeerde ze in een drietal garages die ze van de Volkswoningen kon huren.
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FOTO NA:

Gilberte is heel blij met de renovatie. Hoewel ze er tegenop zag om van een grotere woning naar een
kleiner appartement te verhuizen, ziet ze hier nu ook de voordelen van in. Zo is haar nieuwe woning veel
makkelijker te onderhouden en is er veel lichtinval, wat het knus en gezellig maakt.
Gilberte droomt ervan om na haar pensioen een bankje te plaatsen voor haar woning en hier samen te
komen met andere buren voor een babbeltje. Wij willen dit idee vanuit de Volkswoningen alleen maar
ondersteunen.
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De renovatie heeft een zestal maand geduurd. In juni 2019 kreeg ze de sleutel van haar nieuwe woning.
Voor deze verhuis deed ze beroep op de verhuisondersteuning die Volkswoningen haar aanbood.
De verhuizers hielpen de meubels uit de garages verhuizen naar haar nieuwe woning en staken mee
enkele kasten in elkaar.

296 bewoners

148 verhuurde
wooneenheden

Geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

847 kandidaathuurders
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KONTICH

WIJKACTIVITEIT
» FIETSENACTIES TRANSVAALSTRAAT EN BEGIJNENSTRAAT
In de Begijnenstraat te Mechelen en de Transvaalstraat te Kontich hielden we in 2019 een opruimactie
in de fietsenstallingen van de gebouwen. In beide gebouwen stonden er in de fietsenstalling heel wat
ongebruikte fietsen die de plaats innamen voor bewoners die wel regelmatig met hun fiets rijden
met overvolle fietsenstallingen tot gevolg.

FIETSENSTALLING TRANSVAALSTRAAT
VOOR:

Om deze actie vlot te laten verlopen, deden we beroep op onze ankerpunten van deze gebouwen.
We schreven alle bewoners aan met de boodschap dat er een fietsenactie zou plaatsvinden en dat
alle ongebruikte fietsen uit de fietsenstalling verwijderd zullen worden. Onze ankerpunten hingen
daarom labeltjes aan alle fietsen. Huurders met fietsen waar regelmatig mee gereden werd,
mochten hun labeltje verwijderen. De fietsen waar het labeltje niet verwijderd werd, lieten we ophalen.
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In Mechelen werden de niet gebruikte fietsen opgehaald door ’t Atelier, een sociale werkplaats in
Mechelen. In Kontich werkten we hiervoor samen met de gemeente.
Evelyne Van Den Abeele, medewerker dienst omgeving gemeente Kontich, verkocht deze fietsen
voor onze bewoners op de Cultuur- en Vrije Tijdsmarkt in september.

WIJKACTIVITEIT
» PROJECT MOOIMAKERS
In 2019 startte de gemeente Kontich het project Mooimakers op. Mooimakers is een campagne
van de Vlaamse overheid dat werkt rond het thema zwerfvuil en sluikstort en begeleidt gemeentes om
een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen.

We kunnen dus zeker en vast spreken van een
geslaagde campagne die onze huurder
dichter bij elkaar bracht.
Twee vliegen in één klap!

Op 13 juni 2019 organiseerde de gemeente Kontich, samen met enkele medewerkers van de campagne
Mooimakers, een Quickscan waarbij het zwerfvuilbeleid en sluikstortproblematiek van de gemeente in kaart
werd gebracht om van hieruit verder te kunnen bouwen. Ook Volkswoningen van Duffel nam hieraan deel.
In het kader van deze campagne maakte Evelyne Van den Abeele, medewerker van de dienst
Omgeving van de gemeente Kontich, en Marijke Van Nieuwenhove, samen met onze sociale dienst
de bewoners van de Transvaalstraat warm om de buurt op te kuisen. De bewoners die een handje
wilden toesteken kregen van Evelyne handschoenen, een grijpstok en een fluo vestje.
Dit werd een groot succes! Heel wat buren hielpen en helpen nog steeds mee om de buurt op te ruimen.
De parking, de fietsenstalling en de weggetjes langs de gebouwen kregen een hele metamorfose.
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Om de bewoners te bedanken voor hun inzet organiseerde de sociale dienst samen met Evelyne en Marijke
een bewonersvergadering met een stukje taart en een kop koffie. We maakten tijdens deze vergadering
gebruik om nog enkele afspraken te maken rond de orde van de gebouwen en om nog meer vrijwilligers
te zoeken voor de opruimactie. Opnieuw gaven er weer enkele bewoners zich op als vrijwilliger.

309 bewoners

146 verhuurde
wooneenheden

Geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1269 kandidaathuurders
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MECHELEN
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VARIA
» MULTITEAM 2800
In 2018 werd het Multiteam opgericht. Multiteam 2800 is een samenwerking tussen het mobiele team
van Emergo, het SVK van Mechelen, CAW Mechelen, CGG Mechelen, Sociaal Huis Mechelen,
het Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee en de Volkswoningen van Duffel.
Maandelijks komen deze partners bij elkaar om huurdersdossiers te bespreken waar het moeilijk loopt
en er een risico is op uithuiszetting. Veelal zijn deze huurders zorgmijders.
Concreet werken zij rond volgende problematieken:
–
Voorkoming van uithuiszetting
–
Ondersteuning in het alleen wonen
–
Opstarten van betaalplannen
–
Gezinsbegeleiding
–
Medische zorgverlening door het wijkgezondheidscentrum
–
Uitbreiding van het sociaal en professioneel netwerk
–
Stabilisatie van het psychisch welbevinden

MULTITEAM 2800
Aanklampende zorg naar
zorgmijdende mensen met
psychische problemen
die sociaal huren
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Dit samenwerkingsverband is ontstaan vanuit de nood aan intensieve begeleiding van huurders die bij
de reguliere hulpverlening uit de boot dreigen te vallen. Voorlopig kunnen wij als maatschappij
enkel huurders uit Mechelen aanmelden, maar naarmate deze samenwerking meer vorm krijgt,
zal dit herbekeken worden.
Hoewel dit project in 2018 werd opgericht, kreeg dit pas echt vorm in 2019 en hebben we het
afgelopen jaar hard gewerkt om dit project te doen slagen. We kunnen ondertussen dan ook al spreken
van enkele succesverhalen.
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Vanuit deze samenwerking gaat een medewerker van het mobiele team van Emergo samen met de
aanmelder (SVK of VVD) op huisbezoek om zo deze huurders intensief te begeleiden met als doel een
uithuiszetting te voorkomen.

VARIA
» CLUBLOKAAL WALEM

Na:

In 2019 werd het clublokaal, gelegen in de Theo Vinckxlaan te Walem, opgeknapt. Door de jaren heen
was de infrastructuur van dit lokaal een beetje gedateerd. Tijd dus voor een opknapbeurt!
Onze technische dienst gaf enkele aannemers de opdracht om dit clublokaal onder handen te nemen.
Het lokaaltje werd opnieuw geschilderd, bestaande gebreken werden hersteld, de ruimtes werden grondig
gepoetst,… Kortom: het lokaal kreeg een hele make-over.
Het is de bedoeling dat dit lokaal in de toekomst gebruikt zal worden voor het organiseren van activiteiten
in het kader van bewonersparticipatie in de wijk. Daarnaast zal het lokaal ook maandelijks ter beschikking
worden gesteld aan de dames van Thans: Ferm uit Mechelen die hier hun activiteiten zullen organiseren
endaarbij de bewoners uit de wijk proberen te betrekken. Mooie toekomstplannen dus!
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Hieronder en hiernaast alvast een voor en na foto van de uitgevoerde werken in het lokaal.
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Voor:

472 bewoners

217 verhuurde
wooneenheden

geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1894 kandidaathuurders
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ST.-KAT.-WAVER

GEVELRENOVATIE MET SPUITKURK ‘BOOT’
» NACHTEGAALSTRAAT 1 SINT-KATELIJNE-WAVER
PROJECT ‘BOOT'
SINT-KATELIJNE-WAVER
» 14.06.2019
» 06.08.2019
» 20.08.2019
» La Casa bvba
» 217.374,85 €
» 05.09.2019
» 19.09.2019
» 13.12.2019
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» Publicatie aanbesteding
» Opening biedingen
» Gunning DC
» Aannemer
» Bestelbedrag
» Bestelbrief
» Aanvang
» Voorlopige oplevering

WIJKACTIVITEIT
» STARTRECEPTIE “GEVELRONATIE DEN BOOT”
Op maandag 23 september gingen de gevelrenovatiewerken van ons gebouw gelegen Nachtegaalstraat 1
te Sint-Katelijne-Waver ( in de volksmond den boot genoemd ) van start.
Gezien de werken nogal wat hinder konden meebrengen voor onze bewoners organiseerde de aannemer,
La Casa nv, uit eigen initiatief een startreceptie op vrijdag 20 september 2019.

STARTRECEPTIE
“GEVELRONATIE DEN BOOT”
20 september 2019

Bij een hapje en een glaasje bubbels werd aan de aanwezige huurders het volledige verloop van de werken
uitgelegd en werd de werfleider en zijn team voorgesteld.
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De huurders waren aangenaam verrast door dit initiatief en werden zo zeer nauw betrokken bij de werken.
Het ijs was gebroken en de werf verliep zeer vlot en zonder incidenten.

VARIA
» THE SKY IS THE LIMIT
Wist je dat….
Ons project gevelrenovatie te zien was in het 5e seizoen van het spraakmakende “The Sky is the limit”?
We kozen voor de vernieuwing van de gevel van ons appartementsgebouw in de wijk Hogevelden te
Sint-Katelijne-Waver resoluut voor een duurzame renovatie met innovatieve technieken en
vernieuwende materialen en kwamen zo terecht bij de DL-groep. Zij zorgden voor de gevelrenovatie,
volledig uitgevoerd in spuitkurk, een natuurlijk, ecologisch en duurzaam product.
Zaakvoerder Christian, bezieler van deze firma, gespecialiseerd in vochtbestrijding en gevelrenovatie,
toont in het programma “The Sky is the limit “ op TV- zender Vier trots ons project dat met succes en
perfect binnen termijn werd gerealiseerd.
Christian betrok de bewoners actief om de communicatie goed te houden tijdens de werken en
dit leidde tot een algehele tevredenheid!

THE SKY IS THE LIMIT
Christian Lemable (51) en zijn echtgenote
Seka Dobric (52).
“Wij willen ons positieve levensverhaal graag
met de wereld delen”.
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Op 12 februari was de aflevering waarin de gevelrenovatie van “den boot” in voorkwam, aan de beurt.
Het gebouw in de Nachtegaalstraat werd daarbij mooi in beeld gebracht. Wij zijn alvast fan!

CIJFERS UIT DE JAARREKENING
» ACTIVA >< PASSIVA
VASTE ACTIVA
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soorgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
GELDBELEGGINGEN
LIQUIDE MIDDELEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL DER ACTIVA

boekjaar
21/28
20
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
29/58
29
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
54/58
490/1
20/58

PASSIVA
74.653.761 EIGEN VERMOGEN
KAPITAAL
7.806 Geplaatst kapitaal
74.644.022 Niet-opgevraagd kapitaal
66.032.860 RESERVES
Wettelijke reserve
103.006 Onbeschikbare reserve
Belastingvrije reserve
411.269 Beschikbare reserve
KAPITAALSUBSIDIES
8.096.887
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
1.933
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
8.541.936
Grote herstellings- en onerhoudswerken
Overige risico's en kosten
1.187.435
UITGESTELDE BELASTINGEN
1.187.435
SCHULDEN
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
financiële schulden
kredietinstellingen
Overige schulden
1.187.435 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen
Handelsschulden
107.394
Leveranciers
47.656 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale last
59.738
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
7.030.897 Overige schulden
216.210 OVERLOPENDE REKENINGEN
83.195.697 TOTAAL DER PASSIVA

boekjaar
10/15
10
100
101
13
130
131
132
133
15
16
160/5
162
164/5
168
17/49
17
170/4
173
178/9
42/48
42
44
440/4
45
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49

14.027.283
392.812
487.990
-95.178
6.950.240
48.801
5.288.912
1.612.527
6.684.231
3.603.384
3.221.862
2.997.663
224.199
381.522
65.565.030
61.568.559
60.628.719
60.628.719
939.840
3.706.989
2.147.243
962.102
962.102
422.279
313.490
108.789
175.365
289.482
83.195.697
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Activa

» RESULTATENBEREKENING
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Financiële Opbrengsten
Financiële kosten
Winst van het boekjaar voor belasting
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
Winst van het boekjaar
Onttrekking aan de belastingvrije reserve
Te bestemmen winst van het boekjaar

boekjaar
70/76A
60/66A
9901
75/76B
65/66B
9903
780
9904
789
9905

6.173.591
5.506.815
666.776
772.502
1.317.461
121.817
12.340
134.157
13.588
147.745

9906
691/2
6921

147.745
147.745
147.745

Namens de Raad van Bestuur
van onze vennootschap wordt
de Algemene Vergadering
verzocht de jaarrekening,
afgesloten op 31.12.2019,
goed te keuren.
DE BALANS SLUIT AF MET EEN WINST VAN

147.745,00 €
met als voorstel deze toe te
voegen aan de overige reserves.
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Te bestemmen winst
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan de overige reserves
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RESULTAATVERWERKING

» 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
Onze maatschappij heeft over de laatste periode (cijfers tot en met 2019) een totaalscore van 45,5/60.
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KLACHTENMANAGEMENT
Bespreking en evaluatie behandelde klachten:
•
•
•
•
•

1 klacht werd ingediend omtrent vermeende domiciliefraude. Wij detecteerden niet meteen een
overtreding maar gezien inspectie RWO meer politionele bevoegdheden heeft werd de zaak naar
hen doorverwezen. Ook daar geen verder gevolg. (niet gegrond)
2 klachten werden ingediend omtrent de afhandeling van een aanbod/toewijzing. De klacht tegen
kwalificatie “onterechte weigering” was ongegrond; de klacht omtrent gebrekkige afhandeling
toewijzing was deels gegrond.
1 klacht gaat over verplicht onderhoud CV-ketel. Was voor betrokkene niet duidelijk.
Duidelijke toelichting werd opnieuw gegeven aan betrokkene. (niet gegrond)
4 klachten gaan over uitvoering/afwerking van werken renovatie, verwarmingsplan, dakisolatieplan
ERP 2020. Allen werden opgelost. (3 deels gegrond, 1 niet gegrond)
6 klachten gaan over opvolging van een herstellingen en technische gebreken woningen.
Allen zijn opgelost (allen gegrond)

KLACHTENCIJFER
In 2019 noteerden we

14 klachten:
gegrond » 9
opgelost » 14
niet opgelost » 0
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Voor grotere projecten en werken wordt vooraf een communicatieplan opgesteld en gewerkt met
kerngroepen waar de bewoners van de wijk info kunnen verkrijgen – bewonersparticipatieproject met
samenlevingsopbouw. Aan de betrokken werfopvolger van de SHM wordt gevraagd om kort op de bal te
spelen en goede communicatie te behouden met de huurders.
Daarnaast werden afspraken rond verbetering en opvolging van herstellingen (gewone en
na plaatsbeschrijving) gemaakt en in proces gegoten. Dit dient blijvend te worden geëvalueerd.
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Concrete realisaties en verbeteringen:

