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VOORWOORD

Een sociale huisvestingsmaatschappij werkt in een context van voortdurende toenemende verandering in weten regelgeving. Dit heeft een onmiddellijke impact op de werkvloer en op onze huurders.
Hierdoor worden flexibiliteit en communicatie meer en meer sleutelbegrippen in onze werking.
In 2020 kwam hier bovenop de Covid19 pandemie. Huisbezoeken werden onmogelijk.
De balie werd minder toegankelijk en plots werd telewerken, digitaal communiceren en vergaderen de regel. Een heleboel maatregelen zowel
intern als extern dienden in een mum van tijd uitgewerkt en nagenoeg permanent bijgestuurd te worden.
Een hele opgave voor onze diensten en huurders die net nabijheid en aanspreekbaarheid zo belangrijk vinden.
Er werd heel wat creativiteit aan de dag gelegd zoals blijkt uit het jaarverslag.
Ik denk dan aan de alternatieve viering bij het einde van de renovatieprojecten, het ondersteunend telefonisch contact met elke huurders
boven de 65, kaartjesactie, huurderskrant,…
Daarnaast werd de toegankelijkheid van informatie voor huurders en kandidaat huurders verhoogd door het creëren van een nieuwe website.
In tegenstelling tot andere sectoren bleef onze huisvestingsmaatschappij op volle kracht aan het werk. Dit kan ook niet anders.
Er waren in 2020 immers weer bijna 2100 kandidaat-huurders, de uitrol van het Masterplan (nieuwbouw, renovatie) ging gewoon verder en begeleiding
van huurders stopte niet. De directiecomités en raden van bestuur waren dan wel digitaal maar dat had geen invloed op de gedrevenheid en het
enthousiasme van de bestuurders en onze directeur.
De inzet van onze medewerkers bleef groot ondanks de aanwezigheid bij sommige huurders van corona gerelateerde sociale gevolgen
(problemen individueel, familiaal of met buren, verhoogde prikkelbaarheid,…).
In dit jaarboek kan u gedetailleerde stand van zaken vinden over de werkzaamheden rond renovatie en vernieuwbouw.
Wij zijn actief op verschillende werven waardoor er vanuit onze technische dienst een strikte planning en werkwijze dient gehandhaafd te
worden om het geheel te kunnen overzien en managen.
Rekening houdende met de onderbezetting op deze dienst is dit een waar huzarenwerk. Hartelijk dank hiervoor.
Tenslotte kan ik de aandeelhouders opnieuw recht in de ogen kijken. De missie en visie die elke gemeente heeft rond sociaal wonen
brachten wij in praktijk. Wij blijven een erg actieve maatschappij zowel op gebied van uitvoering als op gebied van samenwerking met de gemeenten.
Dit alles is nog steeds gekoppeld aan een uitstekend financieel beleid waardoor wij bij de top behoren in Vlaanderen wat betreft onze financiële gezondheid.
Naast het puike werk dat werd geleverd “op het veld” wens ik alle medewerkers die meegewerkt hebben aan het tot stand komen van dit jaarboek
proficiat te wensen.
Het werd weer een informatief, toegankelijk en helder jaarboek.
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9e bestuurslid en extern ervaringsdeskundige
De heer Luc Wuyts, gemeenteraadslid
Commissaris
De heer Callaert
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2de Ondervoorzitter:
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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 31.12.2020.

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 €.
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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
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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
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);

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.

31.12.2020

JAARBOEK 2020

Bevestigt hierbij de Raad van Bestuur dat tijdens het dienstjaar 2020 regelmatig toezicht
werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat de maatschappij overeenkomstig artikel 3
van haar statuten heeft bepaald.

RAAD VAN BESTUUR

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

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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PERSONEEL 31.12.2020
▪ SAMENSTELLING 2020
Directeur: Kristina Verhoye
Financieel beheerder: Freddy Stalmans
boekhouding – huurberekeningen – afrekening kosten en lasten

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).

JAARBOEK 2020

Hoofd Technische Dienst: Ralph Wauters
opvolgen werven – technische bijstand – projectcoördinatie
Administratief medewerker: Sofie Lobbestael
algemene ondersteuning technische dienst
Administratief medewerker: Frank Vercammen
opvolging technische problemen huurders
Technisch medewerker: Veerle De Pourcq
opvolgen renovatieprojecten – raamcontracten herstellingen –
algemene ondersteuning Hoofd Technische dienst
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Hoofd Huurdersrelaties: Vicky De Weerdt, Veronique Van Handenhove
problemen huurders – verhuisbewegingen – debiteurenbeheer
Administratief medewerker verhuur: Carla Van Den Brande, Linde Golvers
debiteurenbeheer – plaatsbeschrijvingen – verzekeringen - huurcontracten
Administratief medewerker kandidaten: Anne De Proft
telefonisch onthaal – kandidatenbeheer
Medewerker Sociale Dienstverlening & Onthaal: Cindy Van Dooren,
Latifa Lamsarouad, Marijke Capiau

▪ NIEUWE MEDEWERKERS
Corona maakte van 2020 een zeer bewogen en uniek jaar, maar desalniettemin was het ook een jaar
waarbij we onze dienstverlening nog verder hebben willen optimaliseren.
Volkswoningen van Duffel heeft in 2020 5 nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

SOFIE

VERONIQUE

Onze dienst huurdersrelaties werd versterkt door Linde Golvers.
Ze was jaren actief als begeleidster in crisishulp aan huis voor gezinnen bij Jeugdzorg.
Als studentenbegeleider vormde zij in haar vorige job een schakel tussen de school en de student.
In het verlengde hiervan zal zij nu een belangrijke schakel zijn tussen de huurder en de maatschappij!
Tot slot mochten we ook op de sociale dienst een nieuwe medewerker verwelkomen, Latifa Lamsarouad.
Een ambitieuze en vrolijke nieuwe collega die samen met Cindy de uitdaging aangaat om de sociale acties
verder uit te werken.
Latifa is erg sociaal geëngageerd en heeft in haar vorige jobs al heel wat nuttige ervaring opgedaan.

LINDE

LATIFA

JAARBOEK 2020

In het najaar werd onze maatschappij nogmaals verblijd met de komst van drie nieuwe collega’s:
Na het vertrek van Vicky in de zomer werd er onmiddellijk gezocht naar een vervanger.
Wij mochten in oktober Veronique Van Handenhove verwelkomen als het nieuwe
diensthoofd huurdersrelaties en administratie.
Voor ze bij onze maatschappij startte was Veronique een zeer gedreven uitbaatster van
“Superette Ninette” en leidde ze daarvoor gedurende 23 jaar de Belgische vestiging van Van Dale.
Haar creativiteit en planmatig werken is zeker een meerwaarde voor de maatschappij!
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Ook onze technische dienst werd in het voorjaar verstrekt door een nieuwe gemotiveerde
medewerker, Sofie Lobbestael.
Zij werd in maart aangeworven en zette zich met veel ijver en nauwkeurigheid in voor onze technische dienst.
Sofie werkte hiervoor als zelfstandige in een firma die gespecialiseerd was in vochtbestrijding,
ventilatie en groendaken.

CINDY

Even voorstellen…

De eerste nieuwe medewerker die wij mochten verwelkomen was Cindy Van Dooren,
zij vervoegde in de loop van januari deeltijds de sociale dienst.
Na een loopbaan van 13 jaar in de thuiszorg ging ze vol enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan.
Haar jarenlange ervaring met klanten neemt ze mee om de sociale dienst verder uit te bouwen!

▪ AFSCHEID VERTROKKEN MEDEWERKERS
In 2020 namen we jammer genoeg ook afscheid van twee fijne en gewaardeerde collega’s.
Hierbij willen wij hen nogmaals bedanken voor hun enthousiasme, inzet en hen succes wensen
in hun verdere loopbaan.
Vicky De Weerdt, werkzaam als diensthoofd huurdersrelaties en administratie, koos ervoor om terug te
keren naar een job in de thuiszorg. Zij verliet onze maatschappij in juli 2020.
Daarnaast namen we ook afscheid van Marijke Capiau. Als medewerker van onze sociale dienst,
besloot ook zij om een ander pad te kiezen en verliet ze ons in het najaar van 2020.

Bedankt!

VICKY

MARIJKE

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Wij wensen zowel Vicky als Marijke het allerbeste toe!

JAARBOEK 2020
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▪ OPLEIDINGEN PERSONEEL 2020

Hoe maak je een aantrekkelijke en toegankelijke huurderskrant?
Webinar Sociale huur

Workshop VEB: overnames en verhuisdossiers
Basiscursus Infrastructuuraanleg Regio Noord
Basiscursus overheidsopdrachten
Woningkwaliteit – Wonen Vlaanderen
Inspiratietafels soc. diensten: sociaal wonen tijdens de lockdown

Webinar Nieuwe versie Ask & Go
3P-opleiding

Bouwen zonder gesloopt te worden - groepsaankoop ABR-polis
Opleiding OGM en CTX (software boekhouding)
Optimalisatie woningkwaliteit SHM’s

Kristina Verhoye
Freddy Stalmans
Cindy Van Dooren
Veerle De Pourcq
Veerle De Pourcq
Veerle De Pourcq
Veronique Van Handenhove
Linde Golvers
Cindy Van Dooren
Marijke Capiau
Cindy Van Dooren
Veronique Van Handenhove
Linde Golvers
Cindy Van Dooren
Carla Van Den Brande
Ralph Wauters
Ralph Wauters
Frank Vercammen
Veronique van Handenhove
Latifa Lamsarouad
Cindy Van Dooren
Freddy Stalmans
Ralph Wauters
Veerle De Pourcq
Kristina Verhoye
Ralph Wauters
Kristina Verhoye
Freddy Stalmans
Frank Vercammen

DIT JAAR MAKEN WE KENNIS
MET DE TIPS & TRICKS
VAN ONLINE LES VOLGEN
10
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Studiedag Social Profit Acerta
Intervisie boekhouding
Infosessie Wooncode
Klimaatdoelstellingen 2050
Uitvoeren overheidsopdrachten
Coronaclaims en negatieve prijsherzieningsformule - werven
LORD en CTX (software beheer verhuringen)

Gevolgd door

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Overzicht opleidingen 2020

▪ COVID 19 HERORGANISEERT DE WERKVLOER
Het coronavirus hield ons stevig in bedwang in 2020.
Wij zagen ons door de lockdown, in maart 2020, genoodzaakt om een aantal drastische maatregelen
te nemen. De sociale dienst besloot tijdelijk geen huisbezoeken meer in te plannen en ook onze
balie werd gesloten. Alle contacten werden zoveel mogelijk via mail of telefonisch gedaan.
Enkel voor dringende zaken konden huurders een afspraak maken op kantoor.

Intern op kantoor werden teams-vergaderingen in het leven geroepen en werd het telewerk zo goed als
mogelijk uitgerold. Een moeilijke, maar met succes gelegde puzzel.
Omdat Corona zeer aanwezig was in het leven van elk van ons (huurder en maatschappij), werden er in de
huurderskrantjes volgende artikels gepubliceerd.
“Corona & zomervakantie “
“Impact van Coronamaatregelen op de huurprijs”
“Coronatoeslag op groeipakket”
Hopelijk kunnen we snel terug naar wat het oude “normaal” was.

COVID 19
Op de werkvloer

JAARBOEK 2020

De balie kreeg ook een metamorfose om alle bezoekers op een veilige manier te kunnen ontvangen.
Er werd een plexiglas geplaatst over de gehele lengte alsook een dispenser om je handen te ontsmetten.
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Toch probeerde de sociale dienst het contact met haar huurders op andere manieren te behouden.
Zo namen zij in de loop van maart-april telefonisch contact op met al onze 65-plussers.
Het doel van deze telefoongesprekken was om te polsen naar het welzijn én om, indien gewenst,
door te verwijzen naar andere diensten (boodschappendienst, teleonthaal, …).
Verder informeerden we alle huurders op regelmatige basis via onze nieuwsbrieven.
Daarnaast stond de sociale dienst de afgelopen maanden in nauw contact met onze ankerpunten.
Zij vormden in Corona-tijden een zeer belangrijke schakel tussen huurders en maatschappij.

▪ COVID 19 WERPT ROET IN HET ETEN
Een aantal sociale acties zijn jammer genoeg in het water gevallen door Corona.

EVENTS WORDEN VERPLAATST
NAAR
EEN LATER TIJDSTIP

JAARBOEK 2020
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LENTESCHOONMAAK:
Op 29 maart organiseerde gemeente Duffel een lenteschoonmaak.
De sociale dienst van Volkswoningen van Duffel had hierrond een kleinschalige actie opgezet samen met de
huurders uit de Acacialei in Duffel. Jammer genoeg konden we niet anders dan de lenteschoonmaak
te annuleren.
WOONMETER:
Vanuit de sociale dienst wilden we graag een kleinschalig project opstarten rond het ventileren en verluchten
van onze huurwoningen. In de loop van 2019 werden er “woonmeters” aangekocht.
Dit zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke instrumenten om de temperatuur en de luchtvochtigheid te meten
in een woning. Samen met de milieudeskundige, Liesbeth Van Peer van Logo Mechelen, werkten we een
actieplan uit. Er werd een warme oproep gedaan via onze “huurderskrant”, naar al onze huurders om
deel te nemen aan het project. Er kwam heel wat positieve respons.
De eerste sessie zou in het najaar doorgaan, maar is jammer genoeg geannuleerd omwille van de toename
van de besmettingen. Dit project wordt zeker vervolgd in 2021!
INHULDIGINGSFEEST ARENBERG:
Naar aanleiding van de renovaties in de Arenbergwijk, wilden we graag een groot feest organiseren.
Via een nieuwsbrief probeerden we de huurders mee te betrekken in de organisatie van het feest!
Jammer genoeg hebben we ook dit evenement moeten annuleren.
We lieten het hoofd niet hangen en gingen op zoek naar een coronaproof alternatief!
BURENBEMIDDELING
Doorheen het jaar 2020 merkten we op de sociale dienst een toename van meldingen van burengeschillen
en overlast. Als maatschappij doen wij aan basisbegeleiding van onze huurders.
Om huurders nog beter te kunnen adviseren en door te verwijzen, namen wij contact op met de dienst
burenbemiddeling uit Mechelen. We bekeken de mogelijkheden om eventueel een samenwerking op te
starten met deze dienst met als doel ook vanuit de andere gemeentes een onafhankelijk persoon te kunnen
raadplegen om te bemiddelen in burengeschillen. Er werd in 2020 al een eerste aanzet gegeven,
maar door Corona werd dit project even on hold gezet.
Het is zeker de bedoeling om hier verder mee aan de slag te gaan in de toekomst!

VARIA 2020
DIKKE TRUIENDAG

Op 11 februari 2020 organiseerde het Departement Omgeving voor de 16de keer ‘Dikke truiendag’ in
Vlaanderen.
Zo wordt elk jaar opnieuw op een ludieke manier de aandacht gevestigd op de klimaatproblematiek.
Door de opwarming van de aarde en andere menselijke factoren komen planten en dieren in de problemen
of sterven ze uit.

DIKKE TRUIENDAG
We zetten de verwarming een paar graden lager,
trekken onze warmste trui aan
en
drinken ’s middags met z’n allen een tas vers
gemaakte soep.

Om de afvalberg op kantoor te verminderen werd er een GFT-bak geplaatst in de tuin achter het
kantoorgebouw.
Zelf composteren spaart immers energie doordat het organische afval ter plaatse wordt verwerkt:
de kringloop blijft klein.
Bovendien levert het een nuttig eindproduct op.
Compost is humusrijk en daarom bruikbaar als bodemverbeteraar voor je tuin.

JAARBOEK 2020
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Traditioneel werd ook de verwarming een paar graden lager gezet en trokken we een extra dikke trui aan:
onze persoonlijke bijdrage om de CO2-uitstoot die dag te verminderen.
Cindy en Marijke zorgden voor heerlijke, warme soep gemaakt van biologische groenten.
Als dessert was er overheerlijke zelf gemaakte taart.
Een ideaal moment om samen stil te staan bij de klimaatproblematiek en hoe we als sociale
huisvestingsmaatschappij onze kleine maar tegelijk grote bijdrage kunnen leveren.

HOE LAGER DE THERMOSTAAT
HOE BETER VOOR HET KLIMAAT

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

▪

De warmste week is een initiatief van VRT en Studio Brussel om op verschillende manieren goede doelen
te ondersteunen.
Jaarlijks nemen de medewerkers van Volkswoningen van Duffel deel aan één van de vele acties.
Door de corona epidemie was het helaas niet mogelijk om fysiek deel te nemen en gingen we op zoek naar
alternatieven. De keuze is gevallen op een initiatief van het UZ Antwerpen en vzw SuperNils, een vzw ter
ondersteuning van mensen met leukemie.
Zij hebben een hartverwarmende actie opgezet om postkaarten te laten ontwerpen en op te sturen naar
leukemiepatiënten.
Wat was de opdracht?
Maak zelf een mooie en leuke postkaart met een opbeurende boodschap en stuur ze vervolgens
naar de leukemie-patiënten van het UZ Antwerpen.
Daar worden ze opgehangen in de gangen en de kamers, om hen een hart onder de riem te steken.

“Ik was vorige week en vandaag in het UZ Antwerpen om pakketten af te leveren voor de leukemiepatiënten
(onze SuperNilsdag voor volwassenen).
De hoofdverpleegkundigen bevestigden dat de postkaartenactie een enorm succes was.
De patiënten hebben ervan genoten. De kaartjes werden dagelijks bezorgd aan de patiënten zelf tijdens de
koffierondes. In elk geval bedankt voor de medewerking en de getoonde interesse.
Je mag gerust zijn ... het was een actie die goed deed, zowel voor de zieken als voor de verpleegkundigen.”

WARMSTE WEEK
ten voordele van vzw SuperNils
Vzw SuperNils is een organisatie die het
onderzoek naar kanker
en het project Immuno-T ondersteunt.

Enkele van ons maakten opbeurende postkaarten
voor grote en kleine leukemie-patiënten van de
afdeling hematologie van het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen.
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WARMSTE WEEK 2020 #SuperNils
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▪

▪

MONDMASKERS TEN VOORDELE VAN DIERENBESCHERMING MECHELEN

De coronapandemie werd in het voorjaar van 2020 vooral gedirigeerd door een tekort aan chirurgische
mondmaskers, FFP2 mondmaskers, face shields, medische schorten, plastiek handschoenen …
Als reactie en steunbetuiging aan het zorgpersoneel kroop iedere Belg, met enige kennis van een naaimachine,
achter zijn naaitafel om de Belgische bevolking, groot en klein, te voorzien van stoffen mondmaskers.
Zo konden de ‘echte’ chirurgische maskers ingezet worden in de zorgsector.

15

Volkswoningen van Duffel liet zijn eerste 20 mondmaskers maken door “Tante Ann”.
Tante Ann is onthaalouder te Mechelen en naaide tijdens de lockdown 1000 mondmaskers ten voordele
van Dierenbescherming Mechelen vzw.
Als maatschappij, met ook een hart voor dieren, wilden we zo bijdragen aan het dierenwelzijn ten tijde
van lockdown.

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

JAARBOEK 2020

De overheid verspreidde goedgekeurde naaipatronen en het dagelijks dragen van een mondmasker in
het openbaar werd een feit.

KANDIDAAT-HUURDERS
HUURDERS
SOCIALE DIENSTVERLENING
OPTIMALISEREN DIENSTVERLENING: WEBSITE
BEWONERSPARTICIPATIE
BESTAAND PATRIMONIUM
ENERGIE-RENOVATIE-PROGRAMMA 2020
MASTERPLAN
OVERZICHT VERVANGINGSBOUW- EN NIEUWBOUWPROJECTEN
OVERZICHT RENOVATIEPROJECTEN
CIJFERS UIT DE JAARREKENING
KLACHTENMANAGEMENT

JAARBOEK 2020
VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

WERKING 2020
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KANDIDAAT-HUURDERS 2020

Het gedrag van onze kandidaat-huurders werd eveneens door de coronacrisis beïnvloed.
Laten we samen even kijken naar 1 jaar pandemie en de invloed op de inschrijvingen.
In maart 2020, het moment van de uitbraak, werd het bezoek aan onze kantoren voor het eerst volledig
verboden. Hierdoor kwamen amper tot geen inschrijvingen binnen.
Met de versoepelingen in juni werd de toegang tot onze kantoren twee dagen per week opnieuw toegestaan.
Dit zorgde echter niet voor een toeloop aan inschrijvingen, integendeel.
Na een exponentiële stijging in het aantal besmettingen, besloot de regering midden oktober, om opnieuw
onherroepelijk de deuren te sluiten voor bezoekers.
Ondanks sluiting kwamen deze keer de inschrijvingen van kandidaat-huurders wel binnen, dit zowel via de
klassieke post als via mail. Naast de hulp die aangeboden werd om hun kandidatuur in te vullen,
heeft het online formulier op onze website, dat als zeer toegankelijk wordt ervaren, bijgedragen aan
nieuwe inschrijvingen.

KANDIDAAT-HUURDERS /GEMEENTEN
31.12.2020
Bonheiden
Duffel
Kontich
Mechelen
Sint-Katelijne-Waver

1.209
1.572
1.015
1.496
2.238

VERSCHILLEDE NATIONALITEITEN
31.12.2020
Europees burger
Niet Europees burger

184
421

2500

2192

2120
2000

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

1924

1809

1500

2017
1.809
556
120

1000
556

469

500

597

498

523

605
438

120
0
2017

2018

Aantal ac eve dos s iers op 31 12 2020

2019

Aantal nieuwe ins chrijvingen 2020

2020

Aantal niet Belgen

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

egevens omtrent het estand van kandidaathuurders

De nood om sociale woningen blijft hoog.

2020
2.076
438
605
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▪ ALGEMEEN 2020

Er vertrokken ook huurders
om volgende redenen:

Het gezinstype van deze nieuwe huurders kan u aflezen in
onderstaande tabel:
Alleenstaanden
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren)
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s)
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren)
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s)
Paar zonder kinderen: 2 volwassenen
Alleenstaande zonder kinderen: 1 volwassene + bijwoner(s)
Alleenstaande met kinderen in bezoekrecht
Mutaties n.a.v. renovatie R1-2-3
Gewone mutaties
Mutaties n.a.v. onderbezetting
Totaal

2020
40
21
0
20
0
14
0
1
46
4
3
149

2019
64
16
1
30
1
19
2
6
48
24
9
220

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

0
0
8
4
37
0
3
23
8
12
0
2

Er vertrokken ook huurders
om volgende redenen:
‘DOMICILIEFRAUDE
‘KBSH: LEEFBAARHEID
‘KBSH: MUTATIE
‘KBSH: MUTATIE ONDERBEZETTING
‘KBSH: MUTATIE RENOVATIE
‘KBSH: EIGENDOM
‘NAAR PRIVE
‘VAN RECHTSWEGE: OVERLEDEN
‘VAN RECHTSWEGE: RUSTHUIS
‘VAN RECHTSWEGE: VERHUISD
‘VREDERECHTER: NIET BETALEN HUUR

0
0
4
0
5
1
11
1
2
0
0
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In totaal werd in 2020 aan 149 gezinnen een woning of appartement verhuurd.

‘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

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

▪ NIEUWE VERHURINGEN 2020

HUURDERS 2020
▪ PER GEMEENTE

kandidaat-huurders
1.209
1.572
1.015
1.496
2.238

wooneenheden
125
724
148
146
217

Wooneenheden in opbouw
+49
+60 ( waarvan 21 koop)
----

huurders
263
1.411
289
317
466

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

BONHEIDEN
DUFFEL
KONTICH
MECHELEN
SINT-KATELIJNE-WAVER

JAARBOEK 2020
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HUURDERS 2020
▪ EVOLUTIE HUURPRIJZEN
De gemiddelde huurprijs:
De gemiddelde huurprijs, gemeten in de maand januari 2021, bedraagt 390,98 euro.
Dit is een stijging met 0,78 % t.o.v. 2020.
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 solidariteitsbijdrage
(cfr. Jaarverslag 2018), doch de meest ingrijpende wijzigingen werden opgenomen in het
BVR van 24/5/2019.

evolutie gemiddelde huurprijs
2015-2021
400
350
300
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

JAARBOEK 2020

De gemiddelde huurprijs
317,13 €
331,25 €
338,22 €
339,02 €
342,59 €
387,94 €
390,98 €

EVOLUTIE
HUURPRIJZEN 2015-2020

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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▪ GEVOLG NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING PER 1/1/2020
Gevolg van de wijzigingen nieuwe huurberekening per 1/1/2020, opgesplitst tot op gemeenteniveau.

+500
+400
+350
+300
+250
+200
+150
+100
+50
0><50
0<>-50
-50
-100
-150

Duffel

4
6
9
22
11
20
37
135
327
100
12
1

Sint-Katelijne-Waver

Kontich

Bonheiden

Mechelen

Totaal

1

1
7
6
16
41
27
39
73
307
578
160
24
5
2

3
3
8
7
3
9
63
69
30
7
1

1
5
1
5
10
27
72
11
2

2
4
7
7
6
20
64
9
1
4
1

1
2
1
4
11
62
46
10
2

1286

Dit is een stijging van 13% t.o.v. 2019, grotendeels dus te verklaren in de nieuwe te hanteren methode van
huurprijsberekening.
• 156 van de 1286 huurders (12%) zagen hun huurprijs verhogen met meer dan 150 EUR per maand.
Deze huurders werden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op kantoor waarbij de uitkomst duidelijk en
gedetailleerd werd uitgelegd.
• 191 van de 1286 huurders (15%) zagen hun huurprijs dalen.
Voor de grote meerderheid van huurders (885) die hun huurprijs zagen verhogen, betrof dit een verhoging
die niet meer dan 100 euro bedroeg.

Op 1 januari 2020 pasten de sociale
huisvestingsmaatschappijen hun huurprijzen aan.
Zo wordt er voortaan rekening gehouden met de
volgende elementen:
er wordt voortaan rekening gehouden met de
inkomsten van alle gezinsleden, met uitzondering
van de kinderbijslaggerechtigde kinderen,
de inkomensdefinitie wordt geactualiseerd zodat
duidelijk is welke inkomsten worden meegerekend
en welke niet,
men houdt geen rekening meer met een minimaal
inkomen,
er wordt een energiecorrectie ingevoerd dat een
toeslag vastlegt voor woningen die energetisch
beter presteren,
de marktwaarde wordt voortaan berekend aan de
hand van een objectief schattingsmodel.
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€

GEVOLG NIEUWE
HUURPRIJSBEREKENING

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Zoals aangekondigd in het jaarboek van 2019 wordt in dit jaarverslag de precieze omvang van de impact
van verschillende wetswijzigingen inzake huurprijsberekening per 1/1/2020 weergegeven.
Na afwikkeling van alle huurprijsherzieningen, in de loop van januari 2020 stelden we vast dat de
gemiddelde maandelijkse huurprijs 387,94 EUR bedraagt.

DIENSTVERLENING OPTIMALISEREN – INTERACTIEVE WEBSITE
De website van Volkswoningen van Duffel werd in 2020 in een nieuw, fris jasje gestoken en oogt
overzichtelijker.
Je wordt meteen naar de juiste pagina’s geleid en krijgt een duidelijketekst te lezen. Bovendien is de
website nu ook veel interactiever. Je kan je via de website voortaan rechtsreeks inschrijven als
kandidaat-huurder. Printen, invullen, scannen …. is voortaan verleden tijd.

Volkswoningen van Duffel werkte voor de ontwikkeling van de nieuwe
website samen met de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting.
Door krachten te bundelen bespaar je werk en krijg je een beter
resultaat.
Webdesigner “Vingerhoets.com” uit Lier werd onder de arm genomen
om alles in goede banen te leiden.

JAARBOEK 2020

De nieuwe website werd gelanceerd op 01 oktober 2020.
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De website werd daarnaast gemoderniseerd en we voegden handige tools toe zoals …
• Het opvragen van je plaats op de wachtlijst a.d.h.v. je rijksregisternummer.
• Webtoegankelijkheid zodat website bruikbaar is voor elke surfer, ook voor personen met
een beperking.
• Online inschrijvings- en aanvraagformulieren.
• …

SOCIALE DIENSTVERLENING 2020
▪ INSPIRATIETAFELS
Op maandag 23 november 2020 namen onze medewerkers Latifa en Cindy deel aan de inspiratiedag
voor sociale diensten.

“Als je focust op de barrières, valt het
doel;
Als je focust op het doel, vallen de
barrières.”

Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en is bedoeld
om de medewerkers van de sociale dienst te laten netwerken met elkaar.
De inspiratiedag vond plaats via zoom en kreeg de gepaste titel ‘sociaal wonen tijdens de lockdown periode’.

Via deze link vind je de publicatie:
https://en.calameo.com/read/005447607ec4773e8b39d

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Tijdens de sessie wisselden de sociale diensten ervaringen uit over hoe ze in deze tijd, waarin iedereen
noodgedwongen fysiek afstand moet bewaren, toch de verbinding konden behouden en waar nodig
deze konden versterken met de bewoners.
Uit deze zeer interessante namiddag vloeide een mooie publicatie voort met initiatieven die aan bod kwamen.
Deze initiatieven werden gebundeld door zinspeling voor en met de VMSW, in de publicatie
'Laveren in woelige wateren: creatief sociaal werk in de huisvestingsmaatschappijen tijdens de coronacrisis'.

JAARBOEK 2020
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▪ WOONMETER
Volkswoningen van Duffel wil zijn huurders in de toekomst sensibiliseren tot het creeëren van een gezond
binnenklimaat in de woning.
De sociale dienst startte, in samenwerking met milieudeskundigen van Logo Mechelen, een
kleinschalig project op rond het ventileren en verluchten van onze huurwoningen met behulp
van woonmeters.

JAARBOEK 2020

Temperatuur:
• overdag - je bent thuis: kies voor een temperatuur rond de 20 graden.
• 's Nachts - je bent thuis: laat de temperatuur wat zakken - behoud minimaal 15 graden.
• Je bent niet thuis: laat de temperatuur wat zakken - behoud minimaal 15 graden.
Luchtvochtigheid:
• De meter geeft 'HH' aan wanneer de luchtvochtigheid +80% is en 'LL' wanneer de
luchtvochtigheid -20% is.
Deze waarden kan de meter niet meer meten.
• De luchtvochtigheid moet tussen de 30 en 60% liggen - ideaal ligt deze rond de 45%.
o Ligt deze te hoog? dan moet je dringend verluchten, anders gaat het vocht neerslaan en
kan er schimmel ontstaan.
Vochtige lucht voelt ook altijd kouder aan waardoor je onnodig meer zou gaan verwarmen.
o Ligt deze te laag? dan is het erg droog in je woning. Je kan bijvoorbeeld een verdamper met
water aan de radiator hangen of je was binnen laten drogen.
Te droge lucht is gemakkelijk aan te pakken.
• Verlucht 's ochtend en 's avonds een tiental minuten!
• Verlucht bijkomend als je taken uitvoerde die extra vocht produceren bv. koken, poetsen, was
drogen, strijken, een douche of bad nemen.
• Soms is het buitenklimaat bepalend voor de luchtvochtigheid en heb je er zelf weinig impact
op: bv. bij een zeer zwoele zomeravond of bij een ijzige, droge winterperiode.
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Een woonmeter meet de temperatuur en de vochtigheid in de woning.
Het is een ideaal instrument om de woning correct te verwarmen en om te besparen op de energiefactuur.
De ingebouwde hygrometer meet de vochtigheid. Zo weet je wanneer je het huis moet verluchten.
Dat zorgt voor een ideaal wooncomfort. De woonmeter werkt met icoontjes, zodat iedereen
gemakkelijk de waarden kan aflezen en ermee aan de slag kan.

▪ INHULDIGEN EERSTE RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN
#CORONAPROOF
De wijken Arenbergstraat, Jos Reypensstraat en Theo Vinckxlaan ondergingen een hele metamorfose.
Deze 3 wijken waren de eerste wijken uit ons masterplan die gerenoveerd werden.
De woningen uit deze wijken werden getransformeerd tot moderne, energiezuinige én kwaliteitsvolle
woningen.
Om deze renovatie feestelijk in te huldigen, waren we van plan om in de drie wijken een heus wijkfeest
te organiseren. Helaas stak COVID-19 daar een stokje voor en moesten we onze plannen herzien.

Het verdelen van de mandjes was alvast een groot succes.
De huurders waren aangenaam verrast en zelfs de nieuwszender RTV zorgde voor een korte reportage
rond dit gebeuren!

JAARBOEK 2020

Welkom!

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Omdat we de renovatie van de wijken niet zomaar wilden laten voorbijgaan en jaren uitstel geen optie was,
zijn we op zoek gegaan naar een coronaproef alternatief.
We brachten aan iedere bewoner in deze drie wijken, volledig veilig en mét mondmasker,
een welkomstpakketje.
In dit pakketje zaten een aantal lokale producten om van te smullen en een plantje om de gerenoveerde
woning extra op te fleuren.
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▪ KERNGROEPLEDEN WIJK ARENBERG ZIJN GOUD WAARD
#CORONAPROOF
Na de inhuldiging van de wijk Arenberg, hebben we ook onze kerngroepleden uit deze wijk nog eens extra in
de bloemetjes gezet!
Er verscheen een artikel in onze huurderskrant om hen persoonlijk te bedanken.
Gilberte, Patrick, Suzanne en Baudoin hebben zich tijdens de renovatie in de Arenbergwijk zeer enthousiast en
gemotiveerd ingezet, om de werken mee in goede banen te leiden.
Ze vormden een aanspreekpunt voor hun buren en brachten ons op de hoogte bij mogelijke problemen
in de wijk.

Bedankt!

JAARBOEK 2020

Mede door hen is de renovatie in de Arenbergwijk heel vlot verlopen.
Een dikke dankjewel hiervoor!

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Vanuit heel ons team willen we Gilberte, Patrick, Suzanne en Baudoin van harte bedanken voor de
fijne samenwerking.
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▪ HART ONDER DE RIEM VOOR ONZE HUURDERS
#CORONAPROOF

Hou de moed erin!

In deze moeilijke tijden waarin wij bijna een jaar leven, heeft Volkswoningen van Duffel een
kaartjesactie opgezet. Om onze huurders een hart onder de riem te steken,
zijn huis aan huis kaartjes in de bus gestoken om iedereen te laten weten dat wij aan hen denken.
Op dit kaartje stonden handige adresjes waar je terecht kan voor een vraag of hulp per gemeente.

JAARBOEK 2020
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Bij dit kaartje staken we ook een “doorstuurkaartje”.
Deze was bedoeld om door te sturen naar een naaste die ook een positieve boodschap kon gebruiken.

▪ NIEUWJAARSWENSEN VOOR ONZE ANKERPUNTEN
#CORONAPROOF
De ankerpunten zijn huurders die in hun eigen wijk actief en betrokken zijn en bijdragen aan de
bewonersparticipatie. Vrijwilligers die zich dag in dag uit met hart en ziel inzetten in de wijken.
Het aanspreekpunt voor zowel de maatschappij als de buurtbewoners.
Ze hebben een luisterend oor en vormen een belangrijke schakel tussen de medebewoners en de maatschappij.

We lieten ook een mondmasker met het logo van Volkswoningen van Duffel maken alsook een flesje
ontsmettingsgel met ons logo.
Bijzondere geschenken gemaakt door en voor bijzondere mensen.
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De medewerkers van de sociale dienst zijn op pad geweest om hen speciale geschenken persoonlijk te
overhandigen.
De keuze is gevallen op een wenspot, met de hand gemaakt, met 365 wensen of uitspraken
waar men bijvoorbeeld de dag mee kan beginnen of afsluiten.

Wij bedanken onze ankerpunten voor
hun vrijwillige inzet.
Onze sociale dienst is op pad geweest met een
kleine attentie aan huis bezorgd.
Vanuit heel ons team willen wij, Lodewijk, Freddy,
Armand, Rita W., Suzanne, Denise, Willy en
Monique, Christian en Rita V., Simonne, Charles,
Oscar en Godelieve, Edmond (+), Louis en Jan
bedanken.

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Ieder jaar zetten wij als maatschappij onze ankerpunten in het zonnetje.
Coronaproof heeft de maatschappij in 2020 gekozen om de ankerpunten op een speciale manier te bedanken
voor hun inzet.

BEWONERSPARTICIPATIE 2020
▪ ANKERPUNTEN EN KERNGROEPLEDEN
Ook in 2020 hebben we getracht om de bewonersparticipatie verder vorm te geven, nl. via onze
ankerpunten en onze kerngroepleden.
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KERNGROEPLEDEN
In het kader van een aantal nieuwe renovaties (R5, R6, R4/7/14 ) in een aantal wijken werd er ook een oproep
gedaan bij de huurders om zich kandidaat te stellen als kerngroeplid.
Een kerngroep is een groep geëngageerde huurders die de renovatiewerken op de voet volgt.
Zij informeren de andere huurders uit de wijk op een correcte manier over de stand van zaken.
Uit deze warme oproep kwamen er reeds een aantal valabele kandidaten!
De samenwerking met hen zal nog verder uitgewerkt worden in 2021.
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ANKERPUNTEN
In 2020 hebben we in een aantal wijken een warme oproep gedaan aan onze huurders, om zich kandidaat te
stellen als “ankerpunt”. Wij willen graag de inspraak van huurders in de huisvestingsmaatschappij op
een gestructureerde manier verder uitwerken.
Het doel is om op termijn in alle wijken een aanspreekpunt te hebben. Zij vormen een brug tussen
onze maatschappij en onze huurders. We gaan hier in 2021 zeker nog verder mee aan de slag!

▪ VVD GAZET
Bewonersparticipatie en betrokkenheid zijn twee kernwoorden die de basis maakten voor het
ontstaan van onze huurderkrantje.
In de zomer van 2020 is de eerste editie uitgebracht van de VvD Gazet.
Het is een driemaandelijks krantje waarmee de maatschappij meer betrokkenheid wil creëren tussen het
reilen en zeilen binnen onze maatschappij en wat er leeft onder onze huurders.

JAARBOEK 2020
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De krant is een medium waar de maatschappij informatie deelt, nieuws rondom onze projecten geeft
en tips geeft over allerlei onderwerpen om een aangename woonomgeving te creëren en behouden.
Het uitgangspunt van de krant is onze huurder. Daarom geven wij de bewoners zeker ook de kans om artikels
te delen rond bewonersinitiatieven en eigen inzet.

▪ AFSPRAKEN FIETSENSTALLING
Regelmatig krijgen we op de sociale dienst meldingen over de fietsenstallingen die niet op een correcte
manier gebruikt worden. Daarom stelde de sociale dienst een reglement op .
Dit werd in al onze fietsenstallingen opgehangen om onze huurders te stimuleren hun steentje te blijven
bijdragen tot een leukere leefomgeving !

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL
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BESTAAND PATRIMONIUM 2020
▪ ONDERHOUD & HERSTELLINGEN ALGEMEEN
Dagelijks ontvangt de technische dienst van onze maatschappij aanvragen en meldingen voor het
uitvoeren van onderhoudswerken in en rondom onze huurwoningen.
Volkswoningen van Duffel doet voor alle herstellingen groot en klein steeds beroep op

ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN ALGEMEEN

externe zelfstandige aannemers.

Jaar

Aantal herstellingsaanvragen

Aantal uitgeschreven werkbons

2018
2019
2020

2.238
2.477
2.436

2.218
2.445
2.396

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Iedere herstellingsaanvraag vanwege een huurder wordt geëvalueerd en indien noodzakelijk omgezet
in een werkbon. Deze werkbon wordt overgemaakt aan de desbetreffende aannemer.
Soms worden verschillende herstellingsaanvragen van dezelfde aard gegroepeerd in een
kleinschalig project zoals bv het vernieuwen van opritten, vernieuwen parlofonie…

JAARBOEK 2020
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Aantal werkbonnen/herstellingsaanvragen algemeen

▪ ONDERHOUD & HERSTELLINGEN ALGEMEEN
Aantal werkbonnen/jaar versus gemiddelde kostprijs/werkbon

2500

€ 250,00

2000

€ 200,00

1500

€ 150,00

1000

€ 100,00

500

€ 50,00

0

2015
2016
2017
2018
2019
2020

aantal werkbons
1907
2210
2055
2218
2445
2396

gemiddelde kostprijs
€ 270,00
€ 242,00
€ 172,00
€ 209,00
€ 209,00
€ 216,00

€ 0,00
2015

2016

2017
aantal werkbons

2018

2019

2020

gemiddelde kostprijs

Aantal werkbonnen/jaar/vakmanschap

Jaar

Totaal aantal werkbons

Loodgieter

Binnenschrijnwerk

Klussen en karweien

Buitenaanleg

Elektriciteit

2018
2019
2020

2.218
2.445
2.396

1.089
1.037
1.052

192
204
199

152
144
175

78
89
53

264
253
289
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€ 300,00

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

3000

▪ ONDERHOUD & HERSTELLINGEN: RAAMCONTRACTEN
Om de samenwerking met al deze externe aannemers te conformeren, de onderhoudskosten van ons patrimonium onder controle te houden en
de werking vlot te laten verlopen maken we gebruik van raamcontracten.
OVERZICHT LOPENDE CONTRACTEN 2020:
Gunning

Aanvang

Termijn Firma

2020/10

Raamcontract: Opmaak EPC attesten

08/12/20

04/01/21

24 + 24 mnd Xenadvies

2020/06

Raamcontract: Ontruimen inboedel woning

08/12/20

15/02/21

24 + 24 mnd Vlotter Facilities vzw

2020/05

Raamcontract: Dakwerken

16/06/20

01/07/20

24 + 24 mnd BDA Borghs bv

2020/04

Raamcontract: Klussen en Karweien

16/06/20

01/07/20

24 + 24 mnd KAILUX gcv

2020/00

Raamcontract: Groenonderhoud

16/06/20

01/08/20

24 + 24 mnd MANUS vzw

2019/01

Raamcontract: Liften: periodieke keuring

10/09/19

01/10/19

24 + 24 mnd OCB

2019/00

Raamcontract: Liften: Onderhoud

10/09/19

01/10/19

24 + 24 mnd KONE

2018/07

Raamcontract: Vloer- en wandbekleding

13/11/18

04/03/19

24 + 24 mnd THORSO bv

2018/06

Raamcontract: Buitenschrijnwerk

13/11/18

07/01/19

24 + 24 mnd Van Raemdonck

2018/05

Raamcontract: Garagepoorten

13/11/18

07/01/19

24 + 24 mnd ALMO

2017/15

Raamcontract: Glaswerken

10/04/18

01/06/18

24 + 24 mnd Uniglas bv

2017/13

Raamcontract: Schilderwerken

13/03/18

01/06/18

24 + 24 mnd Phenix Total interior bv

2017/12

Raamcontract: Buitenaanleg

28/11/17

01/06/18

24 + 24 mnd BMV bv

2017/10

Raamcontract: Elektriciteit

08/05/18

01/08/18

24 + 24 mnd ELC bv

2017/09

Raamcontract: Gyproc en pleisterwerken

08/05/18

01/07/18

24 + 24 mnd KAILUX gcv

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 bv

2017/06

Raamcontract: Binnenschrijnwerk

08/05/18

01/07/18

24 + 24 mnd Van Rompay Dave bv

2017/04

Raamcontract: Ruimingswerken

10/04/18

01/06/18

24 + 24 mnd De Ruyte Milieu bv

2017/00

Raamcontract: Poetsen gemeenschappelijke delen

20/06/17

01/08/17

24 + 24 mnd Activa nv

2016/02

Raamcontract: Verwarming – sanitair: onderhoud

13/09/16

01/10/16

Imversa bv
24 + 24 mnd Lccv bv

2016/01

Raamcontract: Brandbeveiliging

11/10/16

01/12/16

24 + 24 mnd All Fire Security bv
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Beschrijving

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Referentie

▪ ONDERHOUD & HERSTELLINGEN: VERWARMINGSPLAN ERP2020
De doelstellingen van dit verwarmingsplan zijn:
A) ERP2020: voor verwarmingsinstallaties betreft dit een actieplan ter verbetering van het rendement.
B) Gekende probleem installaties/wijken globaal te vernieuwen ter verbetering van de bedrijfszekerheid.
Het globaal vernieuwen van CV ketels is prijsgunstiger dan dit individueel te doen.
C) Installaties ouder dan 15 jaar te moderniseren ter verbetering van dagelijkse werking, rendement en
bedrijfszekerheid.

VERWARMINGSPLAN DEEL 1 2019
84 CV ketels
°°°
» Aannemer: Imversa bvba
» Bestelbedrag: 243.233,32 €
» Aanvang: 23.04.2019

Wetgeving / richtlijnen VMSW:

➢ Centrale verwarming: Gas- of stookolieketel.
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Aanbevolen streefwaarde rendement: 90%.
Vervangen door condensatie-toestellen. Enkel indien technisch niet mogelijk kan men hiervan afwijken,
maar er moet steeds met gesloten toestellen gewerkt worden.

➢ Plaatselijke verwarming: Gaskachel.
•
•
•
•
•

Aanbevolen streefwaarde/limietwaarde: 77% Hs (= rendement).
Gesloten toestel type C vereist.
Minstens te vervangen door HR-toestellen van gesloten type.
Omschakeling naar CV installatie wordt sterk aanbevolen.
Bij installaties voorzien door huurder, wordt sterk aanbevolen om over te stappen naar installaties in
beheer en eigendom van SHM.

Subsidie Vlaams Klimaatfonds:

800€ ketel.

Werkwijze:
➢ 2019 > Bestek 1: Vervangen van ketels en plaatsen volledige CV installatie voor ERP2020 (51 stuks)
+ Probleemwijken = Het betreft 33 ketels: 14 st. in app. Arenbergstraat Duffel, 12 st. in app. Rietlei
Duffel, 7 st. lange Zandstraat Walem.
➢ 2020 > Bestek 2: Vervangen van CV ketels die ouder zijn dan 15 jaar (= gemiddelde levensduur
van een gaswandketel) in woningen die niet zijn opgenomen in een renovatie of nieuwbouwplannen
met start =< 2024 = 110 CV ketels.

VERWARMINGSPLAN DEEL 2 2020
110 CV ketels
°°°
» Aannemer: Imversa bvba
» Bestelbedrag: 227.845,94 €
» Aanvang: 15.06.2020

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

•
•

MASTERPLAN 2020
▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: NB1
#HOGEVELDEN #LINDELEI DUFFEL
ALGEMEEN
Realiseren van 60 nieuwe woningen waarvan 49 huurwoningen en 11 koopwoningen waarbij volop wordt
ingezet op:
• Mobiliteit
Verkeersstroom zal worden gewijzigd d.m.v. éénrichtingsverkeer.
De ondergrondse parkeergarage met 49 staanplaatsen zal toegankelijk zijn vanuit de Zomerstraat. Daarnaast
worden bovengronds 24 parkeerplaatsen voorzien en zullen 218 fietsstaanplaatsen gecreëerd worden.

JAARBOEK 2020

Privaat versus publiek domein

Het ontwerp zet bewust in op het verschalen van de ruimte naar een buurtniveau.
Door een weloverwogen en doordachte schakeling van de woningen rond waardevolle publieke ruimten wordt het
buurtgevoel, de sociale cohesie, gestimuleerd en versterkt.

•

Vormgeving

Sfeer is hierbij het kernwoord. Men gaat gebruik maken van een warm kleurenpalet en authentieke materialen om het
dorpskarakter te bewaren en het project te laten samenvloeien met zijn omgeving.

•
-

-

Duurzaam bouwen
Compacte bouwvolumes. Duurzame materialen.
Zorgvuldig gekozen daglichtopeningen. Aandacht voor oriëntatie.
Collectieve verwarmingsinstallatie in ondergrondse parking:
• Gasgestookte absorptiewarmtepomp op basis van geothermie (60%)
• Condenserende gasketel (40%)
Ventilatie op basis van ventilatietype C vraag gestuurd.
Productie sanitair warm water.
• Elektrische boiler & individuele PV-panelen.
Regenwater:
• Hergebruik voor spoeling van alle toiletten (NB1 Huur).
• Hergebruik voor buitenkraantjes en uitgietbakken (NB1 Koop).
• Buffering en infiltratie van regenwater.

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

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

•
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▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: NB1
#HOGEVELDEN #LINDELEI DUFFEL
TIMING

NB1

08.2018 - 12.2018
4.12.2018 & 24.04.2019
26.02.2019

Ivf voorafgaandelijke goedkeuring door woonbeleidsconvenant minister
Publicatie aanbesteding
Ontvangst bouwvergunning
Ivf opname BeCo (MJP)
Start der werken

23.02.2021
01.08.2021
05.2021
26.10.2021
Mei 2022

18.06.2019
24.09.2019
15.10.2019
25.11.2019
Afgekeurd op 10.01.2020
03.02.2020
17.02.2020
19.03.2020
10.07.2020
30.09.2020
13.11.2020
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Aanstelling ontwerper d.m.v. architectuurwedstrijd ( 2 fases )
Infovergadering huurders
Ontwerper OMAR wordt aangesteld
47 huurwoningen en 11 koopwoningen ( 58 woningen )
Schetsontwerp goedgekeurd door VMSW
Vervolgvergadering openbare infrastructuur met gemeente
Project besproken op LWO
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
49 huurwoningen en 11 koopwoningen ( 60 woningen )
Infovergadering omwonenden
Plenair overleg en overleg nutsmaatschappijen
Indienen aangepast voorontwerp bij VMSW
Voorontwerp goedgekeurd door VMSW
Woonbeleidsconvenant bekrachtigt door gemeente Duffel
Bouwaanvraag ingediend gemeente Duffel ( vertraging opgelopen door Covid19 )

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Aanbesteding ontwerper
Vergadering 1 & 2
Ontwerp
Schetsontwerp aantal
Schetsontwerp
Vervolgvergadering
LWO
Voorontwerp indiening
Voorontwerp aantal
Vergadering 3
Plenair/nuts
Voorontwerp indiening 2
Voorontwerp
Woonbeleidsconvenant
Bouwaanvraag
Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Aanbesteding
Bouwvergunning
Opname KTP (BeCo)

▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: NB2+3
#RODE KRUISSTRAAT #LAGEWEG #BRUGGELANDEN DUFFEL
ALGEMEEN
Realiseren van 4 eengezinswoningen, 24 gestapelde wooneenheden en 24 appartementen ( type NB2 huur ) en
10 gestapelde koopeenheden ( NB3 ) waarbij volop wordt ingezet op:
• Mobiliteit
De ondergrondse parkeergarage met 32 staanplaatsen zal toegankelijk zijn vanuit de Lage Weg. Daarnaast
worden bovengronds 23 parkeerplaatsen voorzien en zullen 185 fietsstaanplaatsen gecreëerd worden.

Privaat versus publiek domein
38
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•

Vormgeving

Sfeer is hierbij het kernwoord. Men gaat gebruik maken een warm kleurenpalet en authentieke materialen om het
dorpskarakter te bewaren en het project te laten samenvloeien met zijn omgeving.

•
-

-

Duurzaam bouwen
Compacte bouwvolumes. Duurzame materialen.
Zorgvuldig gekozen daglichtopeningen. Aandacht voor oriëntatie.
Collectieve verwarmingsinstallatie in ondergrondse parking:
• Gasgestookte absorptiewarmtepomp op basis van geothermie (60%)
• Condenserende gasketel (40%)
Ventilatie op basis van ventilatietype C vraag gestuurd.
Productie sanitair warm water
• Elektrische boiler & individuele PV-panelen
Regenwater:
• Hergebruik voor spoeling van alle toiletten (NB2 Huur).
• Hergebruik voor buitenkraantjes en uitgietbakken (NB2 en NB3).
• Buffering en infiltratie van regenwater.

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

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

•

Het ontwerp zet bewust in op het verschalen van de ruimte naar een buurtniveau.
Door een weloverwogen en doordachte schakeling van de woningen rond waardevolle publieke ruimten wordt het
buurtgevoel, de sociale cohesie, gestimuleerd en versterkt.

▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: NB2+3
#RODE KRUISSTRAAT #LAGEWEG #BRUGGELANDEN DUFFEL
TIMING

NB 2 + 3

08.2018 - 12.2018
4.12.2018 & 24.04.2019
26.02.2019
24.05.2019

Ivf voorafgaandelijke goedkeuring woonbeleidsconvenant door minister
Publicatie aanbesteding
Ivf opname BeCo (MJP)
Start der werken

23.02.2021
05.03.2021
22.06.2021
10.2021

22.06.2019
11.10.2019
12.11.2019
25.11.2019
16.12.2019
18.12.2019
10.01.2020
20.04.2020
30.09.2020
12.10.2020
09.11.2020
04.01.2021
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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 ( 62 woningen )
Schetsontwerp afgekeurd
Aangepast schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Schetsontwerp opnieuw afgekeurd
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Infovergadering buurtbewoners
Plenair overleg en overleg nutsmaatschappijen
Voorontwerp goedgekeurd door VMSW
Indiening bouwaanvraag
Woonbeleidsconvenant bekrachtigt door gemeente Duffel
Bouwvergunning ontvangen
Uitvoeringsdossier ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Uitvoeringsdossier goedgekeurd door VMSW

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Aanbesteding ontwerper
Vergadering 1-2
Ontwerp
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp aantal
Schetsontwerp
Schetsontwerp aangepast
Schetsontwerp
Voorontwerp indiening
Infovergadering
Plenair/nuts
Voorontwerp
Bouwaanvraag
Woonbeleidsconvenant
Bouwvergunning
Uitvoeringsdossier indiening
Uitvoeringsdossier
Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)

▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: NB4
#LINTSESTEENWEG DUFFEL
ALGEMEEN
Realiseren van 15 gestapelde wooneenheden (huur).
• Eenvoudig vormgeving en compacte volumetrie
Voor het ontwerp is uitgegaan van een betaalbare, compacte en elegante volumetrie.
De twee nieuwe balkvormige volumes zijn een herinterpretatie van de bestaande woningen.
Het klassieke gevelmateriaal rode baksteen in combinatie met rode dakpannen is typerend voor de streek. Door te spelen
met metselverbanden, kleurnuances en verticale toepassingen krijgen de gevels een heel andere en karaktervolle
uitstraling . Als sterk contrast wordt zwart (aluminium) schrijnwerk gebruikt.

JAARBOEK 2020

Mobiliteit

Het ontwerp voorziet 1 centrale oprit in het midden van het perceel, tussen beide basisvolumes.
Rondom deze nieuwe oprit is een compacte parkeercluster voorzien. Deze parking biedt plaats voor de wagens van
bijna alle bewoners. Door deze ingreep kunnen de bestaande langsparkeerplaatsen in de straat voor bezoekers
grotendeels worden behouden.
Een centrale fietsenberging, die voor iedereen vlot bereikbaar is, wordt ingeplant naast de parkeerzone
onder de appartementen op de verdieping .

•

Centrale grote gemeenschappelijke tuin versus privétuintjes

Het perceel heeft aan de oostzijde een aanzienlijke diepte en hier wordt in de nieuwe situatie een gemeenschappelijke
open ruimte gecreëerd die voor alle bewoners toegankelijk is.
Op deze manier wordt een aangename groene plek gecreëerd, waar buren elkaar kunnen ontmoeten.
Een paar banken, enkele grote bomen en misschien een speeltoestel maken deze plek gezellig en bruikbaar.

•
-

Duurzaam bouwen
Compacte lichte bouwvolumes. Aandacht voor oriëntatie.
Duurzame materialen.
Ventilatie op basis van ventilatietype C vraag gestuurd.
Individuele condenserende hoog rendement gasketel met radiatoren op een regime van lage temperatuur.
PV installatie.
Recuperatie regenwater.
ARTUUR cvba,
Borsbeeksebrug 6,
2600 Antwerpen

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

•
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▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: NB4
#LINTSESTEENWEG DUFFEL
TIMING

NB 4

08.2018 - 01.2019
4.12.2018 & 25.04.2019
26.02.2019
14.06.2019

Ivf voorafgaandelijke goedkeuring woonbedeidsconvenant door minister
Publicatie aanbesteding
Ivf opname BeCo (MJP)
Start der werken

23.02.2021
05.03.2021
22.06.2021
09.2021

04.07.2019
16.09.2019
15.10.2019
15.11.2019
06.01.2020
23.04.2020
30.09.2020
12.10.2020
15.11.2020
05.01.2021
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Aanstelling ontwerper d.m.v. architectuurwedstrijd
Infovergadering huurders
Ontwerper ARTUUR wordt aangesteld
Schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
15 huurwoningen
Schetsontwerp goedgekeurd door VMSW
Toelichting schetsontwerp architectuur aan kwaliteitskamer gemeente Duffel
Project besproken op LWO
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Schetsontwerp goedgekeurd door VMSW
Indiening bouwaanvraag
Woonbeleidsconvenant bekrachtigt door gemeente Duffel
Bouwvergunning ontvangen
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Uitvoeringsdossier goedgekeurd door VMSW

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Aanbesteding ontwerper
Vergadering 1-2
Ontwerp
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp aantal
Schetsontwerp
Schetsontwerp toelichting
LWO
Voorontwerp indiening
Voorontwerp
Bouwaanvraag
Woonbeleidsconvenant
Bouwvergunning
Uitvoeringsdossier indiening
Uitvoeringsdossier
Streefdoel architectuur
Opname MJP (BeCo)
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)

▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: OLMENLAAN
#OLMENLAAN BONHEIDEN
ALGEMEEN
Het project is gesitueerd in de directe nabijheid van het centrum van Bonheiden.

Bestemming site: 42 appartementen met een groot aandeel bestemd voor ouderen.

42

Vormgeving en compacte volumetrie
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•

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. 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
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.

•

Privaat versus publiek domein

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.

•

Mobiliteit

Om de sfeer van het park te vrijwaren worden de gevraagde parkeerplaatsen voor de bewoners ondergronds
gerealiseerd d.m.v. 2 ondergrondse parkeergarages onder gebouw A en B.
Er wordt 1 parkeerplaats per appartement voorzien, wat resulteert in 21 parkeerplaatsen per ondergrondse
parkeergarage.
In elke gebouw wordt naast de hoofdtoegang een voldoende ruime fietsenstalling voorzien.

•
-

-

Duurzaam bouwen
Aandacht voor oriëntatie.
Collectieve verwarmingsinstallatie in ondergrondse parking:
• Gasgestookte absorptiewarmtepomp op basis van geothermie (60%)
• Condenserende gasketel (40%)
Ventilatie op basis van ventilatietype C vraag gestuurd.
PV-panelen.
Regenwaterrecuperatie wordt voorzien met handmatige omschakeling op stadswater.

Moodboard materialen

Omgeving - OM/AR cvba,
Uitbreidingstraat 390,
2600 Berchem
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▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: OLMENLAAN
#OLMENLAAN BONHEIDEN
•

Mix van typologieën

MI VAN T POLOGI N

Per 3 gebouwen:

6x

t pe 1 s l a a pka mer 2 bewoners
a a ngepa s t voor a nders va l i den en ouderen

18 x

5x

t pe 1 s l a a pka mer 2 bewoners

15 x

1x

t pe 2 s l a a pka mers 4 bewoners
a a ngepa s t voor a nders va l i den en ouderen

3x

1x

t pe 2 s l a a pka mers

3 bewoners

3x

1x

t pe 2 s l a a pka mers

4 bewoners

3x

TOTAAL

42 a ppa rtementen

Door het introduceren van nieuwe woonvormen kan slim worden verdicht.
Een mix van klassieke eengezinswoningen, duowoningen en compacte appartementen wordt
voorzien.
OLM bouw van 42 sociale woningen te Bonheiden Volkswoningen van Du el
47
Op deze eenvoudige manier kan het rendement van het bestaande perceel worden vergroot, zonder de voetafdruk van de gebouwen te vergroten.
Er is geopteerd om meer compacte units te voorzien gezien in de omliggende wijk reeds een ruim aanbod van woningen voor grotere gezinnen aanwezig is.

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Per gebouw:

JAARBOEK 2020
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▪ VERVANGINGSBOUWPROJECT: OLMENLAAN
#OLMENLAAN BONHEIDEN
TIMING

OLM

08.2018 - 12.2018
26.02.2019
24.05.2019

Ontvangst bouwvergunning
Publicatie aanbesteding
Ivf opname BeCo (MJP)
Start der werken

07.2021
10.2021
01.2022
08.2022

20.06.2019
06.09.2019
30.10.2019
25.11.2019
03.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
16.02.2020
25.03.2020
10.12.2020
26.10.2020
30.11.2020
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Bouwaanvraag aangepast
Uitvoeringsdossier indiening
Uitvoeringsdossier
Streefdoel architectuur
Bouwvergunning
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)

Aanstelling ontwerper d.m.v. architectuurwedstrijd
Ontwerper OMAR wordt aangesteld
Schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
42 appartementen huur
Schetsontwerp afgekeurd
Aangepast schetsontwerp ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Schetsontwerp goedgekeurd door VMSW
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Infovergadering buurtbewoners
Plenair overleg en overleg nutsmaatschappijen
Voorontwerp goedgekeurd door VMSW
Ivf voorafgaandelijke goedkeuring woonbeleidsconvenant door minister
Indiening bouwaanvraag
Beroepschrift omwonenden, intrekking bouwaanvraag op vraag gemeente
Indiening bouwaanvraag
Uitvoeringsdossier ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Uitvoeringsdossier goedgekeurd door VMSW

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Aanbesteding ontwerper
Ontwerp
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp aantal
Schetsontwerp
Schetsontwerp aangepast
Schetsontwerp
Voorontwerp indiening
Infovergadering
Plenair/nuts
Voorontwerp
Opname MJP (BeCo)
Bouwaanvraag

▪ NIEUWBOUWPROJECT: HOGENOPSTAL III
#HOGENOPSTAL RIJMENAM
ALGEMEEN
Bestemming site: 20 wooneenheden
Het terrein is vandaag braakliggend en is nog niet uitgerust, zodat het nieuwe openbaar domein eveneens in het
project betrokken dient te worden. Artuur cvba heeft al een masterplan uitgewerkt dat de inplanting van de nieuwe
volumes en de verschillende open ruimtes definieert. Voor de verdere uitwerking en detaillering heeft AGI als
studiebureau ‘De tuinen van Eva’ aangesteld.

Woningtypologie en oriëntatie
45
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Het ontwerp is eenvoudig opgebouwd uit twee basistypes, die zijn afgestemd op de specifieke inplanting en
oriëntatie binnen het plangebied .
Door het beperken van het aantal verschillende types ontstaat er visuele samenhang binnen de wijk .
De opdeling in 4 compacte clusters (A, B, C en D) met telkens 4 à 5 woningen zorgt er echter voor dat monotonie
vermeden wordt.

Sterke groenstructuur

Het ontwerp benadrukt het landelijke karakter van Rijmenam door een groene sfeer .
De sterke haagstructuur die de tuinen en parkeerplaatsen omzomen, vormt de ruggengraat van het project.
Beukenhagen benadrukken het landelijke karakter en zorgen ook in de winter voor voldoende privacy .
In het ontwerp wordt resoluut gekozen voor ruime en kwalitatieve private tuinen, die aansluiten op de leefruimtes.
In combinatie met grote bomen ontstaat een spel van licht en schaduw.

•

Compact en efficiënt parkeren

Elke woning beschikt op eigen perceel over één staanplaats voor de eigen wagen. De eengezinswoningen krijgen telkens
een carport die tevens fungeert als overdekte toegang tot de woning. Bij de gestapelde duo-woningen krijgen
de 4 duplexappartementen een parkeerplaats onder het kopvolume.
De 3 gelijkvloerse (senioren)flats hebben een staanplaats in open lucht.
Vlakbij het plangebied is recent een grote nieuwe openbare parking aangelegd, die vlot bereikbaar is vanuit de
nieuw ontworpen woonwijk.
De bezoekersparkeerplaatsen zullen discreet in het ontwerp van het openbaar domein geïntegreerd worden.

•
-

Duurzaam bouwen
Aandacht voor oriëntatie.
Ventilatie op basis van ventilatietype C vraag gestuurd.
Individuele luchtwaterwarmtepompen.
Regenwaterrecuperatie wordt voorzien met handmatige omschakeling op stadswater.

Moodboard materialen

ARTUUR cvba,
Borsbeeksebrug 6,
2600 Antwerpen
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▪ NIEUWBOUWPROJECT: HOGENOPSTAL III
#HOGENOPSTAL RIJMENAM
Mix aan typologieën
ZONE B
4x EENGEZINSWONINGEN
TYPE A

JAARBOEK 2020
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ZONE A
4x EENGEZINSWONINGEN
TYPE A

AD
KP
IJ
ID
HE

ZONE C
5x EENGEZINSWONINGEN
TYPE A' & A"

ZONE D
3x GELIJKVLOERS
4x DUPLEXWONINGEN
TYPE B

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL
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AAT
STR
R
E
OST
KLO

ART UU

architectuur en ruimte
project

HOGENOPSTAL III

Kloosterstraat z/n, 2820 Rijmena
dossiernummer

ond

fase

dat

1901

VOORONTWERP

01

18

▪ NIEUWBOUWPROJECT: HOGENOPSTAL III
#HOGENOPSTAL RIJMENAM
TIMING

Bouwaanvraag aangepast
Gemeenteraadscommissie
Streefdoel architectuur
Bouwvergunning
Aanbesteding
Opname KTP (BeCo)
Start werken infra

HOG fase III

26.02.2019
05.06.2019
14.06.2019
05.07.2019
14.10.2019
06.11.2019
25.11.2019
10.01.2020
12.03.2020
04.03.2020
13.03.2020
30.06.2020
17.07.2020
17.08.2020
28.09.2020
11.01.2021

Ontvangst bouwvergunning
Publicatie aanbestedingsdossier
Ivf opname BeCo (MJP)
Start werken openbare infrastructuur
Start der werken

07.2021
Begin 2022
02.2022
08.2022

Eind 2022
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Voorontwerp aangepast
Infovergadering
Plenair/nuts
Opname MJP (BeCo)
Bouwaanvraag

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
Voorontwerp afgekeurd
Ter nazicht en goedkeuring ingediend bij VMSW
Infovergadering buurtbewoners
Plenair overleg en overleg nutsmaatschappijen
Ivf voorafgaandelijke goedkeuring woonbeleidsconvenant door minister
Indiening bouwaanvraag
Ontvankelijk verklaard door onvolledigheden deel openbare infrastructuur
Indiening bouwaanvraag
Omwille van commotie bij buurbewoners (Rtv, krant, facebookactie… )

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Ontwerp
Ontwerp toelichting
Schetsontwerp indiening
Schetsontwerp
Startvergadering
LWO
Voorontwerp indiening

▪ NIEUWBOUWPROJECT: SCHORSHAGEN KOOPWONINGEN
#SCHORSHAGEN DUFFEL
ALGEMEEN
De gronden gelegen aan de Mijlstraat, wijk Schorshagen, werden midden 2013
verworven met als doelstelling:
15 betaalbare energiezuinige sociale koopwoningen op de markt te brengen.
Veelal 3-slaapkamer woningen en enkele 4-slaapkamerwoningen zullen worden
gerealiseerd in 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 ijdrage van 60.500 €.

Verloop dossier in een notendop:
Schetsontwerp
Voorontwerp
Bouwaanvraag
Beroep tegen bouwvergunning
VMSW Meerjarenplanning ( BeCo )
Definitief ontwerp
VMSW Korte termijn planning ( BeCo )
Aanbestedingsdossier

Goedkeuring VMSW finaal schetsontwerp
Indienen VMSW > Verwachte goedkeuring VMSW voorontwerp ( 45 kd )
Indienen gemeente: BA werd op vraag van gemeente ingetrokken en opnieuw ingediend op 27.04.2018
Bouwvergunning ontvangen op 02.07.2018
Op 24.09.2018 werd het beroep van omwonenden tegen bouwvergunning ontvankelijk en volledig
verklaard
Datum BeCo
Indienen VVD ter nazicht > Verwachte goedkeuring VMSW definitief ontwerp ( 45 kd )
Datum BeCo > vertraagd door problematiek bouwaanvraag
Goedkeuring RvB
Opening Biedingen
Niet-Gunning: door hoge kostprijs van 2 inschrijvers heeft RvB dd. 13.11.2018 beslist het dossier niet te
gunnen en te heraanbesteden na het doorvoeren van besparingen / vereenvoudigingen
Heraanbesteding
Start der werken
Einde der werken incl. meerwerken en vertraging COVID19

27.01.2017
03.07.2017 > 09.08.2017
21.12.2017
Uitspraak 10.01.2019
31.10.2017
06.02.2018 > 21.03.2018
16.10.2018
10.07.2018
24.09.2018

06.02.2019
02.09.2019
09.02.2021

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL
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▪ NIEUWBOUWPROJECT: SCHORSHAGEN KOOPWONINGEN
#SCHORSHAGEN DUFFEL
WERFVERLOOP 2019 - 2020

…

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL
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OVERZICHT NIEUWBOUW- & VERVANGINGSBOUWPROJECTEN 2020

31.07.2013
27.01.2017
09.08.2017
31.10.2017
27.04.2018

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

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
Incl.
Incl.
2.349.826,93 €
WIENEN nv

05.2021
05.2022
-

NB 2+3
Lage Weg
Duffel
Vervangingsbouw
Huur/koop
64 we
13.12.2018
13.12.2018
10.01.2020
23.02.2021
20.04.2020

NB 4
Lintsestwg
Duffel
Vervangingsbouw
Huur
11 we
13.12.2018
04.07.2019
06.01.2020
23.02.2021
23.04.2020

Maanhoeve
Velden
SKW
Nieuwbouw

Olmenlaan
Bonheiden
Vervangingsbouw
Huur
42 we

16.03.2015
On Hold
-

26.02.2019
30.10.2019
07.01.2020
26.02.2020
25.03.2020
10.12.2020

12.10.2020
04.01.2021
05.03.2021
03.05.2021
10.2021
-

12.10.2020
05.01.2021
05.03.2021
03.05.2021
09.2021
-

-

HogenOpstal
III
Rijmenam
Nieuwbouw
Huur
20 we
26.02.2019
05.07.2019
04.06.2020
30.06.2020
17.07.2020
28.09.2020

30.11.2020

08.2022

11.2022
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Aanstelling ontwerper
Gunstig advies schetsontwerp
Gunstig advies voorontwerp
Meerjarenplanning VMSW
Bouwvergunning ingediend

NB1
Hoge Velden
Duffel
Vervangingsbouw
Huur/koop
57 we
13.12.2018
18.06.2019
10.07.2020
23.02.2021
31.11.2020

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Schorshagen
Duffel
Nieuwbouw
Koopwoningen
15 won.

▪ TOTAALRENOVATIE: VOORLOPIGE OPLEVERING PROJECT R1 R2 R3
#JOS REYPENSWIJK DUFFEL #ARENBERGSTRAAT DUFFEL
#THEO VINCKXLAAN KLOOSTERSTRAAT MECHELEN

R3

REYPENSSTRAAT - LISSTRAAT - ARKELSTRAAT

ARENBERGSTRAAT

THEO VINCKXLAAN – KLOOSTERSTRAAT

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

De 56 woongelegenheden te Duffel bestaan uit woningen
en appartementen en zijn in de wijk verdeeld over 7
bouwblokken van telkens 8 woonunits.

De 24 woningen in de Theo Vinckxlaan te Walem zijn
omstreeks 1975 opgetrokken. De 4 woningen in de
Kloosterstraat dateren uit de jaren ’50.

» Architect » ARTUUR bv
» Aannemer » Six bvba
» Bestelbedrag » 1.757.357,06 €
» Bestelbrief » 17.10.2017
» Aanvang » 20.11.2017
» Voorlopige Oplevering » 12/11/2020
» Totale kostprijs na VO » 1.873.620,26 €

» Architect » VORM3 bv
» Aannemer » PIT nv
» Bestelbedrag » 3.835.619,91 €
» Bestelbrief » 17.10.2017
» Aanvang » 04.12.2017
» Voorlopige Oplevering » 08/07/2020
» Totale kostprijs na VO » 3.998.301,98 €

» Architect » VORM3 bv
» Aannemer » BREBUILD nv
» Bestelbedrag » 1.768.550,81 €
» Bestelbrief » 17.10.2017
» Aanvang » 04.12.2017
» Voorlopige Oplevering » 21/10/2020
» Totale kostprijs na VO » 1.850.607,91 €
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R1

▪ TOTAALRENOVATIE: TERUG IN DE TIJD
#PARELTJES SPOTTEN BIJ PLAATSBESCHRIJVINGEN

Deze originele, perfect bewaarde badkamer uit 1955 konden we op beeld vastleggen tijdens
een plaatsbeschrijving in de Hoge Velden 41 te Duffel.
We kunnen vaststellen dat de enige en tevens ook allereerste bewoners van deze woning hun huurhuisje met
hart en ziel hebben onderhouden in de afgelopen 65 jaar.
De woning maakt deel uit van het vervangingsbouwproject NB1 dat van start gaat in het voorjaar van 2022.

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL
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▪ TOTAALRENOVATIE: OPSTART PROJECT R5 R6 R4-7-14
#MAALDERIJSTRAAT MIJLSTRAAT DUFFEL #WANDELSTRAAT WAVERVELDEN SINT-KATELIJNE-WAVER
#VAN DER AUWERALAAN VAN PUTPLEIN VAN RIETLAAN KONTICH
In 2020 lanceerden we de opstart van 3 nieuwe totaalrenovaties binnen ons Masterplan.
Voor een duurzaam, energiezuinig eindresultaat werd in eerste fase overgegaan tot de opmaak van een energiestudie met kostenraming, rekening houdend met:
•

De inzet van zonnepanelen. ASTER is een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector met als doel duurzaam sociaal wonen.

•

Asbestvrij Vlaanderen tegen 2040 = onze leefomgeving tegen 2040 asbestveilig maken.

Door COVID 19 werd de eerste infovergadering voor huurders vervangen door een informatiebrochure die in september 2020 werd verstuurd.

R5

R6

R4-7-14

MAALDERIJSTRAAT - MIJLSTRAAT

WANDELSTRAAT - WAVERVELDEN

VD AUWERALAAN - VAN PUTPLEIN - VAN RIETLAAN

Renovatie van 20 wooneenheden waarvan 17 woningen
in Maalderijstraat en 3 woningen in Mijlstraat te Duffel
(Project R5)

Renovatie van 24 wooneenheden waarvan 16 woningen
in Wandelstraat en 8 woningen in Wavervelden te OnzeLieve-Vrouw-Waver (Project R6)

» Ramingsbedrag der werken » 2.669.568,00€
» Architect » PCP bv

» Ramingsbedrag der werken » 2.383.034,33€
» Architect » VORM3 bv

Renovatie van 50 wooneenheden waarvan 37 woningen
in JB Van Der Auweralaan te Kontich (R4) – H. Van
Rietlaan te Kontich (R14) en 13 appartementen in Van
Putplein te Kontich (Project R7)

» Ramingsbedrag der werken » 5.230.479,00€
» Architect » PCP bv
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Vlaams Klimaatplan 2021-2030 = energiezuinige woningen met een maximaal E-peil van 60 tegen 2050.
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•

OVERZICHT RENOVATIEPROJECTEN 2020
R3
T. Vinckxlaan
Mechelen
Reno
28 won.
16.03.2015
-

R5
Maalderijstraat
Duffel
Reno
20 won.
29.06.2020
12.01.2020

R6
Wandelstraat
SKW
Reno
24 won.
29.06.2020
13.04.2021

R4-7-14
Van Putplein
Kontich
Reno
37 won./13 app.
29.06.2020
-

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
12.11.2020
Nvt
Nvt
Fasering
1.757.357,06 €
1.873.620,26 €
SIX bvba

16.06.2016
25.08.2016
18.10.2016
Nvt
Nvt
14.12.2016
21.02.2017
15.03.2017
25.04.2017
13.06.2017
19.09.2017
03.10.2017
17.10.2017
04.12.2017
1235 kd
08.07.2020
Nvt
Nvt
fasering
3.835.619,91 €
3.998.301,98 €
PIT nv

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
21.10.2020
Nvt
Nvt
fasering
1.768.550,81 €
1.850.607,91 €
BREBUILD nv

najaar 2022
-

najaar 2022

voorjaar 2023
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R2
Arenberg
Duffel
Reno
28 won./28 app.
31.07.2013
-

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

Aanstelling ontwerper
Goedkeuring haalbaarheidsstudie
/energiestudie versus budget RvB
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
Totale kostprijs na VO
Uitvoerend aannemer

R1
Reypenswijk
Duffel
Reno
19 won.
31.07.2013
-

CIJFERS UIT DE JAARREKENING
▪ PASSIVA >< ACTIVA

KAPITAAL

10/15
10

Gepl a a ts t ka pi ta a l

100

Ni et-opgevra a gd ka pi ta a l

101

RESERVES

ACTIVA

14.085.551 VASTE ACTIVA

20
21

5.830

-95.178 Ma teri ël e va s te a cti va

22/27

71.412.848

Terrei nen en gebouwen

22

69.860.655

Ins ta l l a ti es , ma chi nes en ui trus ti ng

23

5.498.103

Meubi l a i r en rol l end ma teri eel

24

1.598.939

Lea s i ng en s oorgel i jke rechten

25

Overi ge ma teri ël e va s te a cti va

26

343.295

Acti va i n a a nbouw en voorui tbeta l i ngen

27

1.121.480

28

20.966

29/58

11.066.792

Wettel i jke res erve

130

48.801

Onbes chi kba re res erve

131

Bel a s ti ngvri je res erve

132

Bes chi kba re res erve

133

KAPITAALSUBSIDIES

15

6.546.896

16

2.148.681 Fi na nci ël e va s te a cti va

Grote hers tel l i ngs - en onerhouds werken

160/5
162

Overi ge ri s i co's en kos ten

164/5

UITGESTELDE BELASTINGEN

168

SCHULDEN

1.568.049 VLOTTENDE ACTIVA
211.225 VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
369.407 VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

29
3

2.717.500
2.717.500

66.272.204 Voorra den

30/36

62.217.510

Grond- en hul ps toffen

30/31

170/4

61.236.600

Goederen i n bewerki ng

32

173

61.236.600

Gereed product

33

Overi ge s chul den

178/9

980.910

Ha ndel s goederen

34

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

42/48

3.766.068

Onroerende goederen bes temd voor verkoop

35

42

2.040.355

Voorui tbeta l i ngen

36

Ha ndel s s chul den

44

1.053.924 Bes tel l i ngen i n ui tvoeri ng

Levera nci ers

440/4

fi na nci ël e s chul den
kredi eti ns tel l i ngen

Schul den op meer da n een ja a r di e bi nnen het ja a r verva l l en

Schul den met betrekki ng tot bel a s ti ngen, bezol di gi ngen en s oci a l e l a s t

17/49

87.418

1.779.274

17

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

71.439.644

487.990 Imma teri ël e va s te a cti va
7.145.843

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

21/28

392.812 Opri chti ngs kos ten

13

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

boekjaar

1.053.924 VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

2.717.500

37
40/41

123.719

45

461.492 Ha ndel s vorderi ngen

40

77.463

Bel a s ti ngen

450/3

345.305 Overi ge vorderi ngen

41

46.256

Bezol di gi ngen en s oci a l e l a s ten

454/9

116.187 GELDBELEGGINGEN

50/53

500.000

Overi ge s chul den

47/48

210.297 LIQUIDE MIDDELEN

54/58

7.506.960

OVERLOPENDE REKENINGEN

492/3

288.626 OVERLOPENDE REKENINGEN

490/1

218.613

TOTAAL DER PASSIVA

10/49 82.506.436 TOTAAL DER ACTIVA

20/58 82.506.436
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EIGEN VERMOGEN

boekjaar
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PASSIVA

▪ RESULTATENBEREKENING
boekjaar
70/76A

7.268.439

Bedri jfs kos ten

60/66A

6.593.757

9901

674.682

Fi na nci ël e Opbrengs ten

75/76B

880.736

Fi na nci ël e kos ten

65/66B

1.371.107

Bedrijfswinst

Winst van het boekjaar voor belasting
Onttrekki ngen a a n de ui tges tel de bel a s ti ngen
Winst van het boekjaar
Onttrekki ng a a n de bel a s ti ngvri je res erve
Te bestemmen winst van het boekjaar

9903

184.311

780

11.292

9904

195.603

789

13.588

9905

209.191

2020
Namens de Raad van Bestuur van onze
vennootschap wordt de Algemene Vergadering
verzocht de jaarrekening,
afgesloten op 31.12.2020, goed te keuren.

DE BALANS SLUIT AF MET EEN WINST VAN

209.191,00 €
RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winst

9906

209.191

Toevoeging aan het eigen vermogen

691/2

209.191

a a n de overi ge res erves

6921

209.191

met als voorstel deze toe te voegen aan
de overige reserves.
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Bedri jfs opbrengs ten

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

RESULTATENREKENING

FINANCIËLE GEZONDHEIDSINDEX (FIGI)

De daling van de FIGI’s is vooral te wijten aan een daling van de cash flow uit de gewone bedrijfsuitoefening
door de grote onderhoud- en herstellingskosten mbt de 3 opgeleverde werven.
Dit zal eenmalig een negatieve invloed hebben op de FIGI’s van 2020.
Zonder deze transactie zou de FIGI zelfs opgelopen zijn naar 47,5.
Aangezien deze voor een groot gedeelte voorzien waren had dit slechts een beperkte impact op de
bedrijfseconomische resultaten.
Bovendien zullen de toekomstige afschrijvingslasten op deze werven lager liggen aangezien het gedeelte ‘groot
onderhoud’ reeds in kost is genomen.
Verder zien we een stijging van de current ratio en dus een verbeterde liquiditeitspositie van de onderneming.

2020
Onze maatschappij heeft
over de laatste periode (cijfers tot en met 2020)

EEN TOTAALSCORE VAN

37/60.
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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.

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

▪

KLACHTENMANAGEMENT
Klachtenbeeld 2020
• 1 klacht werd ingediend omtrent de toewijzing van een mindervalideparking op openbaar domein waar

KLACHTENCIJFER

wij niet bevoegd zijn. (ongegrond)

•

4 klachten werden ingediend omtrent de afhandeling van een aanbod/toewijzing en kandidatuur.
De klacht m.b.t. kandidaat omtrent datum inschrijving was onontvankelijk.
De klacht tegen schrapping kandidaat was gegrond.
2 klachten m.b.t. plaats op de wachtlijst en wachttijd waren ongegrond.

•

1 klacht ging over de dienstverlening van de sociale dienst – communicatie vertroebeld maar snel hersteld.
(deels gegrond)
1 klacht m.b.t. overlast in een appartementsgebouw werd meteen opgelost door de sociale dienst. (gegrond)

1 klacht handelde omtrent een vraag van een huurder uit een renovatieproject – wenste bijkomende
tuinpoort en draad. (ongegrond)

•

15 klachten gaan over opvolging van een herstellingen en technische gebreken woningen.
Allen zijn opgelost. (2 ongegrond – 2 deels gegrond – overige gegrond)

Concrete realisaties en voorstellen
• 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.
• De sociale dienst stelt zich bereikbaar en geïnformeerd op om vragen of bekommernissen van huurders uit
een vervangingsbouwproject te woord te staan
Concrete verbeteringen
• Afspraken rond verbetering opvolging van herstellingen (gewone en na plaatsbeschrijving) werden
gemaakt en in proces gegoten. Met de betroken dienst vond een afzonderlijk overleg plaats met vraag tot
verbetering. Dient blijvend te worden geëvalueerd.
• Nauwere opvolging van goede uitvoering van diensten van aannemers die onder raamcontract zitten.

(deels) gegrond » 16
58
opgelost » 25
niet opgelost » 0

JAARBOEK 2020

2 klachten m.b.t. de huurprijsberekening en huurprijsherziening waren ongegrond omwille van enerzijds
correcte berekening en anderzijds gebrek aan opgevraagde stukken van huurder.

•
•

ontvankelijk » 24

VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL

•
•

In 2020 noteerden we 25 klachten:

