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VOORWOORD BIJ HET JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2014 VAN DE S.V. DE ZONNIGE KEMPEN

Geachte vennoten,
Het zal u niet verwonderen dat het afgelopen jaar nogal naadloos aansloot bij datgene wat wij in het jaar
tevoren, 2013, hadden gedaan.
Toen waren wij begonnen ons vijftigjarig bestaan te gedenken, er was ook een heel klein beetje vieren
bij geweest? Maar we waren begonnen ook een heleboel andere dingen te doen. Het vlotte ritme dat ons
al enige tijd eigen is bij het bouwen of vernieuwen van sociale woningen, meestal in de huursector, kon
worden aangehouden. Daardoor konden wij ook in 2014 weer nieuwe woningen openstellen voor die
groep mensen waarvoor wij werken en waarvan wij ons ook bewust zijn dat die groep het van jaar tot
jaar op vele gebieden steeds maar moeilijker krijgt.
Daarom hadden wij vorig jaar ook al aangekondigd hoe wij dat jaar nog gingen werken aan twee
welbepaalde thema’s, waarvan het eerste was: de relatie met de mensen die van ons huren, en die
daarom onze cliënten zijn, net zoals mensen die huren in de privésector. Daarom moeten wij hen ook
met het nodige respect bejegenen, want zonder hen zouden wij niet bestaan, en zonder hen zouden wij
financieel ten onder gaan. Wij hebben daarom een aantal specialisten bijeen gebracht om hieraan te
werken en daarvan ook uitgebreide opnamen gemaakt die wij nu tot de korte essentie en de
hoofdpunten verwerken om niet in een veelheid van ideeën en gegevens te onder te gaan.
De tweede themagroep dacht na over de nieuwe uitdagingen waarmee een maatschappij als de onze in
de eenentwintigste eeuw geconfronteerd wordt. Wanneer er echt woningtekort is, moeten wij dan niet
reageren op de vele woningen die er de dag van vandaag in onze dorpscentra te koop komen? Wanneer
de gemeenten, onze vennoten, financieel naar adem snakken omwille van opgelegde begrotingsregels,
moeten wij hen dan geen hulp bieden en tenminste nadenken hoe wij samen grotere projecten kunnen
beginnen en realiseren? Kunnen wij niet samenwerken met privéondernemingen die hun kapitaal willen
gebruiken om in sociale projecten te investeren?
Dit zijn maar enkele prangende vragen die naar voor zijn gekomen en waarop wij nu trachten een
haalbare oplossing te vinden.
Daarnaast zijn wij na vijftig jaar ook blijven werken aan een doorlichting en mogelijke reorganisatie van
onze bouwmaatschappij door specialisten van buiten af, en we menen dat wij nu het stadium hebben
bereikt de vruchten van dit onderzoek te mogen plukken. Het heeft visuele gevolgen gehad in verband
met onze relatie met huurders of mogelijke huurders, structureel organisatorisch hebben wij er een
andere maatschappij van gemaakt met twee goed uitgebouwde vleugels met aan de top daarvan twee
mensen die voor hun afdeling grote verantwoordelijkheden hebben opgenomen.
Ik wil hier al onze personeelsleden bedanken die hebben meegewerkt aan de nieuwe structuur en ik
besef dat dit niet altijd even gemakkelijk is geweest, want patronen waarin men al jaren werkt geeft men
niet graag op en bij elke grote verandering heb je een niet meer dan normale conservatieve reactie.
Maar er zijn ook zaken niet veranderd. Ik hoor u zeggen: God zij dank, want toch niet alles was slecht!”
Inderdaad, integendeel heel veel was er goed in de werking van onze vennootschap en dat willen wij ook
zo houden. Onze positie in de sociale bouwsector, en zeker onze speerpuntpositie inzake het gebruik van
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nieuwe materialen en nieuwe technologieën werd erkend en in het voorbije jaar ook beloond met “de
Gouden Baksteen“ van de Bouwunie. Ook op het vlak van nieuwe energieën blijven wij doorgaan, ook op
Europees niveau.
Maar… maar wat er niet veranderd is, is datgene wat ik ook al in het jaarverslag 2012 heb aangehaald.
De stugge houding van een deel van onze “voogdijoverheid “ die in de betwisting, die ik toen heb
beschreven, bij de Arbeidsrechtbank het onderspit moest delven. En waar de invloedrijke mensen van de
politieke overheid ons toen zegden: “nog wat geduld. Het Gewest zal zich neerleggen bij het oordeel van
de rechtbank,” is het tegenovergestelde gebeurd: er is door ambtenaren van het Gewest niet alleen
beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank, er is bij een andere rechtbank nog eens
hetzelfde aanhangig gemaakt.
Ik weet dat die mensen het gemakkelijk hebben, zij hoeven persoonlijk geen advocaat te betalen, dat
doet het Gewest wel, maar het confronteert ons wel met het feit dat in de opdracht van die
“voogdijambtenaren “ staat dat zij een oordeel moeten vellen “eerlijk en onpartijdig “ en daar zitten ze
naast hun opdracht en stellen wij ons de vraag of zij nog wel moreel in de mogelijkheid zijn ons te
beoordelen?
Een ander zwak punt in de Vlaamse voogdij, dat de bouwmaatschappijen echt veel geld kost, en
waarvoor wij in de loop van 2014 aandacht hebben gevraagd, is dat in de lange periode dat de interesten
bij Europese banken zo laag staan, veel lager dan wat wij aan Vlaanderen moeten terugbetalen, er geen
toelating gekregen wordt om, zoals zovele goede huismoeders en huisvaders, leningen terug te betalen
en nieuwe leningen aan te gaan aan lagere tarieven. Op deze nagel kloppen wij al een tijdje, en de
bouwmaatschappijen hadden hier heel wat kunnen op besparen ten bate van de mensen die in de
maatschappij het minst hebben.
Maar gedaan nu met deze dubbele klaagzang. Hij staat gewoon in het jaarverslag omdat het verslag een
vertaling moet zijn van het “wel” en het “wee” van de maatschappij, en waar wij het “wel” hebben
aangehaald, zouden wij een verkeerd beeld aan de vennoten geven, indien wij zouden zwijgen over de
aspecten van het “wee”.
Tot slot wil ik hier nog eens alle medewerkers danken, met aan het hoofd directeur Luc Stijnen, voor hun
grote inzet ook weer in dat jaar 2014, dank die ik ook wil overmaken aan alle leden van de Raad van
Bestuur en aan alle vennoten voor hun vertrouwen.

Ludo Helsen,
Voorzitter.
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1.

Overzicht van de realisatie in 2014, de werking in 2014 en de vooruitzichten

1.1

Gebouwd patrimonium

In

2014

zijn

ruim

2479

woningen

het

resultaat

van

de

dagelijkse

inzet

van

onze

huisvestingsmaatschappij. Vandaag worden niet al deze woningen door ons verhuurd: een gedeelte van
ons patrimonium werd over de jaren heen verkocht aan kopers of zittende huurders.
Van de door ons gerealiseerde woningen hebben we 382 woningen verkocht. Enkele woningen verhuren
we buiten het sociale huurstelsel of staan leeg in afwachting van renovatie. Ook verhuren we op vraag
van een externe partner enkele woningen in beheer. Wanneer we al deze elementen in rekening brengen
komen we tot een resultaat van 2097 woongelegenheden, waarvan er 2028 binnen het sociaal
huurstelsel verhuurd worden.
Binnen ons patrimonium is er een verscheidenheid aan woningtypes:
-

1295 eengezinswoningen, waarvan 206 woningen met één slaapkamer voor senioren en 55
woningen aangepast aan de behoeften van mindervaliden.

-

579 appartementen.

-

154 duplexwoningen.

Figuur 1 geeft de procentuele verhouding van elk type woning weer ten opzichte van het totale aantal
woningen.

Figuur 1: percentage type woning ten opzichte van het totale aantal woningen
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Naast de woongelegenheden worden er ook 907 aparte garages / carports verhuurd. Tevens worden in
Booischot een bibliotheek, kantoren in Berlaar, twee transitwoningen in Hulshout, een buurtlokaal in
Herselt, dienstlokalen / vergaderruimte in Westmeerbeek en administratieve voorzieningen in Nijlen
verhuurd. Daarnaast beschikt de vennootschap ook nog over haar burelen in Westerlo, het tot magazijnwerkplaats omgebouwde wijklokaal in Herenthout en een stockageruimte op de Plama-site te
Grobbendonk.
In 2014 werden 21 woongelegenheden voor de eerste maal verhuurd.

Tevens zijn er 111

woongelegenheden in opbouw alsook 2 projecten met 11 woongelegenheden in de fase aanbesteding.
Zonnige Kempen verkocht in het jaar 2014 drie woningen. Met name Kabienstraat 54 in Laakdal, Jos
Geunsplein 7 in Westerlo en Kapelaan Francklaan 13 in Booischot.

Tabel 2: financieringsbron van de opgerichte woningen

Tabel 2: Financieringsbron
Aantal woongelegenheden
DF

Domus Flandria

50

IKB

Inbreiding Kansarme Buurten

251

AF

Andere Financiering

10

IB

In Beheer

2

HC

Huurcompensatie

20

TWC

Tewerkstelling

6

SBR

Subsidie bouw en renovatie

167

VHM

Leningen op 66 jaar

1015

VHM

Leningen op 15 en 20 jaar

209

VHM

Leningen op 33 jaar

29

NFS2

Nieuw financieringssysteem

300

Totaal

2059

Figuur 2: aandeel per financieringsbron t.o.v. de totale financiering van de woningen
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Figuur 3: evolutie van het aantal verhuurde woongelegenheden

Figuur 3: evolutie van het aantal verhuurde woongelegenheden
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Figuur 4: aandeel koop- en huurwoningen op het totaal van de per jaar opgeleverde woningen
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Figuur 5: aantal gerealiseerde projecten per jaar
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VERKLARENDE LIJST VOOR DE PROJECTCODES

Berlaar
BE 1:

Nethendal

BE 2:

Vinkenhof

BE 3:

Vinkenhof

BE 4:

Itegembaan 242 -244

BE 5:

Markt 4 en 5

BE6-7: Winterhof
BE 8:

School Welvaartstraat

BE 9:

Balderdorp

Grobbendonk
GR 1:

Rerum Novarumstraat, Frans Masereelstraat, Priester Daensstraat

GR 2:

Bergstraat

GR 3:

Bovenpad

GR 4:

Nijverheidsstraat

GR 5:

Quinten Matsijslaan 12, Bovenpad

GR 6:

Wijnrankplein

GR 7:

Wijngaardstraat fase 2

GR 9:

Rerum Novarumstraat 25

GR 10: Plama fase 1
GB 1:

De Huyskens

Heist Op Den Berg
BP 1:

Cardijnlaan

BC 1:

Zwerfheide, Lavendelheide, Winterheide, Struikheide

BC 8:

Kleine Steenweg

BC 9:

Pleinstraat / Oude Aarschotsebaan

BC 10: Dorpstraat – Hoekstraat
BP 2:

Kapelaan Francklaan fase 1

BPK 2: Kapelaan Francklaan fase 2, koopwoningen
BP 3:

Kapelaan Francklaan fase 3

BPK3:

Kapelaan Francklaan fase 3 koopwoningen

BP 4:

Kapelaan Francklaan fase 4

BPK 4: Kapelaan Fancklaan fase 4 koopwoningen
BP 5:

Cardijnlaan, Kapelaan Francklaan fase 5

BP 9:

Negenbunders blok B

BP 10: Schrieksesteenweg 62, pastorij
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Herenthout
HE 1:

Cardijnlaan, Bergensesteenweg

HE 2:

Bergensesteenweg, Sandelijnhof, Sportstraat, Vlakke Velden

HE 3:

Berkenstraat, Beukenlaan, Dennenstraat, Elzenstraat, Ganzerikstraat, Lijsterbesstraat

HE 4:

Elzenstraat, Lijsterbesstraat

HE 5:

Nest Vercammenstraat fase 2 en 3

HE 6:

Lindelaan fase 3

HE 8:

Zwanenberg

HE 9:

Molenstraat

HE 10: Vonckstraat
HD 4:

Elzenstraat

HD 5:

Nest Vercammenstraat fase 1

HEK 1: Lindelaan fase 1, koopwoningen
HEK 2: Lindelaan fase 2, koopwoningen

Herselt
HB 1:

Binnenblok

HB 2:

Binnenblok, Sparstraat

HC 1:

Sint Servaasweg

HC 3:

Achter De Hoven 35

HH 1:

Heide

HR 1:

Roteinde fase 1

HR 2:

Roteinde fase 2, Bosstraat

HR 3:

Roteinde fase 3

HR 4:

Roteinde fase 4

HR 5:

Roteinde fase 5

HR 6:

Gust Vandenheuvelstraat deel 1

Hulshout
HS 1:

Bruiersveld fase 1

HS 2:

Bruiersveld fase 2

HS 3:

Stekkestraat fase 3

HV 1:

Grote en Kleine Waterstraat

HV 2:

Schoolstraat / Verlooyplein

HW 1: Veldstraat
HWK 1: Veldstraat fase 3
HW 2: Veldstraat, Door Van Dijckstraat fase 2
HWK 2: Door Van Dijckstraat fase 4
HW 3: Veldstraat, Door Van Dijckstraat fase 3
HW 4: Veldstraat, Door Van Dijckstraat fase 4
HW 5: Stationsstraat 39, oud gemeentehuis
HW 6: Hoogzand 16
HW 7: Stationsstraat 88 fase 2
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HW 8: Pastoor Mgr. Raeymaeckersstraat
HW 9: Stationsstraat 88 fase 1
HW 10: Netestraat fase 1
HW 11: Netestraat fase 2

Laakdal
LE 1:

Toekomststraat fase 1

LE 2:

Toekomststraat fase 2

LE 3:

Stokberg fase 1, Akkerrode, Wouwerhoeve, Vissenstraat

LE 4:

Stokberg fase 2, Akkerrode, Vissenstraat

LE 5:

Toekomststraat fase 3

LE 6:

Stokberg fase 3, Breugelstraat, Vissenstraat

LE 9:

Eindhoutdorp, St. Lambertusstraat

LEK1:

Stokberg fase 3, koopwoningen

LV 1:

Kabienstraat

LV 2:

Kabienstraat

LV 3:

Kabienstraat

LV 4:

Schandooi fase 1

LV 5:

Schandooi fase 2

LV 6:

Schandooi fase 3

LV 7:

Brouwerijstraat / Vorstsebaan 72

LV 8:

Veerledorp 41

LV 9:

Tessenderloseweg fase 1

LV 10: Tessenderloseweg fase 2
LV 11: Vorstsebaan 6
LV 12: Pastorijkluis 21
LV 13: Wijngaardbos
LVK 1: Schandooi fase 3, koopwoningen
Nijlen
NK 1:

Ringstraat, Sleutelstraat

NK 2:

Seringenhof

NK 3:

Liersesteenweg, Dreefje, Elsbroek, Nieuwstraat

NK 4:

Dreefje fase 1, Kloosterland

NK 5:

Dreefje fase 2, Tweebunder

NK 0:

Sint Lambertusstraat

NK 10: Kesseldorp 41-47, Pastoor Schellekensplein
NKK 1: Dreefje fase 3, Vorst (koopwoningen)
NC 1:

De Wolmolen: Gemeentestraat

NC 2:

Spoorweglei

NC 3:

Kerkeblokken

NC 4:

Bouwelsesteenweg

NC 13: Boerderijstraat-Molenstraat
NB 2:

Kiezelweg
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Ranst
RC1:

Bijlstraat

Vorselaar
VA 1:

Schransstraat fase 1

VA 2:

Schransstraat fase 2

VD 1:

Kouwenberg

VDK 1: Kouwenberg
VR 1:

Kuiperstraat

VR 2:

Schoolstraat

VW 1:

Diamantstraat

VW 2:

Cardijnlaan

VW 3:

Kerkstraat 2

VW 4:

Nachtegaalplein

VW 5:

Lijsterplein

VW 6:

Markt 18

Westerlo
WH 1: Korenstraat, Molenstraat, Haverstraat, Vlinderstraat, Gerststraat
WT 1:

Jos Geuensplein

WT 2:

Meulemanslaan 1-3

WZ 0:

Schietboom

WZ 1:

Leeuwerikenplein, Aspergevelden

WZ 2:

Zoerledorp 65

WZ 3:

Zoerledorp 67-73

WZ 4:

Zoerledorp 69-71, Fanfarestraat 28

WZ 5:

Fanfarestraat 24-26

WZ 6:

Zoerledorp 37-39, Fanfarestraat 1

WZ 7:

Zoerledorp, Sint Anthoniupleintje

WZ 8:

Zoerledorp 16 G, Kerkstraat 4 fase 3

WZ 9:

Zoerledorp 14, Kerkstraat 8 fase 2

WZ 10: Zoerledorp 16 G, Kerkstraat 4 fase 3
WZ 11: Schoolgebouw Sint Niklaasstraat 18
WC 1:

Boerenkrijglaan

WC 2:

Nieuwstraat 4

WC 3:

Boerenkrijglaan 143

WC 4:

P.E. Peetersstraat 8

WC 6:

De Merodedreef
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Zandhoven
ZM 1:

Kerkstraat 58, Korenbloemstraat fase 1

ZM 2:

Kerkstraat, Vogelzangstraat

ZVK 1: Watersportlaan
ZV02:

Veerstraat

ZC02:

De Blokskens

ZC03:

Amelbergastraat

Patrimoniumcodes
G:

gebouwd

IB:

in beheer

L:

leeg

V:

verkocht

TV:

totaal verhuurd

BS:

buiten sociaal stelsel

I:

ingekocht

A:

andere
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1.2

Projecten

1.2.1

Opgeleverde projecten

Westerlo, Boerenkrijglaan 143 (WCX6)

De oude woning op dit perceel heeft plaats gemaakt voor de realisatie van 6 nieuwbouwwoningen:
2 gelijkvloers appartementen met 2 slaapkamers, 2 verdiepingsappartementen met 2 slaapkamers en 2
duplexappartementen met 1 slaapkamer.
De indeling van de woongelegenheden is sober en functioneel. De grootste entiteiten bevinden zich op
het gelijkvloers en hebben een tuintje. De bovengelegen woningen zijn kleiner en hebben allen een
terras met de nodige privacy. De dakuitbouwen in de voor- en achtergevel accentueren de doorgang en
zorgen voor centrale lichtinval.
Het gebouw heeft een rustige symmetrische opbouw en gevelbehandeling, verwijzend naar de
naastliggende bestaande woningen. Het bouwvolume wordt door een centrale circulatiestrook opgesplitst
in twee delen waardoor het project qua beeldvorming op het ritme van de naastliggende woningen wordt
gebracht.
De strook voor de binnenplaatsen en tuinen zal een semipubliek en groen karakter krijgen. Het zicht op
de bestaande blinde gevel wordt opgelost door het bouwen van een bijgebouw dat voorziet in individuele
en gemeenschappelijke bergplaatsen.
De aanbesteding vond plaats op 29 mei 2012 zodat na nazicht in september de bestelbrief aan de
laagste bieder kon overgemaakt worden. Die startte op 1 november 2012 met de werken. De werken zijn
opgeleverd op 21 maart 2014.
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Algemene informatiefiche



naam en code van de SHM: CV Zonnige Kempen - 1295



referentienummer van het project: (1295) 2002/2319/01



werfnaam van het project: bouwen van 6 appartementen



aantal wooneenheden + specificatie: 6 woningen + bergingen



aard van de werken: nieuwbouw



financiering: NFS 2



adressen van de betrokken woningen: Boerenkrijglaan 143 A, B, C, D, E en F



ontwerper(s): W2 architecten



ingenieur(s): Chris Ebinger



aankoopdatum: december 2002



aannemer(s): Jan Moonen nv



aanvangsdatum: 01.11.2012



opleveringsdatum: 21.05.2014



contractuele uitvoeringstermijn in kalenderdagen: 430



goedgekeurde termijnverlengingen in kalenderdagen: 108



totale uitvoeringstermijn in kalenderdagen: 538



bestelbedrag: 678.684,79 euro



verrekeningen (saldo VO4): - 4.605,67 euro



eindbedrag (zoals op VO2 IX): 672.257, 98 euro



samenwerking met:



bijkomende opmerkingen:
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Zandhoven, Watersportlaan (ZV01)
Het

perceel

gelegen

Watersportlaan

in

in

Viersel

de
is

gelegen in een woongebied met
landelijk karakter.
Toen Zonnige Kempen de grond
met daarop een oude boerderij en
bijhorende schuren kocht kon men
niet voorzien dat de aanvang van de werken zo lang op zich zouden laten wachten. De plannen van het
project waren klaar, maar we werden geconfronteerd met de bewoonster van de boerderij die koppig
weigerde de woning te verlaten. De boerderij en bijhorende schuren dienden immers te worden gesloopt.
Ondanks verschillende brieven, bezoeken van de vrederechter en verschillende procedures hield de
bewoonster, ondanks haar erg hoge leeftijd en de erbarmelijke staat van de boerderij, voet bij stuk. In
2011 werd eindelijk een compromis bereikt om in afwachting van de nieuwe woning in een
wooncontainer op het terrein te verblijven. Zodat het project in 2012 eindelijk van start kon gaan. De
oude boerderij en bijhorende schuren maken plaats voor 23 sociale woningen, waarvan 11
eengezinswoningen en 12 ‘duowoningen’ (2 wooneenheden onder 1 dak) voor kleinere gezinnen. Naast
huurwoningen worden er 8 koopwoningen voorzien, waarvan 2 koopappartementen. Elke woning heeft
een eigen inkom aan het openbaar domein gelegen, een eigen privé-buitenruimte en een eigen
fietsenberging. Voor elke woning is er een overdekte staanplaats voorzien. Ook de gemeente is
betrokken partij in dit dossier: er werd een formule uitgewerkt waarbij de gemeente een stuk grond
inbrengt en er een gemeenschapshuis gerealiseerd wordt.
Na de winter kwam de
uitvoering
hogere

in

een

versnelling

zodat

de

ruwbouwwerken
voor

het

nog

bouwverlof

van 2014 uitgevoerd
werden.

Na

de

realisatie

van

de

omgevingswerken
konden de woningen
in

2014

beschikking

ter
gesteld

worden.
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Algemene informatiefiche



naam en code van de SHM: CV Zonnige Kempen – 1295



referentienummer van het project: (1295) 2002/2319/01



werfnaam van het project: Watersportlaan



aantal wooneenheden + specificatie: 23 woningen + carports + bergingen +
gemeenschapshal



aard van de werken: 15 nieuwbouwwoningen huur, 8 nieuwbouwwoningen koop



financiering: NFS 2



adressen van de betrokken woningen: Watersportlaan 17 tot 63



ontwerper(s): Martine Van Noten



ingenieur(s): Chris Ebinger



aankoopdatum: december 2007



aannemer(s): bouwbedrijf Wienen nv



aanvangsdatum: 01.12.2012



opleveringsdatum: 03.07.2014



contractuele uitvoeringstermijn in kalenderdagen: 440



goedgekeurde termijnverlengingen in kalenderdagen: 126



totale uitvoeringstermijn in kalenderdagen: 566



bestelbedrag: 2.854.801,00



verrekeningen (saldo VO4): 77.298,43 euro



eindbedrag (zoals op VO2 IX): 2.924.235,81 euro



samenwerking met:



bijkomende opmerkingen:
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Code

Gemeente

Straat

Aantal

WCX 6

Westerlo

Boerenkrijglaan

6

ZV 01

Zandhoven

Watersportlaan

23
29
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1.2.2

Projecten in uitvoering

Booischot, Schrieksesteenweg (Oude pastorij) (BP 10)
Aantal woongelegenheden: 3 + lokaal kerkfabriek
Ontwerp: Architect Peter Spiessens
Aannemer: Jan Moonen NV
Fase: in uitvoering
Bestelbedrag: 399.388,38 €
Op vraag van het gemeentebestuur werd de oude pastorij in Booischot, Pijpelheide aangekocht tegen
schattingsprijs. Door middel van een verbouwing wordt op het gelijkvloers een vergaderruimte met
keuken en toilet voorzien dat aan de gemeente / kerkfabriek zal verhuurd worden. Nog op het
gelijkvloers zal er 1 woongelegenheid voorzien worden met 2 slaapkamers. Deze woning krijgt een
privaat buitenterras dat zal aansluiten op de publieke buitenruimte. Op de verdieping zullen nog twee
woongelegenheden voorzien worden.
De aanbesteding van de ruwbouwwerken heeft plaatsgevonden op 5 februari 2013; na goedkeuring door
de VMSW werden de werken toegewezen en aangevat op 2 september 2013.
Ondertussen lopen de nodige voorbereidingen voor het dossier aangaande de infrastructuur. Deze
werken werden apart aanbesteed in 2014 zodat deze aansluiten op de ruwbouwwerken. Ook de tuin die
ingericht

wordt

als

openbaar

park

zal

dan

aangelegd

worden.

Na

de

aanleg

kunnen

de

woongelegenheden ter beschikking van de huurders gesteld worden.
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Herenthout, Lindelaan (HE 4)
Aantal woongelegenheden: 40 woongelegenheden
Ontwerp: Eduard Maes en Hans Barbier
Aannemer: Nys-Driesen
Fase: in uitvoering
Bestelbedrag: 6.642.364,07 €
De 4de en 5de fase van het project Lindelaan zijn de laatste fases van dit project: het is de ontwikkeling
van de nog overblijvende gronden van de Zwanenbergwijk. Het was het resultaat van een open oproep
van de Vlaamse Bouwmeester.
Het project voorziet 40 woongelegenheden, samen met voldoende garages en carports. Daarbij is er
rekening

gehouden

met

allerhande

duurzame

aspecten:

passieve

zonne-energie,

zonneboilers,

warmtekrachtkoppeling, groene daken en kleinschalige waterzuivering. Het project zal bestaan uit:
-

een gemeenschapsruimte van 240 m²

-

een werkplaats van 435 m²

-

14 woningen type 3/4

-

6 woningen type 2/4

-

8 woningen type 2/3

-

12 appartementen type 1/2
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Het project situeert zich langs de aanwezige infrastructuur van de Kapellekensboom, de Lindelaan en de
drukke Bergense Steenweg. Om het geheel te realiseren dient een gedeelte van de infrastructuur
heraangelegd te worden, wat een extra timing en coördinatie met zich meebrengt.
Er is ook voldoende aandacht geschonken aan de groenaanleg. De groene straat aan de Bergense
Steenweg creëert een overgang tussen het groen en de bebouwde omgeving. Het project houdt rekening
met zowel de sterke als de zwakke punten van de buurt. Bebouwing is voorzien aan beide zijden van een
hoofdplein, dat aan de ene zijde doorgetrokken wordt tot aan de recent gebouwde woningen, aan de
andere zijde tot aan de overzijde van de Bergense Steenweg, wat uiteraard snelheidsremmend werkt.
Het plein wordt via een onderdoorgang en een groene straat gelinkt aan de houtwal en sportcomplex,
wat een veilige verbinding voor kinderen creëert. De randweg wordt voor het mechanisch verkeer
onderbroken door de groene straat waardoor de visuele link blijft. De dichtheid neemt af naar het bos
toe, de rand blijft rand, de houtwal blijft ongeschonden; het laatste deel van de straat kan zelfs
verkeersvrij gemaakt worden, zodat ongestoord spelen op verharde ruimte mogelijk wordt. Ook de
parkeerproblematiek is oordeelkundig opgelost. Het project integreert tevens enkele andere functies. Na
het beëindigen van het project zal de Zonnige Kempen over een magazijn kunnen beschikken waar de
activiteiten van de onderhoudsdienst kunnen gecentraliseerd worden. Deze functie is gelinkt met de
gemeenschapsruimte waarmee enkele functionele ruimtes als sanitair en keuken gemeenschappelijk zijn.
De opening bieding had plaats op 17 september 2013. Op 13 januari 2014 werd de bestelbrief aan de
aannemers overgemaakt en werd met de voorbereidingen van de werken gestart. De werken vorderen
goed zodat een einddatum in 2015 in het vooruitzicht kan gesteld worden.
In de loop van 2015 zal tevens een beheerscontract voor de gemeenschapsruimte uitgewerkt worden.
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Hulshout, Netestraat deel D (HW 12)
Aantal woongelegenheden: 6
Ontwerp: architect Hans Barbier
Aannemer: Van Craen, Wiekevorst
Fase: in uitvoering
Bestelbedrag: 705.265,87 euro

Ter hoogte van de Netestraat werden reeds verschillende fases van een groter project gerealiseerd. Deel
D is de laatste fase en voorziet in 6 bejaardenwoningen. Deze woningen zullen een overgang vormen
tussen de reeds gerealiseerde nieuwbouwwoningen met het gebied van de Netevallei.
Hiervoor wordt gekozen voor lage volumes die bewoond kunnen worden door senioren. In het openbaar
binnengebied, dat ontstaat door de u-vormige inplanting van de volumes, wordt een ontmoetingsplaats
gerealiseerd die langs open zijde van de ‘u’ aansluit op het landschap.
De publicatie ter aanbesteding van de ruwbouwwerken heeft plaatsgevonden begin november 2013 met
in december de opening van de biedingen.
De werken werden 13 december 2013 gegund aan aannemer Van Craen en werden aangevat in 2014. De
oplevering is voorzien voor april 2015. Na aanleg van het groen kunnen de woningen in het najaar van
2015 verhuurd worden.

Zonnige Kempen

Jaarverslag 2014

p. 32

Laakdal, Wijngaardbos (LV 13)
Aantal woongelegenheden: 18 woongelegenheden
Ontwerp: W2 Architecten
Aannemer: Brebuild
Fase: in uitvoering
bestelbedrag: 2.118.173,88 €
In de loop van 2011 heeft Zonnige Kempen de 10 bejaardenwoningen, die op dat ogenblik eigendom
waren van het OCMW Laakdal, aangekocht. Gezien de staat van de woningen en de mogelijkheden van
het perceel, wordt ervoor gekozen om, door combinatie van renovatie, verbouwing en nieuwbouw, 18
woongelegenheden te realiseren.
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Het project voorziet in het behoud van de bestaande structuur van de voormalige seniorenwoningen.
Door het dicht bouwen van de openruimte tussen de nu twee aan twee gekoppelde woningen worden
deze uitgebreid zodat ze voldoen aan de huidige comforteisen. Daarnaast zal op de bestaande structuur,
door middel van houtskeletbouw, een bijkomende constructie worden opgetrokken ter realisatie van
extra woongelegenheden op het verdiep. Op die manier ontstaan er twee volumes, gelegen langsheen de
straatzijde, op de locatie van de oude woningen. Los van de bestaande woningen wordt er eveneens een
nieuwbouw, met twee woongelegenheden, opgetrokken op de achterzijde van het perceel.

Omdat Zonnige Kempen duurzame investeringen vooropstelt wordt er voorzien in een nieuwe aankleding
van de bestaande woningen door middel van het aanbrengen van een isolerende buitenschil en goed
isolerend buitenschrijnwerk. Naast de investering in isolatie wordt er eveneens geïnvesteerd in duurzame
technieken.

Het

geheel van

de woningen

langs de straat zullen

gekoppeld worden

op een

gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie door middel van een warmtepomp aangestuurd door
fotovoltaïsche panelen en warmwatervoorziening op basis van een zonneboiler. Deze inspanningen, om
het ecologische en duurzaam aspect te verhogen, worden ook beloond en dit door middel van Europese
subsidies van het Efro project.
Uiteindelijk zal het geheel van de woningen voorzien worden van een gevelbekleding die bestaat uit een
combinatie van keramische gevelpannen en gevelpleister. Op die manier zullen de vernieuwde volumes
zich perfect integreren in de bestaande omgeving van Wijngaardbos.
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Na aanpassing en uitbreiding van de woningen zal ook de omgeving aangepakt en opgefrist worden. Zo
worden er nieuwe parkeerplaatsen en carports gerealiseerd tegen de buitenrand van de site om op die
manier het binnengebied autovrij te houden en om te toveren tot een nog aangenamere plek voor
bewoners, omwonende en toevallige voorbijgangers.
De aanbesteding van de ruwbouwwerken vond plaats op 13 december 2012 en werd 12 juli afgerond
door het gunnen van de werken. De opstart van de werf gebeurde op 1 oktober 2013. De werken liepen
echter vertraging op doordat een onderaannemer failliet is gegaan. Na het einde van de ruwbouwwerken
zullen in 2015 de infrastructuurwerken verder worden uitgevoerd waarna de woningen klaar zijn voor
ingebruikname op het einde van 2015.
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Westerlo, P.E. Peetersstraat (WC 4)
Aantal woongelegenheden: 5
Ontwerp: Eduard Maes – W2 Architecten
Aannemer: Van de Kreeke, Halen
Fase: in uitvoering
Bestelbedrag: 459.854,19 euro
Het project op de hoek van de E.J. Van Ganzenstraat en de P.E. Peetersstraat heeft alles in zich om extra
sociale huisvesting te bieden in het centrum van Westerlo.
Het volledige perceel is
momenteel bebouwd en
bestaat uit een woning en
duplexappartement.
Gezien de staat van het
pand

werd

er

gekozen

voor een renovatieproject
met

als

resultaat

vijf

kleine woongelegenheden
met

één

Doordat
klein

slaapkamer.
de

woningen

zijn

zijn

ze

aangewezen

voor

de

doelgroep die minder mobiel is: alleenstaanden en ouderen. Verder wordt er een fietsenberging voorzien
en wordt de bestaande kelder deels als meterruimte ingericht en deels als extra bergruimte.
Bij het ontwerp is uitgegaan van maximaal behoud van de vrij gezonde draagstructuur waardoor de
sloopkost beperkt blijft. Het flauw hellend dak wordt vervangen door een volwaardige bouwlaag in
houtskelet (laag gewicht en goed te isoleren). De gevelopeningen in de bestaande muren blijven
grotendeels behouden. Door de specifieke gevelafwerking blijft de toegevoegde bouwlaag herkenbaar en
krijgt het gebouw een horizontaler karakter.
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Door de bemerkingen van buren bij de bouwaanvraag werd deze in 2012, mits een aantal beperkingen,
goedgekeurd. In de loop van 2013 werd het uitvoeringsdossier opgemaakt en na goedkeuring door de
VMSW werd er in december overgegaan tot publicatie. De opening van de biedingen werd in het voorjaar
van 2014 georganiseerd zodat de aannemer de werken gegund kreeg in april 2014. De werf ligt op
schema en de voorlopige oplevering staat gepland voor het bouwverlof van 2015. Het project overtuigt
door zijn architectuur, materialistische en stedenbouwkundige kwaliteiten.
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Zandhoven, De Blokskes (ZC 02)
Aantal woongelegenheden: 13
Ontwerp: Happel Cornelisse Architecten, Rotterdam
Aannemer: Moons
Fase: in uitvoering
Ramingsbedrag: 1.399.333,50 €
Het monument ‘De Blokskens’ aan de Driehoekstraat in Zandhoven is een perceel met gebouwen dat
eigendom is van het OCMW Zandhoven. Zonnige Kempen kreeg de grond in erfpacht voor een periode
van 50 jaar. Het monument bestaat uit een rij arbeiderswoningen en een parallel geplaatst schuurtje uit
1842. Het voorzag in die tijd in een eenvoudig onderkomen voor de behoeftigen van het dorp. Het geheel
van woningen heeft deze status verworven omwille van de ensemble-waarde en de relatief goed
bewaarde details. Het monument stond er vergeten bij en de wens bestond om het te renoveren en
enkele nieuwe woningen aan toe te voegen.

Architectenbureau Happel Cornelisse Architecten kreeg, als resultaat van een Open Oproep, opdracht om
dit project uit te werken. Hierbij dienden zij rekening te houden met de opmerkingen vanuit de diensten
van Onroerend Erfgoed.
Het ontwerp voorziet in een drietal nieuwe woonblokjes die in maat en materiaal aansluiting zoeken bij
de baksteenarchitectuur van het monument. De nieuwe volumes staan enigszins gedraaid ten opzichte
van elkaar. Door een informele afwisseling van hagen en muren krijgt het ensemble een intiem karakter
en ontstaan overhoekse perspectieven op het achterliggende natuurgebied ‘Willeboorden’.
Nadat in de loop van 2013 de opening bieding had plaatsgevonden werd in 2013 met de werken gestart.
Gezien de unieke manier van bouwen met volle houten platen is er meer voorbereidingstermijn nodig.
In de loop van 2014 werd, nadat het vernieuwde dak op het monument gelegd was, plechtig de
meiboom geplant. De gemeente en Zonnige Kempen nodigden de omwonenden en geïnteresseerde uit
om ter plaatse kennis te nemen van de werken. De werken zullen afgerond worden tegen einde 2015.

Zonnige Kempen

Jaarverslag 2014

p. 38

Zonnige Kempen

Jaarverslag 2014

p. 39

Zandhoven, Oude Pastorij (ZM 02)
Aantal woongelegenheden: 15 woongelegenheden
Ontwerp: COMODO architecten
Aannemer: Wienen
Fase: in uitvoering
Bestelbedrag: 1.371.653,98 euro
Het te realiseren project, gelegen ‘onder de kerktoren’ voorziet in twee bouwvolumes met 15 sociale
huurwoningen.

er voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers voorzien is. Doorheen de site worden doorgangen voor
voetgangers en fietsers vanuit de Vogelzangstraat naar de dorpskern voorzien. Rond de, op de site te
behouden kastanjeboom wordt een groene gemeenschappelijke buitenruimte georganiseerd, een
publieke ruimte voor de bewoners en voor de omgeving. Deze ruimte sluit aan bij het naastliggend
cultureel centrum. In samenspraak met de eigenaar (kerkfabriek) werd rekening gehouden met deze
ontmoetingsplaats op het terrein van het cultureel centrum.
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Elk gebouw bestaat uit twee bouwlagen en een hellend dak, samen met een aanbouw met een plat dak.
Alle leefruimtes bevinden zich op het gelijkvloers en niveau 1. Op dit niveau 1 zijn er ook ruime
dakterrassen voorzien. De dakverdieping wordt uitsluitend ingevuld met nachtzones. Hier zijn geen
dakterrassen voorzien om de inkijk naar de omliggende bestaande woningen te vermijden. De twee
gebouwen worden van elkaar onderscheiden door gebruik van een andere accentkleur, terwijl de
globaliteit van de materialen dezelfde is voor beide gebouwen. Er wordt gewerkt met lichte en warme
materialen.
In 2012 werd, ondanks beroep door de buurt, de bouwvergunning bekomen waardoor op 12 februari
2014 tot aanbesteding kon overgegaan worden. In de bestelbrief die in augustus werd opgemaakt, werd
aanvangsdatum van 1 september 2014 vermeld. Met een uitvoeringstermijn van 450 kalenderdagen is
het einde van de werken voorzien in december 2015.
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Zandhoven, Rector De Ramstraat (ZC 01)
Aantal woongelegenheden: 11
Ontwerp: Stramien, Antwerpen
Aannemer: Noordbouw
Fase: in uitvoering
Bestelbedrag: 1.131.739,52 euro
Het project in de Rector De Ramstraat voorziet in de realisatie van 11 woongelegenheden, waaronder
7 eengezinswoningen voor gezinnen met kinderen, 2 appartementen voor bejaarden en een appartement
voor

een

andersvalide.

De

woningen

voor

gezinnen

met

kinderen,

de

bejaarden

en

het

andersvalidenappartementen komen allemaal op het gelijkvloers, waardoor deze eenheden met een tuin
verbonden worden.

Het ontwerp heeft een u-vorm. De toegang tot de twee hogere blokken wordt gecreëerd door middel van
een binnenstraat: die vormt de centrale toegang tot de verschillende woningen. De bouwaanvraag en het
uitvoeringsdossier werden in 2013 afgewerkt en er werd op 13 september 2013 een opening bieding
georganiseerd. In de loop van 2014 kon men met de werken starten. De bouwwerken zullen klaar zijn
tegen het einde van 2015. Voor de verhuring dient wel gewacht op de uitvoering van de
omgevingswerken die mogelijk op zich zullen laten wachten.
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Code

Gemeente

Straat

Aantal

BP 10

Booischot

Schriekseseteenweg (Oude Pastorij)

3

HE 4

Herenthout

Lindelaan

40

HW 12

Hulshout

Netestraat deel D

6

LV 13

Laakdal

Wijngaardbos

18

WC 4

Westerlo

P.E. Peetersstraat

5

ZC 02

Zandhoven

De Blokskes

13

ZM 02

Zandhoven

Oude Pastorij

15

ZC 01

Zandhoven

Rector De Ramstraat

11
111
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1.2.3

Aanbestede projecten: na publicatie tot besteld

Laakdal, Pastorijkluis (LV 12)
Aantal woongelegenheden: 2
Ontwerp: Architect Joris Hoes
Aannemer: Mertens, Lommel
Fase: aanbesteed
Bestelbedrag: 180.341,01 euro
De woning in Pastorijkluis werd door Zonnige Kempen
aangekocht in september 2003 en werd de eerste
jaren bewoond door een groot gezin.
Nadat de woning leeg kwam te staan werd in de loop
van 2011, na een grondige studie door de dienst
ontwerpen van Zonnige Kempen, door de Raad van
Bestuur beslist om de woning om te vormen tot 2
woongelegenheden

met

een

voldoende

hoge

energiestandaard en aangepast aan de vraag binnen
de kandidatenbestanden.
Begin 2013 werd er een procedure opgestart ter aanstelling van een architect waarna de opdracht eind
april werd toegewezen aan architect Joris Hoes.
Gezien het lange en moeilijke verloop van dit dossier werd er gevraagd om dit zo snel als mogelijk af te
handelen.
December 2013 werd er een bouwaanvraag dossier ingediend bij de gemeente. In afwachting van de
nodige vergunning

werd het uitvoeringsdossier opgesteld en de aanbesteding van de werken vond

plaats op 18 november 2014. De werf wordt in het voorjaar van 2015 opgestart en het einde is voorzien
voor oktober / november 2015.
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Westerlo, Kaaibeeksedijk (WC 5)
Aantal woongelegenheden: 9
Ontwerp: Architectuur: DAS Architecten – Omgeving: Studiebureau Carlier
Aannemer: Wienen
Fase: aanbesteding
Bestelbedrag: 1.003.480,32 euro
Het project Kaaibeeksedijk biedt mooie kansen om bijkomende huisvesting in het centrum van Westerlo
te creëren. Het perceel is gelegen op de hoek van een onlangs verkaveld woongebied, waarvan een deel
reeds is ingenomen door een verkaveling van ééngezinswoningen.
Het is echter geen makkelijk project. De voorschriften die aan
het perceel zijn gekoppeld zijn zeer rigide. Om het groene,
residentiële karakter van Kaaibeeksedijk te respecteren, wordt
het zwaartepunt van het project geheroriënteerd naar de zijkant
van het perceel.
Doordat de voorschriften het maximale volume van het project
vastleggen dringt een compacte organisatie met een uiterst
efficiënte indeling van de woningen zich op. In het hoofdvolume
zijn rondom de ontsluiting, centraal in het gebouw, telkens twee
identieke woningen georganiseerd. De overige drie woningen
liggen achter het hoofdvolume.
Elke woning heeft een ruime buitenruimte: de woningen
op het gelijkvloers hebben naast een terras, elk een
eigen tuin. In de gemeenschappelijke tuin achteraan
vormen de fietsenberging en de petanquebaan een
ideale ontmoetingsplek voor de bewoners.
In het projectontwerp zijn voorzien:
-

in het hoofdvolume: 2 woningen op de 2de
verdieping met 1 slaapkamer

-

achter het hoofdvolume: 3 woningen op het
gelijkvloers en op de 1ste verdieping met 1
slaapkamer

-

in het hoofdvolume: 4 woningen op het
gelijkvloers en de 1ste verdieping met 2
slaapkamers

Pas in het najaar 2012 werd goedkeuring van de verkavelingswijziging bekomen.

Zonnige Kempen

Jaarverslag 2014

p. 46

Begin 2013 werd het op dat moment voorliggende ontwerp, zowel architectuur als infrastructuur,
aangepast naar de nieuwe voorwaarden uit de verkavelingsvergunning en afgetoetst en aangepast aan
de nieuwe wetgeving, vooral inzake de energie prestatie regelgeving.
September 2013 werd de studiefase afgerond met het houden van een plenaire vergadering met de
verschillende betrokkenen. Na aanpassing van de laatste opmerkingen werd er overgegaan tot indiening
van een gezamenlijke vergunningsaanvraag voor architectuur en infrastructuur.
De opening bieding vond plaats op 16 december 2014; de opstart van de werken is voorzien voor mei
2015. Wat betreft de infrastructuur is het uitvoeringsontwerp in opmaak. De aanbesteding hiervan is
voorzien voor eind 2015.
Deze woningen worden binnen de zorgzone Westerlo opgericht en er werd in samenwerking met het
O.C.M.W. een toewijzingsreglement opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de zelfredzaamheid
van de bewoners.
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Code

Gemeente

Straat

Aantal

LV 12

Laakdal

Pastorijkluis

2

WC 5

Westerlo

Kaaibeeksedijk

9
11
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1.2.4

Projecten in ontwerp

Berlaar, Balderdorp blok A (BE 9)
Aantal woongelegenheden: 7 huurwoningen
Ontwerp: SUMoffice – Van Noten, Rotterdam - Antwerpen
Fase: opmaak bouwaanvraag
Het project Balderdorp wordt een publiek-private-samenwerking (PPS), waarbij zowel sociale huur- en
koopwoningen zullen gerealiseerd worden. In 2014 konden de gronden verworven worden om het project
te realiseren. Deze kaderen binnen een totaalplan waarin projectgebieden werden afgebakend.
Afhankelijk van de te realiseren projecten werden initiatieven genomen.
Voor blok A werd in de loop van 2012 de procedure voor aanstelling van een ontwerper afgerond. Het
bureau SUMoffice – Van Noten kwam hierbij als beste uit de bus. Tijdens de grondverwerving en de
aanleg van de wegeninfrastructuur is het architectenbureau bezig het ontwerp verder uit te werken. Het
betreft huurwoningen, 3 van type 3/4 en 4 van type 2/3. In de loop van volgend jaar kan het
uitvoeringsplan worden afgerond. Na het bekomen van de bouwvergunning kan tot aanbesteding
overgegaan worden.
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Berlaar, Balderdorp blok B (BE 9)
Aantal woongelegenheden: 6 koopwoningen
Ontwerp: SUMoffice – Van Noten, Rotterdam - Antwerpen
Fase: schetsontwerp
Ook voor Blok B werd een procedure voor de aanstelling van een ontwerper afgerond. Ook hier kwam
het bureau SUMoffice – Van Noten als beste uit de bus. Het betreft hier 6 koopwoningen gelegen aan het
plein. In de loop van 2015 zullen de uitvoeringsplannen opgemaakt worden; na het bekomen van de
bouwvergunning kan tot aanbesteding overgegaan worden.
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Berlaar, Balderdorp (BE9)
Fase: in onderzoek
Voor de blokken C en D werd in de loop van 2014 samen met de gemeente in het lokaal woonoverleg
onderzocht welke typologieën hier dienen ingeplant te worden. Nadat de grond in 2014 aangekocht is zal
de procedure voor de aanstelling van een ontwerper vastgelegd worden zodat tot ontwerpen kan
overgegaan worden.

Berlaar, Heikant – Aarschotsebaan (BHX 01)
Fase: in erfpacht, projectmogelijkheden in onderzoek
Voor het realiseren van een woonproject werd er reeds jaren geleden een erfpachtovereenkomst
afgesloten met de gemeente Berlaar. De schoolactiviteiten zijn intussen verhuisd naar een nieuwe
locatie. Op basis van de samenwerking met private investeerders aan de voorzijde zal een aangepaste
erfpachtovereenkomst opgesteld worden. De start verloop vrij stroef daar de eigenaar van het voorste
gedeelte nog steeds op zoek is naar een ontwikkelaar om dit gedeelte te realiseren.
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In de loop van 2014 werd het bureau Architectenatelier Verwilt-Cautreels aangesteld. Zij zijn bezig een
aangepast voorontwerp uit te werken.

Grobbendonk, Floris Primsstraat (Plama) fase II (GR 10)
Aantal woongelegenheden: 10 woongelegenheden in fase II
Ontwerp: Design en Architectuur Studio, Leuven
Fase: opmaak definitief ontwerp
Eerder in het jaarverslag werd er gesproken over fase I van het Plama-project dat bestaat uit de
renovatie van het oude fabrieksgebouw tot 5 woongelegenheden. Fase II omvat de realisatie van blok C;
het gaat hier om nieuwbouw.
Om het geheel te realiseren was het interessant om deel C bis aan te kopen. Hierdoor werd het mogelijk
de in het BPA geformuleerde visie te verwezenlijken. Na de aankoop werd een herindeling van de fase
opgesteld waarbij fase C wordt uitgebreid met C bis. In het voorjaar is een bespreking met de buurt
georganiseerd. De architecten hebben de bouwaanvraag en uitvoeringsdossier voorbereid zodat in 2015
tot aanbesteding en bestelling kan overgegaan worden. Verhuring is gepland in 2017.
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Heist Op Den Berg - Booischot, Hoekstraat – Dorpstraat (BC 10)
Aantal woongelegenheden: 13
Ontwerp: Ontwerpatelier Bert Gebruers – Peter Jannes, Olen
Fase: opmaak definitief ontwerp
Nadat de panden in de Dorpstraat 19, 21 en 23 werden aangekocht van de Provincie kondigde zich een
periode van overleg aan met de gemeente over het aantal bijkomend te realiseren woningen en het
gelijke aantal te voorziene autostaanplaatsen. Omdat hiervoor geen oplossing kon bereikt worden werd
uitgekeken naar de aankoop van het aanpalend perceel waarop een gebouw stond dat in het verleden
door de Post werd gebruikt (Dorpstraat 17). Door gebruik te maken van de hierachter gelegen grond kon
het parkeerprobleem opgelost worden.
Later werd het aanpalend pand Hoekstraat 2, dat in slechte staat is, aangekocht van particuliere
eigenaars. Deze aankoop bood kansen om een iets groter totaalproject op deze locatie te realiseren.
Voor het ontwerp van het project, waarbinnen 11 woongelegenheden kunnen gerealiseerd worden, werd
een Woon-Welzijn dossier opgesteld in samenwerking met Huize Eigen Haard van Aarschot. Spijtig
genoeg werd dit door de Vlaamse Overheid niet als pilootproject weerhouden.
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Ondanks deze afwijzing besliste de
Raad van Bestuur om toch verder
te werken met deze welzijnsactor.
Hierdoor kan expertise opgebouwd
worden om in de toekomst beter te
kunnen

inspelen

op

deze

problematiek. Het moge duidelijk
zijn dat wonen en welzijn in de
toekomst steeds meer naar elkaar
zal toegroeien.
In

de

loop

van

2012

werd

Ontwerpatelier Bert Gebruers-Peter
Jannes aangesteld als ontwerper.
In de loop van 2013 / 2014 werd
het

bouwaanvraagdossier

opgesteld en aan de gemeente
overgemaakt. Zodra
licht

krijgt

men groen
zal

aanbestedingsdossier

het

opgemaakt

worden en kan in juni 2015 de
opening bieding in het vooruitzicht
gesteld

worden.

Nog

voor

het

einde van 2015 zal er met de
werken gestart worden.

Herselt, Stap – Molenvelden (HC 4)
Aantal woongelegenheden: 23
Ontwerp: Architectuur: ZED Architecten – Omgeving: Studiebureau Carlier
Fase: bouwaanvraag

De

site

Stap-Molenvelden

heeft

een

uitgesproken

landelijk karakter doordat het omringd is door weiland
en bos. Visueel willen we het zicht op dit achterliggend
landschap vanaf de weg gedeeltelijk behouden. Dit
wordt mogelijk door de 23 woningen in 4 clusters te
groeperen; zo blijft er tussenin een visueel perspectief
op het landschap. Er ontstaan kleinere gemeenschappen
rond semi-publieke binnengebieden. Telkens zijn de
woningen, 5 in aantal, toegankelijk via een patio, die de
overgang vormt van publiek naar privé.
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De woningentypes 4/5, 3/5, 3/4, 2/3 en 1/2 worden op basis van kandidatenregisters opgenomen in het
project. Men bekomt hierdoor ook een gezonde mix in de wijk. Iedere woning heeft zijn eigen
buitenruimte en achteraan de woningen worden twee zones voorzien voor carports.
In de loop van 2012 werd het project tijdelijk stil gelegd omwille van het feit dat er onvoldoende ruimte
was voor het verleggen van de bestaande wegenis en de daarbij horende rioleringswerken. Het betrof
hier voornamelijk het degelijk aansluiten op de bestaande wegenis van Stap en het zonder problemen
afvoeren van regenwater. In de loop van 2014 werd aan de aansluiting van de bestaande weg een stukje

grond aangekocht. Hierdoor werd de nodige ruimte gecreëerd om de riolering op eigen terrein aan te
leggen. Op basis hiervan kon het bouwaanvraagdossier opgemaakt worden. Doel is in juni 2015 aan te
besteden zodat de werken in november 2015 kunnen starten.
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Nijlen, Bevelschrans(NBX 1)
Aantal woongelegenheden: 11
Architect: Feys
Fase: definitief ontwerp
De gronden gelegen in Bevelschans waren eigendom van het OCMW van Lier. Het OCMW is overgaan tot
verkoop van deze gronden aan Zonnige Kempen. Architect Feys had naast enkele andere collega’s in de
loop van 2013 enkele voorstellen ter bespreking opgemaakt. In samenspraak met Zonnige Kempen, de
gemeente, het lokaal woonoverleg en VMSW werd gekozen voor zijn hieronder afgebeelde project.
In de loop van 2014 werd het dossier verder uitgewerkt, vooral om oplossing te geven aan de
parkeervoorschriften.
De uitwerking van het bouwaanvraagdossier is bijna afgerond en zal begin 2015 worden ingediend bij de
gemeente. Doel is in juni 2015 aan te besteden zodat er in november 2015 kan gestart worden met de
werken.
De infrastructuurwerken zullen in eigen beheer worden uitgevoerd. Gezien de beperkte schaal van de
werken en de mogelijkheid om deze te combineren met andere kleinschalige infrastructuurwerken, werd
er voor deze optie gekozen.
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Ranst, Bijlstraat (RC 1)
Aantal woongelegenheden: 10
Ontwerp: Bogaerts architectuur en interieur bvba
Fase: bouwaanvraag
Op vraag van de gemeente werd in kader van het grond- en pandendecreet overgegaan tot de
verwerving van een grond gelegen in Ranst. Na de aankoop werd een samenwerkingsproject uitgewerkt
in samenwerking met het naastgelegen MPI Zevenbergen. Doel is een 10-tal woongelegenheden te
realiseren die huisvesting bieden aan gezinnen die voor de zorg van één van de gezinsleden beroep
moeten doen op het MPI.
Begin 2013 werd er in samenwerking met Marc Patyn van DVC Zevenberg gewerkt aan de opmaak van
een projectdefinitie ter aanstelling van een architect en bouwteam. De kandidatuurstellingen aangaande
diende Zonnige Kempen te bereiken tegen 7 oktober 2013. Uit alle inzendingen werd, in samenspraak
met DVC Zevenbergen, dat van architect Herman Bogaerts als beste beoordeeld. In 2014 werd de
bouwaanvraag en het uitvoeringsdossier opgemaakt. Als de nodige vergunningen in het voorjaar
toekomen kan midden 2015 tot aanbesteding overgegaan worden, zodat de gunning en bestelbrief nog
in 2015 afgerond kunnen worden en verhuring in 2017 in het vooruitzicht kan gesteld worden.
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Vorselaar, Markt 18 (VW 6)
Aantal woongelegenheden: 6
Ontwerp: Livim architecten
Fase: renovatie in ontwerp
In 2012 ging Zonnige Kempen over tot de aankoop van de woning gelegen te Markt 18. Het huis is een
voormalige dokterswoning die al meer dan 100 jaar deel uitmaakt van het uitzicht van de dorpskern.
Momenteel herbergt de woning 7 appartementen die door Zonnige Kempen grondig zullen gerenoveerd
worden.
Begin

2013

werd

er

door

Zonnige Kempen overgegaan
tot het opmeten en in kaart
brengen

van

de

bestaande

toestand. Dit resulteerde in
gedetailleerde
opmetingsplannen,

die

een

goede basis vormen voor een
grondige

analyse

van

de

mogelijkheden die het pand in
zich draagt.
Na

deze

analyse

beslist

om

woning

om

renoveren

de
te

werd

er

bestaande
vormen
tot

en
6

woongelegenheden. Wat een
reductie inhoud van het bestaande aantal, dit om de verbouwde woongelegenheden ruimte te geven ter
aanpassing naar de huidige comfort eisen.
Er werd gestart met de herhuisvesting van de bewoners zodat een grondig onderzoek naar de
bouwfysische toestand van het gebouw kan worden uitgevoerd.

Eind 2014 werd de procedure voor de aanstelling van
een architect opgestart. De toewijzing van het project
vond eind december 2014 plaats. Momenteel zijn Livin
architecten het project in de schets-ontwerpfase aan
het uitwerken; een eerste overleg hierover met de
gemeente is gepland in april 2015.
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Vorselaar, Nieuwstraat (VW 8)
Fase: schetsontwerp
In de loop van 2013 werd er een onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid van de aankoop van de site
van de lokale politiepost te Vorselaar. De gemeente had het idee om een nieuwe wijkpost voor de Politie
Neteland te combineren met de bouw van sociale woongelegenheden. In de loop van het onderzoek deed
zich de opportuniteit voor om de aanpalende grond, uit privé bezit, aan te kopen. Het lopende onderzoek
werd dan ook aangepast zodat deze grond in geheel kan geïntegreerd worden.
Hierdoor kan een politiepost van ongeveer 200m² in combinatie met een zeventiental sociale
woongelegenheden van verschillende types gerealiseerd worden. De aankoop van de aanpalende grond
werd in 2014 afgerond. De aankoop van de gronden in eigendom van de overheid gaat niet zo vlot, maar
zal in het voorjaar van 2015 kunnen afgerond worden. In tussentijd werd de projectdefinitie verfijnd en
werd de procedure tot aanstelling ontwerpteam opgestart. In de loop van 2015 zal het definitief ontwerp
ontwikkeld worden.
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Westerlo, Rode Kruisstraat (WC 7)
Aantal woongelegenheden: 45
Ontwerp architectuur en infrastructuur: Plus office Architects + Land Landschapsarchitecten
Fase: definitief ontwerp
Indienen bouwaanvraag: april 2015
Zonnige Kempen kocht dit perceel aan in 2010. Na de open oproep, in samenwerking met de Vlaamse
bouwmeester, werd de architectuuropdracht toegekend aan Plus office architects.
In januari 2013 werd een opstartvergadering gehouden met de architect. Hier werden de nodige
afspraken gemaakt om het project op te starten. Er werden verschillende aanbestedingen georganiseerd
om verdere grondgegevens, zoals opmeting niveaus, sonderingen,… te bekomen.
Midden 2013 werd het bouwteam aangevuld met de nodige ingenieurs en werd definitief van start
gegaan met de opmaak van het schetsontwerp. In de loop van 2014 werd het voorontwerp afgetoetst
met de verschillende beslissende actoren. In de tweede helft van 2014 kon het definitief ontwerp
uitgewerkt worden zodat na de bewonersvergadering de bouwvergunning kan worden ingediend.
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Westerlo, Zonnige Kempen burelen (WB 4)
Aantal woongelegen: 2 bescheiden woongelegenheden
Ontwerp: W2 architecten
Fase: definitief ontwerp
Indienen bouwaanvraag: maart 2015
Aanbesteding: mei 2015
In 2013 had de dienst projecten gesprekken met de verschillende diensten binnen Zonnige Kempen om
een programma van eisen op te stellen. Dit kon als basis gebruikt worden voor de eventuele verbouwing,
nieuwbouw of verhuis van de kantoren.
Er diende zich namelijk een aantal opties aan:
-

uitbreiding van de bestaande kantoren in het centrum van Westerlo

-

verhuis naar beschikbare ruimte in de gebouwen te kamp C

-

een nieuwbouw realiseren aan de Merodedreef

Na het wikken en wegen van de pro’s en contra’s van de verschillende opties werd de knoop uiteindelijk
doorgehakt en besliste de Raad van Bestuur om de kantoren van Zonnige Kempen op de huidige locatie
te behouden, deze te renoveren en uit te breiden door inname van de achterliggende parking.
In oktober 2013 werd de projectdefinitie en het bijhorend bestek ter aanstelling van een architect
opgemaakt. Bij de afronding van deze procedure op 8 november 2013 ontving de dienst projecten vier
voorstellen.
Na grondige evaluatie werden twee van de vier inschrijvingen gelijkwaardig bevonden. In december
2013 besliste de Raad van Bestuur deze twee ontwerpers, via de onderhandelingsprocedure, de kans te
geven hun voorstel verder uit te werken ten einde het te presenteren voor een jury. Na evaluatie besliste
de jury het project toe te kennen aan W2 architecten. In de loop van 2014 werd het dossier verder
uitgewerkt zodat begin 2015 de bouwaanvraag ingediend kan worden.
Na goedkeuring van de plannen kan in het najaar het dossier aanbesteed worden zodat einde 2015 /
begin 2016 met de werken kan gestart worden.
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Code

Gemeente

Straat

Aantal

BE 9

Berlaar

Balderdorp blok A

7

BE 9

Berlaar

Balderdorp blok B

6

BE 9

Berlaar

Balderdorp

32

BHX 01

Berlaar

Heikant-Aarschotsebaan

17

GR 10

Grobbendonk

Floris Primsstraat (Plama) fase II

10

BC 10

Heist od Berg

Hoekstraat-Dorpstraat

13

HC 4

Herselt

Stap-Molenvelden

23

NBX 1

Nijlen

Bevelschrans

11

RC 1

Ranst

Bijlstraat

10

VW 6

Vorselaar

Markt 18

6

VW 8

Vorselaar

Nieuwstraat

17

WC 7

Westerlo

Rode Kruisstraat

44

WB 4

Westerlo

Zonnige Kempen burelen

2
198
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1.2.5

Toekomstige projecten

Berlaar, Brassoi fase 3 (BE 7)
Fase: verworven
Het reeds bestaande project Brassoi werd in het verleden uitgebreid met een kleiner stukje grond van
Pidpa. Rekening houdend met de vereisten opgelegd door het grond- en pandendecreet zal dit stuk,
omgeven door private eigenaars, pas in de verdere toekomst ontwikkeld worden.

Berlaar, Leemputten
Fase: in onderzoek
De eigenaar van de gronden gelegen in woonuitbreidingsgebied heeft de gronden gelegen te Leemputten
aangeboden aan Zonnige Kempen. De Raad van Bestuur heeft deze gronden in 2014 verworven en zal in
de loop van 2015 een projectdefinitie hiervoor opmaken.

Grobbendonk, Floris Primsstraat (Plama) fase III
Aantal woongelegenheden: 10 woongelegenheden in fase III
Ontwerp: Design en Architectuur Studio, Leuven
Fase: schetsontwerp

Nu de vorige fases in uitvoering
gaan zal in 2015 gestart worden
met het opmaken van de plannen
voor gebouw B. Door het maaiveld
aan

te

overdekte

passen

ontstaat

inkomzone

parkeerplaatsen,

bergingen

een
met
en

collectieve technische ruimten. De
achterliggende gemeenschappelijke
tuin is direct toegankelijk via een
brede buitentrap. Anderhalve meter
boven het omliggende maaiveld zijn
tien duplex-appartementen rug-aanrug
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appartementen hebben in het brandpunt van leefruimte en keuken een ruim terras. Op de verdieping
sluit telkens één slaapkamer aan op een private patio, zodat elk appartement van een extra oriëntatie
verzekerd is. De uitvoeringsperiode voor dit gedeelte zal na aanvang van fase II bepaald worden.

Grobbendonk, Waterlaatstraat (GRX 1)
Fase: projectmogelijkheden in onderzoek
Voor de gronden, die eigendom zijn van de gemeente, is er aan IOK opdracht gegeven om een
structuurplan op te stellen dat een toekomstvisie weergeeft voor de invulling van het totale gebied.
Omdat het plan nog niet is goedgekeurd heeft de gemeente nog geen opdracht kunnen geven aan
Zonnige Kempen en Kleine Landeigendom Zuiderkempen om een concreet ontwerp uit te werken.

Herenthout, binnengebied Cardijnlaan, Koestraat en Molenstraat
Aantal woongelegenheden: 15
Ontwerp: Paul Van Hees, Beringen
Fase: on hold
Het binnengebied Cardijnlaan, Koestraat en Molenstraat sluit aan bij de wijk in de Cardijnlaan. Het
project voorziet in 15 woongelegenheden die worden opgebouwd rond een klein pleintje.
Elke zijde van het woonerf krijgt een ritmisch volumespel waarin elke woning op zich toch herkenbaar is.
Aan de linkerzijde worden gelijkvloerse woningen, geschikt voor levenslang wonen, ingepland. Deze
gelijkvloerse woningen zijn alle naar het plein georiënteerd. Naast elke bejaardenwoning komt een
verdiepingswoning met achterliggende tuin. Boven de woningen komt telkens een duplexappartement
met dakterras. De verschillende woongelegenheden zijn zo gekoppeld dat er geen privacyhinder is.
Aan de andere zijde van het plein worden
geschakelde eengezinswoningen voorzien.
De

terugliggend

vormen

een

geplaatste

grens

tussen

carports
het

semi-

openbaar terrein naar het privégedeelte.
Er worden duurzame materialen gebruikt
zoals baksteen, pannen in gebakken aarde
en houten schrijnwerk.
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Nu de Lindelaan zijn verwezenlijking nadert zal
in

2015

gestart

worden

met

de

verdere

uitwerking van dit project.

Herenthout, Uilenberg
Fase: aankoop
Zonnige Kempen heeft een principiële goedkeuring voor aankoop van een projectgrond gelegen aan de
Uilenberg. Doel is een projectidee uit te werken met zowel huur- als koopwoningen. Het verkavelingsplan
is in de loop van 2014 goedgekeurd zodat in 2015 kan overgegaan worden tot de verwerving.

Hulshout, Heieindestraat
Fase: grondaankoop in onderzoek
In

de

loop

van

2012

werd

door

een

privé-eigenaar

een

grond

aangeboden,

gelegen

in

woonuitbreidingsgebied. De Raad van Bestuur besliste reeds tot aankoop tegen schattingsprijs. Hierover
wordt momenteel nog met de eigenaars onderhandeld. Er is een principieel akkoord. Voor men tot
verwerving kan overgaan moet eerst de problematiek van de pacht nog opgelost worden. In dit dossier
zit weinig beweging.

Nijlen, Boerderijstraat – Molenstraat (NCX 13)
Fase: verworven, projectmogelijkheden in onderzoek
Net als Bevelschrans zijn de gronden gelegen aan Boerderijstraat en Molenstraat eigendom van het
OCMW van Lier. Anders was het dat hier ook een privé-eigenaar een gedeelte van de gronden aan de
ingang van het project bezat; deze zijn ondertussen door Zonnige Kempen verworven. Omdat de
gronden gelegen zijn in een RUP-kern is de ontwikkeling ervan gebonden aan een reeks strenge
voorwaarden. Dit zowel voor de ontsluiting van het project, als het aantal te realiseren woningen. Zowel
het OCMW van Lier als Zonnige Kempen zullen een gedeelte van het bouwproject voor hun rekening
nemen, waardoor de kosten voor de wegenis zullen gedeeld worden. In de loop van 2014 werd er verder
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onderhandeld. Door de problematiek i.v.m. gronden- en pandenbeleid en de wijziging samenstelling raad
OCMW Lier is het dossier op de lange baan geschoven. Het krot dat zich op de aangekochte grond
bevond werd verwijderd. Tot nu toe is er geen consensus over dit dossier.

Nijlen, Kiezelweg (NBX 2)
Fase: verworven, projectmogelijkheden in onderzoek
Zonnige Kempen verwierf in 2012 de gronden gelegen aan de Kiezelweg. In combinatie met gronden en
gebouwen van de gemeente wordt een projectidee uitgewerkt waarin 24 woongelegenheden kunnen
gerealiseerd worden. De projectdefinities werden in de loop van 2014 opgesteld. Op basis hiervan werd
de procedure voor de aanstelling van een ontwerper opgesteld. Nadat in het voorjaar 2015 een keuze is
gemaakt zal in de loop van het jaar een voorontwerp worden uitgewerkt.

Nijlen, Woeringenstraat (NCX 5)
Fase: projectmogelijkheden in onderzoek
Deze grond, eigendom van de gemeente, kan ingebracht worden in kader van de verwerving van de
burelen in project Wolmolen. Het voorstel werd in de loop van 2013 uitgewerkt en aan de gemeente
overgemaakt. Tot op heden is hierover nog geen consensus.
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Code

Gemeente

Straat

BE 7

Berlaar

Brassoi, fase 3

Berlaar

Leemputten

Grobbendonk

Floris Primsstraat (Plama) fase III

Grobbendonk

Waterlaatstraat

GRX 1

Herenthout

Aantal

Binnengebied

Cardijnlaan,

en

Molenstsraat

Herenthout

Uilenberg

Hulshout

Heieindestraat

NCX 13

Nijlen

Boerderijstraat-Molenstraat

NCX 11

Nijlen

Boshoek

NCX 5

Nijlen

Woeringenstraat

Zonnige Kempen

Koestraat
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1.3
Initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen met provincie, gemeenten, OCMW’s en
VZW’s met als doel huisvesting voor kansarmen

Volgende samenwerkingsovereenkomsten zijn lopende:

1.3.1

Provincie

Heist Op Den Berg

o

Booischot, Pleinstraat: erfpacht van 50 jaar van 27.10.2000 tot 26.10.2050

Grobbendonk

o

Grobbendonk, Wijnrankplein: erfpacht van 50 jaar van 07.08.2001 tot 07.08.2051

o

Eindhoutdorp 15-17: erfpacht van 50 jaar van 03.10.1997 tot 02.10.2047

o

Tessenderloseweg 15: erfpacht van 50 jaar van 27.09.1996 tot 26.09.2046

o

Tessenderloseweg 15 (fase 3 & 4): erfpacht van 50 jaar van 10.07.1998 tot 09.07.2048

o

Kerkstraat 2: erfpacht van 50 jaar van 20.09.1996 tot 19.09.2046

o

Kerkstraat 6: huurcompensatie van 27 jaar van 10.07.1998 tot 09.07.2025

o

Zoerledorp 73: huurcompensatie van 27 jaar van 09.09.1993 tot 08.09.2020

o

Zoerledorp 67: huurcompensatie van 27 jaar van 09.09.1993 tot 08.09.2020

Laakdal

Vorselaar

Westerlo

1.3.2

Gemeente

Berlaar

o

Verhuur burelen PWA

o

Verhuur burelen Gemeente

o

Heikant: erfpacht 70 jaar die ingaat op datum goedkeuring bouwvergunning

o

Welvaartstraat: 70 jaar van 29.08.2008 tot 31.12.2079

o

Verhuur van de bibliotheek

Booischot

Zonnige Kempen
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Grobbendonk

o

Wijnrankplein: erfpacht van 70 jaar van 01.01.1995 tot 31.12.2064

o

Grond Nijverheidsstraat: erfpacht van 70 jaar van 19.08.2002 tot 31.12.2073

Herenthout

o

Vonckstraat: erfpacht van 50 jaar van 01.07.1998 tot 30.06.2048

o

Pastorij Westmeerbeek: erfpacht van 50 jaar van 08.07.1998 tot 07.07.2048

o

Verhuur vergaderzaal + bureel

o

Tessenderloseweg: huurcompensatie van 27 jaar van 01.05.1996 tot 30.04.2023

o

Verhuur administratieve burelen ‘Wolmolen’

o

Kuipersstraat: huurcompensatie van 27 jaar van 01.07.1995 tot 30.06.2022

o

Fanfarestraat: erfpacht van 70 jaar van 09.01.1996 tot 08.01.2066

o

Schoolhuis Zoerle-Parwijs: erfpacht van 70 jaar van 2002 tot april 2072

o

Kerkstraat 58: erfpacht van 99 jaar van 19.03.2003 tot 31.12.2101

Hulshout

Laakdal

Nijlen

Vorselaar

Westerlo

Zandhoven

1.3.3

OCMW

Grobbendonk

o

Nijverheidsstraat: erfpacht van 70 jaar van 30.10.1997 tot 29.10.2067

o

Kaaibeeksedijk: erfpacht van 70 jaar van 05.09.2012 tot 04.09.2082

Westerlo

Zonnige Kempen
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Vorselaar

o

Vinkenlaan: erfpacht en huurovereenkomst (voor 10 bejaardenwoningen) van 70 jaar
van 25.02.1994 tot 24.02.2064

o

Lijsterbesstraat: erfpacht van 70 jaar van 24.03.2005 tot 31.12.2074

o

Driehoekstraat ‘De Blokskes’: erfpacht van 70 jaar van 18.05.2009 tot 18.05.2070

o

Beheersovereenkomst woningen Amelbergastraat

Zandhoven

1.3.4

VZW De Brug

o

1.3.5

Grobbendonk, Bergstraat: huurcompensatie van 27 jaar van 01.01.1993 tot 31.12.2019

Woningen opgericht met kredieten binnen het sociaal huurstelsel en verhuurd buiten
het sociaal stelsel aan OCMW & Gemeente

1.3.6

1.3.7

o

Herenthout, Bergensesteenweg(1) en Molenstraat (3):

4 woningen

o

Nijlen, Elsbroek en Seringenhof:

2 woningen

o

Herselt-Ramsel, Roteinde:

1 woning

o

Vorselaar, Schransstraat:

3 woningen

o

Westerlo, Zoerledorp:

1 woning

o

Grobbendonk, Nijverheidsstraat

1 woning

o

Hulshout-Westmeerbeek, Mgr. Raeymaekersstraat

4 woningen

Gebouwen en woningen gerealiseerd buiten het sociaal huurstelsel

o

Berlaar, Markt: burelen

o

Heist op den Berg: bibliotheek

o

Herenthout: wijklokalen

o

Hulshout: pastorij Westmeerbeek

o

Laakdal, Veerle: De Keizer, 4 woongelegenheden

o

Nijlen: Wolmolen, gelijkvloers

o

Vorselaar: 10 bejaardenwoningen

o

Westmeerbeek: jeugdhuis

o

Westerlo: burelen

o

Garages

Verkocht patrimonium, anders dan woongelegenheden

o

Zonnige Kempen

Westmeerbeek, lokaal politiekantoor
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1.4

Europese projecten

1.4.1

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

EFRO 846: Laakdal Wijngaardbos, Laakdal Toekomststraat, Grobbendonk Eisterlee, Vorselaar
Diamantstraat & Herenthout Cardijnlaan
Aantal woongelegenheden: 116
Ontwerp dossiers: W2 architecten, Technische dienst Zonnige Kempen
EFRO 847: Berlaar, Nethendal & Ramsel, Roteinde
Aantal woongelegenheden: 91
Ontwerp dossiers: MVN Architecten

Er zijn voor de huisvestingsmaatschappij weinig financiële middelen ter beschikking om het verouderde
patrimonium weer performant te maken op energetisch vlak. Zo is er bijvoorbeeld geen belastingsaftrek
mogelijk en is het huidige financieringssysteem niet voldoende afgestemd op deze problematiek.
Gelukkig kan Zonnige Kempen nog wat financiële steun bekomen via subsidies.
Voor het vervangen van buitenschrijnwerk en het vervangen van verwarmingssystemen werden twee
projectvoorstellen van Zonnige Kempen weerhouden binnen de EFRO-oproep ‘Energie-efficiënte
maatregelen binnen de sociale huisvesting. Deze projecten zijn EFRO 846 ‘ De vallei van de Twee Neten’
en EFRO 847 ‘ Energetische renovatie van twee wijken’.
Binnen het project 846 wordt het buitenschrijnwerk vervangen van de woningen in de wijken
Cardijnlaan-Herenthout, Diamantstraat-Vorselaar, Eisterlee-Grobbendonk, Toekomststraat-Laakdal en
Wijngaardbos-Laakdal. In Wijngaardbos wordt de plaatsing van de warmtepomp eveneens betoelaagd. In
totaal werd voor dit EFRO-project 121.216,9 euro subsidie verkregen.
De renovaties van de wijken Nethendal-Berlaar en Roteinde-Herselt kaderen in het EFRO-Project 847.
Hierbij worden zowel het buitenschrijnwerk als een aantal CV-ketels vervangen. Voor dit project mogen
we rekenen op 87.133,00 euro Europese subsidies.
In de dossiers is er ook een budget van 6.000 € voorzien voor communicatie en het sensibiliseren van
huurders. Beide projecten werden in het begin van de zomer 2014 afgerond.

Zonnige Kempen

Jaarverslag 2014

p. 71

1.4.2

TRIME

Op 1 september 2014 werd het startschot gegeven voor een project op Europese schaal. Doel van het
project is om sociale huurders energie te laten besparen. Niet door eenmalige ingrepen, maar wel door
een gedragsverandering en een andere kijk op energieverbruik te creëren. Op deze manier kunnen er
zowel op korte als op lange termijn resultaten bereikt worden.
TRIME is een Europees onderzoeksproject waarbij verbetering van de energie-efficiëntie en het welzijn
bij bewoners van sociale huisvesting beoogd wordt door het bemoedigen en ondersteunen van actieve
gedragswijziging.
Gebouwgerelateerd energiegebruik bedraagt 40% van het totale energieverbruik en is verantwoordelijk
voor 36% van de totale CO2 uitstoot in Europa. Uit onderzoek in 2013 is gebleken dat in het Verenigd
Koninkrijk tot 2,5 miljoen volwassenen van plan waren om geld te lenen om in de winter hun
energiefactuur te betalen. Het is eveneens geweten dat sociale huurders tot de meest kwetsbare groepen
behoren. Dit onderzoeksproject beoogt de energieconsumptie bij bewoners van sociale huisvesting te
verminderen en tegelijkertijd het binnenklimaat te verbeteren. Dit draagt bij tot het verbeteren van de
financiële mogelijkheden en het welzijn van deze bewonersgroep, hetgeen resulteert in toegenomen
zelfvertrouwen en maatschappelijk engagement. Het draagt eveneens bij aan de reductie van uitstoot
van broeikasgassen en het afremmen van de eraan gekoppelde klimaatverandering. Concreet wordt een
energiebesparing van 9% nagestreefd bij meer dan 5000 sociale huurders.
De benaming TRIME staat voor TRIas Mores Energetica. Aanvullend op het belang van energiezuinige
woningen legt het de focus op de gebruikers van gebouwen en viseert het de mogelijkheden die de
gebruikers hebben om energie te besparen vanuit hun acties. Het project zal lange termijn engagement
stimuleren bij bewoners door hen te wapenen en motiveren om energie te besparen zodat een actieve
gedragswijziging op het vlak van energieverbruik en aanschaf van toestellen verworven wordt.
Deze gedragswijziging bij de bewoners zal op twee manieren bereikt worden. Ten eerste zal het
energieverbruik aangepakt worden door het oprichten van 60 opgeleide Energie Ambassadeurs die de
bewoners zullen aanmoedigen om energie te besparen en die een vermenigvuldigingseffect zullen
creëren bij de betreffende groep consumenten zodat een blijvend groeiende gemeenschap energie zal
besparen. Ten tweede worden de bewoners aangespoord hun aankoopgedrag te wijzigen door het
aanbieden van mogelijkheden tot het verwerven van lage-kost, energiezuinige toestellen. Om dit te
ondersteunen worden marktmodellen ontwikkeld die de aanschaf van gereviseerde energiezuinige
tweedehandstoestellen, de huur van toestellen en de productie van nieuwe goedkope energie-efficiënte
apparaten mogelijk maken.
Het

project

beoogt

bovendien

een

gedragswijziging

in

het

aankoopgedrag

van

de

sociale

huisvestingsmaatschappijen, die een investeringsgeldstroom in duurzame energie van 20M€ teweeg zal
brengen hetgeen zal resulteren in een vermindering aan primaire energieverbruik van 3120 ton olieequivalent per jaar en een reductie van broeikasgasuitstoot equivalent aan 9075 ton CO2.
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Het project vindt plaats in 5 landen (VK, Frankrijk, Spanje, Nederland en België) en bundelt de krachten
van 10 verschillende partners, waarvan 7 sociale huisvestingsmaatschappijen, een universiteit, een
organisatie

gespecialiseerd

in

monitoringtechnieken

en

een

bedrijf

gespecialiseerd

in

gebruikersvriendelijke toepassingen. Het project heeft een looptijd van drie jaar en een budget van 2
miljoen euro waarvan 75 % gesubsidieerd wordt door het Intelligent Energy Programme van de Europese
Commissie.
Zonnige Kempen is één van de zeven deelnemende sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook in het
verleden nam Zonnige Kempen deel aan binnenlandse en buitenlandse projecten met als doel de
levenskwaliteit van de sociale huurders te verbeteren. Zonnige Kempen zal in Herenthout aan de slag
gaan om met een honderdtal gezinnen te proberen het energieverbruik met 9 % te laten dalen.

Wat betekent TRIME?
Het is ondertussen gangbare praktijk om bij het ontwerp van gebouwen de zogenaamde Trias Energetica
toe te passen. Dit is een methode die aan de TU Delft ontwikkeld werd en die duurzaam energiegebruik
vooropstelt. Drie opeenvolgende stappen worden toepast om het energiegebruik tot een minimum te
herleiden en er voor te zorgen dat hernieuwbare energiebronnen voorrang krijgen op de klassieke,
fossiele brandstoffen zoals steenkool, stookolie en aardgas.

TRIME staat voor TRIas Mores Energetica en voegt aan de voorgaande methode van de Trias
Energetica drie aanvullende stappen toe om extra energiebesparing te bekomen vanuit een focus op de
impact die de gebruikers hebben op het energieverbruik in het gebouw;

1) promoot energie-efficiënt gebruikersgedrag,
2) promoot aankoopgedrag energie-efficiënte producten,
3) vermenigvuldig het engagement tot deze gedragswijzigingen.
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1.5

Beheerscontracten voor woningen buiten het sociaal huurstelsel

Hulshout, Houtvenne: 2 woongelegenheden
Met gelden van de gemeente Hulshout en kredieten van Van den Bosch heeft Zonnige Kempen in
opdracht van de gemeente Hulshout 2 transitwoningen gebouwd. Ze worden door Zonnige Kempen, in
opdracht van de gemeente, verhuurd en beheerd.

Zandhoven, Amelbergastraat: 6 woongelegenheden
Het OCMW van Zandhoven heeft een aantal jaar geleden binnen het sociaal huurstelsel 6
woongelegenheden opgericht. Gezien zij niet over de steeds veranderende basiskennis en technische
ondersteuning beschikken hebben zij gevraagd aan Zonnige Kempen om binnen een beheerscontract de
verhuring en onderhoud van dit patrimonium voor hen te organiseren. In de loop van 2014 werden de
nodige stappen gezet om dit ook effectief te realiseren.
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1.6

Werkzaamheden aan het eigen patrimonium

1.6.1

Uitgevoerde werken in 2014

Voor het uitvoeren van de onderhouds- en herstellingswerken kunnen we rekenen op een eigen regie
met

3

werkmannen

die

aangestuurd

worden

door

het

hoofd

technische

dienst.

Hij

is

ook

verantwoordelijke voor de organisatie en opvolging van de herstellingen.
Een patrimonium van ruim 2000 woningen vraagt uiteraard heel wat onderhoud. Enerzijds gaat het om
jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden zoals het onderhoud van liften, cv-installaties,
regeninstallaties,
schoonmaak

van

ventilatie,
de

zonne-installaties,

collectieve

riolering,

gemeenschappelijke

goten

en

platte

binnen-

daken

(bij

en

buitenverlichting,

bejaardenwoningen

en

groepswoningbouw) en een aantal grote glaspartijen. Anderzijds worden er ook werken uitgevoerd die
nodig zijn ten gevolge van slijtage. Een belangrijk aandeel is de vervanging van oude verwarmingsketels
en keukens. In 2014 werden er 61 verwarmingsketels vervangen; 13 woningen werden voorzien van een
nieuwe keuken.
Naast de hierboven beschreven werkzaamheden dienen de woningen bij verhuring en / of uitdrijving
terug woonklaar gemaakt te worden.
Het moge duidelijk zijn dat het hierboven beschrevene niet enkel met eigen mensen kan gerealiseerd
worden. Daarom wordt er conform de wet op de overheidsopdrachten samengewerkt met aannemers die
deze klussen kunnen klaren.
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1.6.2

Renovatieprojecten in 2014

Herselt-Ramsel, Roteinde
Aantal woongelegenheden: 51
Ontwerp dossier: MVN Architecten
Aannemer buitenschrijnwerk: Baens Afwerkingsbedrijf NV
Fase buitenschrijnwerk: voorlopig opgeleverd
Ramingsbedrag: 833.410,40 euro
Bestelbedrag: 796.518,48 euro
Eindbedrag: 765.958,51 euro
Aannemer dakrenovatie: dakwerken Costermans bvba
Fase: start werken februari 2015
Ramingsbedrag: 1.114.917,50 euro
Bestelbedrag: 944.391,00 euro
Eindbedrag: /

De woningen opgericht in de eerste twee fasen van de wijk Roteinde te Herselt (Ramsel) worden grondig
gerenoveerd met het oog op energiebesparing. Deze woningen werden gebouwd rond 1980. Ze zijn nog
niet geïsoleerd en hebben momenteel nog aluminium buitenschrijnwerk met enkele beglazing.
Een eerste fase van de renovatie bestaat er in het bestaande buitenschrijnwerk te vervangen door
houten buitenschrijnwerk met dubbele beglazing (Umax = 1.7; Uglas ≤ 1.0). Deze fase maakt deel uit
van het EFRO-project ‘Energetische renovatie van twee wijken’ waar ook de renovatie van Nethendal in
kadert. De werken werden tegen juni 2014 afgerond.
Tijdens de tweede fase worden de daken geïsoleerd volgens het Sarking-principe. Dit wil zeggen dat er
harde isolatieplaten bovenop de bestaande draagstructuur komen. Daarbovenop komen nieuwe leien, die
de huidige asbesthoudende exemplaren vervangen. Ook de dakkapellen worden doorgedreven geïsoleerd
en voorzien van een nieuwe buitenafwerking.
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De schouwen worden eveneens ingepakt met leien en de regenwaterafvoer wordt vervangen door zinken
goten en standleidingen. Binnenin worden de ramen afgewerkt met een MDF uitbekleding waardoor de
werken geen zichtbare beschadiging aan de muurafwerking nalaten.
De werken zouden eind 2015 afgerond moeten zijn. De renovatie van de platte daken boven de garages
en het vervangen van de CV-ketels werd opgenomen in de onderhoudsplanning.
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2

Uitbouw van de maatschappij

2.1

Aandeelhouders

Op 31/12/2014 telt de maatschappij 17804 aandelen met de volgende verdeling:
Voor 25 % volgestort: 17804 aandelen.
Het Vlaams Gewest

800 aandelen

800 aandelen
Provincie Antwerpen

1900 aandelen

1900 aandelen
11 Gemeenten:
Berlaar

400 aandelen

Grobbendonk

800 aandelen

Heist-op-den-Berg

800 aandelen

Herenthout

800 aandelen

Herselt

800 aandelen

Hulshout

800 aandelen

Laakdal

800 aandelen

Nijlen

600 aandelen

Vorselaar

800 aandelen

Westerlo

800 aandelen

Zandhoven

800 aandelen

8200 aandelen
O.C.M.W.’s:
Berlaar

200 aandelen

Nijlen

240 aandelen

440 aandelen
Particulieren:
Helsen Ludo
Stijnen Luc

5 aandelen
5 aandelen

OKRA

200 aandelen

VZW Stroming

1894 aandelen

VZW ACW Mechelen

610 aandelen

Kemsaco CVBA / VSO

850 aandelen

Belfius Verzekeringen

2900 aandelen

6464 aandelen
Totaal van: 24 aandeelhouders

Zonnige Kempen

17804 aandelen
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Figuur 6: verdeling aandelen Zonnige Kempen

2.2

Patrimonium

Op 31/12/2014 heeft Zonnige Kempen, zoals blijkt uit de samenvattende tabel:
-

2382 woningen gebouwd. We hebben 2067 woningen in ons bezit; de overige woningen werden
verkocht en / of afgebroken.

-

De woning Veerstraat in Zandhoven werd aangekocht.

-

2 transitwoningen, die eigendom zijn van de gemeenten en / of het OCMW, in beheer en
verhuurd.

-

6 woningen, gezet in kader sociale huurwetgeving door OCMW Zandhoven, in beheer.

-

Burelen te Nijlen, verhuurd aan de gemeente Nijlen.

-

Een wijklokaal te Herenthout dat gebruikt wordt als opslagplaats en werkplaats voor de
onderhoudsdienst.

-

Een bibliotheek te Heist-op-den-Berg / Booischot, verhuurd aan de gemeente Heist-op-den-Berg.

-

Een vergaderzaal en bureel in een gerenoveerde pastorij te Westmeerbeek.

-

99 fietsenbergingen.

-

907 verhuurde aparte garages / carports.
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2.3

Huurgelden

De enige bron van inkomsten van de maatschappij, naast de ondersteuningssubsidies van Vlaanderen en
Europa, zijn de huurgelden en de huursubsidies binnen DF (Domus Flandria) en HC (Huurcompensatie).
Deze moeten voldoende zijn om de annuïteiten af te lossen, de vervallen intresten te betalen en tevens
alle bedrijfskosten te dekken.
Dit zou geen moeilijkheden geven indien de maatschappij zijn huren vrij kon bepalen in functie van de
onkosten. Ze is echter gebonden aan de wettelijke voorschriften. Bij de huurberekening wordt rekening
gehouden met het netto belastbaar inkomen en de kinderlast. De figuren 7 en 8 geven ons wat
informatie over de inkomens van onze huurders in het jaar 2014.

Figuur 7: inkomens huurders 2014
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Figuur 8: gecumuleerde inkomens huurders 2014

Belangrijk voor de financiële haalbaarheid van de huidige mogelijkheden is de reëel te betalen huur. De
figuren 9 en 10 geven de effectieve betaalde huurprijzen in 2014 weer. Figuur 9 geeft de reëel betaalde
huurprijs weer, figuur 10 de gecumuleerde reëel betaalde huurprijzen.

Figuur 9: reëel betaalde huurprijzen in 2014
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Figuur 10: gecumuleerde reëel betaalde huurprijzen in 2014

Daarbij stellen we vast dat nieuwe huurders vaak tot de lagere inkomensgroepen behoren, waardoor de
huidige wetgeving het hierboven beschreven mechanisme nog versterkt.

Figuur 11: gezinssamenstelling nieuwe huurders in 2014
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Figuur 12: leeftijd nieuwe huurders in 2014

Figuur 13: gezinstype nieuwe huurders in 2014

Het aantal verhuurde woningen is in de loop van 2014 met 21 woongelegenheden toegenomen; volgende
huurwoningen werden in gebruik genomen:
-

Westerlo, Boerenkrijglaan 143

6 sociale woningen

-

Zandhoven, Watersportlaan

15 sociale woningen
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Het bedrag aan basishuurgelden voor 2014 bedraagt:


- voor woningen:



- voor garages:

259.547,70 €



- voor anderen:

268.564,30 €

De

vergoedingen

13.008.227,30 €

voor

abonnementsgelden,

het

onderhoud

van

de

centrale

verwarming,

waterverwarmers, andere en gemeenschappelijke diensten bedragen in 2014 508.735,95 €.
Als gevolg van de voorziene reglementering werd er voor kroostrijke gezinnen een gezinskorting
toegestaan voor een bedrag van 340.829,52 €, terwijl de vermindering van de huurprijs wegens
gezinsinkomen e.a.

5.037.695,35 € bedroeg. De verhoging van de huurprijs wegens gezinsinkomen

bedroeg 946.070,76 €.

Figuur 14: evolutie van de geïnde reële huurgelden
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2.4

Huurachterstand

In de volgende twee figuren zijn de absolute en de relatieve huurachterstand t.o.v. de te innen huren
weergegeven voor het jaar 2014. Er dient vermeld dat het een gecumuleerde achterstand betreft.
Dankzij een doorgedreven inspanning van onze sociale huisvestingsmaatschappij om te werken aan de
huurachterstand, met een daarvoor voorziene sociale dienst, stellen we sinds 2009 een dalende lijn in de
huurachterstand vast. Ondanks de stijging van de te innen huurgelden kunnen we toch een daling van de
huurachterstand in absolute cijfers vaststellen. Dit betekent dat onze inspanningen resultaat opleveren
en dat we moeten blijven kiezen om te investeren in deze aanpak.

Figuur 15: evolutie huurachterstand
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Figuur 16: procentuele verhouding huurachterstand ten opzichte van de totale huurinkomsten

Figuur 17: evolutie huurachterstand 2011-2014
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2.5

Statistische gegevens

2.5.1

De gezinssamenstelling

De samenstelling van de gezinnen is als volgt:
-

1 inwoner

831

-

2 inwoners

571

-

3 inwoners

321

-

4 inwoners

132

-

5 inwoners

61

-

6 inwoners

23

-

7 inwoners

5

-

8 inwoners

3

-

9 inwoners

1

-

12 inwoners

1

Figuur 18: aantal personen per gezin
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2.5.2

Samenstelling naar gezinstype

De samenstelling van de gezinnen is als volgt:
-

Alleenstaanden (waaronder vooral mensen van de derde leeftijd)

831

-

Eenoudergezinnen (1 volwassene + bijwoner(s))

18

-

Eenoudergezinnen (1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s))

15

-

Eenoudergezinnen (1 volwassene + kind (eren))

460

-

Paar met kinderen (2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s))

10

-

Paar met kinderen (2 volwassenen + kind(eren))

290

-

Paar zonder kinderen (2 volwassenen + bijwoner(s))

7

-

Paar zonder kinderen (2 volwassenen)

318

Figuur 19: gezinstypen in 2014
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3

Financiën en decharge

De gegevens of de cijfers van de financiële verrichtingen 2014, alsook de resultaatrekeningen, vindt u
achteraan bijgevoegd na dit verslag.
De resultaatrekening toont ons een positief saldo van 610.968,80 €.
Er dient wel op gewezen te worden dat de reserves voor onderhoud en herstellingen zijn samengesteld
op basis van een onderhoudsplan. Hierop staat op dit ogenblik 1.825.542,87 € geboekt.
Het batig saldo werd bereikt ondanks een aantal nadelige tendensen, zoals:


De toepassing van de huidige sociale huishuurwetgeving, gewijzigd en aangevuld door recente
besluiten van de Vlaamse Executieve, waardoor de bouwmaatschappij een taak van maatschappelijk
werk op zich moet nemen die haar veel centen kost zonder dat men hiervoor bijkomende inkomsten
voorziet.



Het beperkte bedrag dat binnen NFS2 voorzien is voor het oprichten van nieuwe woongelegenheden.



De kleinschaligheid ten opzichte van het grond- en pandenbeleid.



Het wettelijke toewijzingsbeleid in combinatie met het afzakken van kansarmen naar ons
werkingsgebied, denk maar aan de stijgende grondprijzen en de campingproblematiek, brengt met
zich mee dat er meer en meer gezinnen een lagere huur moeten betalen. De berekening op 1/55ste
van het inkomen geeft vooral bij nieuwe woningen problemen tot terugbetaling van de lening.

Financiële solidariteit, enkel binnen de groep van sociale huurders, is vooral bij maatschappijen die de
beschikking hebben over een vrij jong patrimonium, ten gevolge van het huidige wettelijke kader, een
moeilijke zaak.
Bij de beoordeling van het resultaat dient men tevens rekening te houden met de som van de
afschrijvingen van de investering van de gebouwen, nl. in 2013: 2.319.119,52 € en in 2014:
2.318.401,77 €.
Deze afschrijving is gelijk verdeeld over 66 jaar, voor woningen gebouwd vóór 1997 en over 50 jaar voor
de nieuwe woningen. Vanaf 01.01.2011 worden die nieuwe woningen en investeringen afgeschreven op
33 jaar. Deze afschrijving bedraagt in 2014: 1.119.809,08 €.
De afschrijving met betrekking tot de renovatie van gebouwen bedraagt in 2014: 41.327,78 €. Deze
worden afgeschreven op 25 jaar.
Niettegenstaande het voordelige jaarsaldo dient men rekening te houden met de bovenvermelde
opmerkingen.
Men dient in de toekomst nog steeds de hand te houden aan de uitgaven, zodat de opbrengst van de
huur alle uitgaven van de maatschappij, die een zuinig beheer en een goede werking rechtvaardigt, dekt.
Wij vragen thans, na voorlezing, goed te keuren:
1)

De balans en de resultaatrekening 2014, alsmede de bestemming van het batig saldo.

2)

Décharge te geven aan de bestuurders voor hun opdrachten gedurende het boekjaar 2014.

3)

Décharge

te

geven

aan

de

commissarisrevisor,

de

Heer

B.

Van

Ussel

van

Bureau Boudewijn Van Ussel en CO, voor zijn opdrachten gedurende het boekjaar 2014.
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4

Statutaire benoemingen

Cfr de recentste wijzigingen van de staturen op 23 maart 2012, verschenen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 27 april 2012 onder het nummer 12081506, vinden er in 2014 geen statutaire
benoemingen plaats.
Artikel 6 van de statuten stelt dat de duur van de mandaten wordt vastgesteld op 4 jaar. De laatste
statutaire benoemingen vonden plaats op de Algemene Vergadering van 29 mei 2013 voor alle
bestuurders voor een periode van 4 jaar.
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5

Slot- en dankwoord

In 2014 werd op basis van de besluiten uit de viering 50 jaar Zonnige Kempen verder getimmerd aan de
weg. Met de bijkomende input die kwam uit de twee rondetafelgesprekken in verband met patrimonium
en participatie van huurders werd de interne verandering verder gezet. Vanuit de procesorganisatie, de
verbeterde communicatie en het betrekken van de medewerkers in het veranderingsproces werd onder
begeleiding van Advisory Services een nieuwe structuur van de huisvestingsmaatschappij opgezet.
Voor afdelingshoofd van ‘patrimonium’ enerzijds en ‘administratie en financiën’ anderzijds werden
vacatures uitgeschreven om deze pijler te leiden. Tegen einde van het werkingsjaar werden deze
toegewezen zodat met vernieuwde kracht en ideeën in 2015 uitvoering kan gegeven worden van de door
de Raad van Bestuur opgestelde doelstellingen.
Niet alleen qua organisatie is er een en ander veranderd. In voorbereiding van de uitbreiding van de
burelen en de nood aan betere service naar onze ‘klanten’ werd de balie heringericht en de werkplekken
herschikt.
Ik wil hierbij het personeel, Suzy, Kristien, Ann, Isabelle, Christel, Nadine, Anneleen, Tom, Tom, Sarah,
Joël en Stefaan, die als vaste contractuele naast de tijdelijke werknemer, Samira, Ellen, Marleen, Bo,
Jan, Bart en Christophe, bedanken voor het geleverde werk en vooral voor de ondersteuning van het
veranderingsproces en nieuwe initiatieven die een extra belasting meebracht bovenop de normale
werkdruk. Nieuwe, inventieve en alternatieve stappen brengen, naast een meerwaarde, ook meer werk
met zich mee. Een dankwoord aan onderhoudsmannen Jef, Ivo en Bart die als team eerste hulp bij
problemen in eigen beheer de nodige werken uitvoerden.
Om dit alles te realiseren konden we ook dit jaar rekenen op de sturende en stuwende kracht van onze
voorzitter Ludo Helsen, die we hiervoor van harte bedanken.
Gelukkig kunnen we ook nog steeds rekenen op de leden van de Raad van Bestuur, die hun taak met
grote inzet en ernst waarnemen. Hierdoor hebben ze sterk bijgedragen tot de goede werking. Wij kunnen
niet anders dan hen allen oprecht te danken voor deze gewaardeerde inzet en hopen dat ze in de
toekomst eendrachtig als één team zullen samenwerken.
Om dit alles te realiseren zijn de inspanningen van onze eigen mensen niet voldoende. Wij danken
thans allen die ons in het voorbije jaar geholpen en gesteund hebben in het verwezenlijken van onze
doelstelling: het bouwen, verbouwen en verhuren van betaalbare sociale woningen in de bij Zonnige
Kempen aangesloten gemeenten.
Hoewel er bij het opsommen van mensen er onoverkomelijk enige vergeten worden, willen wij er toch
enkele vernoemen, nl. de mensen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen die de SHM
ondersteunen, de mensen van de dienst Inspectie RWO waarmee we met vallen en opstaan een nieuwe
samenwerkingsrelatie trachten op te bouwen en de verschillende diensten waar wij mochten aankloppen:
de Europese Gemeenschap, VITO, KUL, Thomas More, de provincie en onze buitenlandse partners die
ons ondersteunden bij onze Europese dossiers.
Wij vergeten ook de bij ons aangesloten gemeenten niet waar we, naast de nodige hulp, ook regelmatig
welkom zijn om er in een gezellige sfeer met de Raad van Bestuur te vergaderen.
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Ook konden we dit jaar weer rekenen op een goede samenwerking met de OCMW’s. Hiervoor onze dank.
Een aanzet werd gegeven om dit in de toekomst op plaatselijke schaal en behoefte verder uit te werken.
Ook een speciaal woordje van dank voor de mensen die we ontmoeten op onze vergaderingen met
OCMW en wijkwerking en die mee aan de kar trekken om de leefbaarheid in onze wijken te vergroten.
Wij willen tevens de ontwerpers en de ingenieurs bedanken die hebben meegewerkt om nieuwe
projecten en wijken met een duurzamer en menselijker gezicht te verwezenlijken.
Tevens een woord van dank aan Nadine die ook dit jaar de uitwerking en coördinatie van het jaarverslag
op zich heeft genomen.
Met de nodige bijsturingen zullen we ook in de volgende jaren de opgeslagen weg verder bewandelen om
mensen met een beperkt budget niet alleen een dak boven het hoofd te bezorgen, maar ook de
mogelijkheid te geven om op een betaalbare, duurzame manier een leven op te bouwen in een
aangename, kwaliteitsvolle en ‘duurzame’ omgeving.
Het is duidelijk dat door de verschillende instanties op meerdere niveaus hefbomen aangebracht worden
om dit te verwezenlijken. Langs andere kant zijn er ook tegenslagen en tegenwerkingen, maar laat ons
de uitspraak van Johan Wolfgang von Goethe indachtig zijn “Auchaus Steinen die einen in den weg
gelegt werden, kann man Schönes bauen”. Het zal de kunst zijn om met eigen inzet en creativiteit dit op
een optimale manier te gebruiken. Wij willen de opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij breder
zien dan de stenen die nodig zijn voor het bouwen van sociale woongelegenheden. We willen
samenwerken om in de toekomst een ‘zonnige’ Kempen te realiseren waar wonen in betaalbare
woningen in een leefbare omgeving ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk is.
Directeur
ir. Luc Stijnen
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