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VOORWOORD
Ludo Helsen
Voorzitter
Zonnige Kempen

Op het eerste gezicht
is het jaar 2016 voor
onze maatschappij een
jaar geweest als een
bijna roerloze zee: geen
stormen, weinig grote
golven, geen schip dat
nog in alle haast de
haven binnen moest om
erger te voorkomen.
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VOORWOORD

Onze nieuwe personeelsstructuur werkte goed, wij verloren geen tijd met nodeloze twisten en wij hadden de ruimte
om nieuwe inzichten die wij hadden
verder voor te bereiden.
Wij bleven verder woningen bouwen
en wij kochten hier en daar wat grond
bij, want meer dan ooit bleef de nood
aan degelijke huurwoningen groot. De
samenleving ging verder richtingen
uit die bij de stichting van onze maatschappij ondenkbaar waren... meer
en meer eenoudergezinnen of moeder-met-kindgezinnen waren de voornaamste onderdelen van ons cliënteel
en dat in een omgeving waar private
huurwoningen waanzinnig duur aan
het worden zijn. En die evoluerende samenleving baart ons soms wel zorgen
en doet ons inzien dat die roerloze zee
toch niet zo roerloos is als ze er bij eerste aanblik uit ziet!
De samenleving en de ideeën die daaruit tot stand komen zijn anders geworden. Tot vijftien of twintig jaar geleden
kwamen na elke verkiezing onze aandeelhouders- gemeenten aandringen
om toch in de nieuwe legislatuur in hun
gemeente voldoende nieuwe huurwo-

ningen te bouwen, en bij vele is dat nog
zo, maar de mensen die in onze huizen
komen wonen zijn niet meer die van
1990 of zelfs niet meer die van 2000, en
de inwoners van een gemeente nemen
ook niet alles meer aan wat het beleid
wil doen, er wordt niet alleen gemord
en niet alleen tegengeprutteld, maar
ook erg openlijk tegengewerkt.
Een mooi voorbeeld daarvan was in het
voorbije jaar de planning van ons terrein nabij de Rodekruisstraat in Westerlo. Alhoewel de gemeente ons had aangezet om daar bijkomende woningen
te bouwen en wij in die richting waren
meegegaan en daarvoor de nodige investeringen hadden gedaan, kwam de
kat op de koord in de persoon van heel
wat mensen die in de onmiddellijke
nabijheid woonden en die helemaal
geen huurwoningen in hun ‘backyard’
wilden. De druk op datzelfde bestuur
werd zo groot dat het schepencollege
en de gemeenteraad aan die druk niet
konden weerstaan en daarom het stratenontwerp van de site afkeurden, met
alle gevolgen van dien.
Dit zal geen alleenstaand feit blijven en
wij moeten leren hoe we daar mee om-

gaan want het is duidelijk dat het politieke gebeuren, wellicht op overdreven
en onrechtvaardige wijze, door heel
wat mensen erg negatief beoordeeld
wordt. In elk geval zullen wij naar een
systeem moeten gaan waar de gemeente die met ons wil samenwerken bij het
embryonaal begin van elk project een
soort engagement moet aangaan zodat
de bouwmaatschappij niet met de gebakken peren blijft zitten.
Ook in Westerlo gaan wij niet tevreden
zijn met gebakken peren, maar hoe het
gaat aflopen zal lectuur zijn voor een
volgende algemene vergadering!
Ik wou alleen maar wijzen op iets wat
wij uit dat jaar 2016 hebben geleerd, en
niet iedereen slecht gezind maken bij
de inleiding op dit complete jaarverslag
waaruit het positieve afdruipt door een
veelheid van zaken die gerealiseerd zijn.

„

Daarvoor wil ik op dit moment alle aandeelhouders bedanken en ons voltallig
personeel dat kundig geleid wordt door
Luc, en ondersteund door Anneleen en
Tom.
Een dikke merci aan iedereen.
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II MISSIE

DUURZAAMHEID

Wat een jaar. 2016 was voor Zonnige Kempen het jaar
waarin het eerste visitatierapport werd gepresenteerd
en de uitbreiding van de burelen definitief vorm kreeg.
Dit bevestigde dat we op goede weg zaten. Ondanks
de vele bijkomende taken konden we samen verder
werken om de beoogde doelstellingen te halen en
de reorganisatie verder op poten te zetten. Bij dit
alles werd de oorspronkelijke missie niet uit het oog
verloren, het streven naar duurzaamheid blijft de
leidraad bij te nemen beslissingen.
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Anno 2016 staat Zonnige
Kempen achter een
holistische benadering
van duurzaamheid.
14

Duurzaamheid. Een woord dat velen te pas en te onpas in één adem
noemen met bouwprojecten. Vanuit onze visie is het een samenspel
en evenwicht van zowel sociale als
economische en ecologische elementen. Deze zaken staan dan weer
onder invloed van de vierde dimensie in dit verhaal: de factor tijd. Bij
het nemen van beslissingen houdt
Zonnige Kempen dan ook steeds de
impact op de toekomst voor latere
generaties in het achterhoofd. De
elementen van de drie P’s, People
(het doelpubliek), Profit (de doelstellingen binnen een economisch
kader) en Planet (de maatschappelijk verantwoordelijkheid) zijn daarbij onafscheidelijk verbonden met
onze doelstelling en werking. Anno
2016 staat Zonnige Kempen achter een holistische benadering van
duurzaamheid. Hiermee bedoelen
we dat het niet langer voldoende
is om enkel te kijken naar de locatie
of de energievraag van een project,
want we streven naar de duurzaamheid van alle aspecten. In de eerste
instantie start alles bij het realiseren
van voortreffelijke woningen met

een gezond en comfortabel binnenklimaat. Bij het bouwen houden
we rekening met onder meer compactheid, een goede oriëntering van
verwarmde ruimtes, daglichttoetreding, gecontroleerde ventilatie,
luchtdichtheid, brandveiligheid en
akoestiek. Op wijk- en complexniveau stijgen bijvoorbeeld de schaalvoordelen door energieopwekking
van collectieve installaties en daalt
bijgevolg de kostprijs. Het voorzien
van collectieve systemen bundelt
de beschikbare middelen. Hierdoor
zijn duurzamere, efficiëntere en helaas vaak duurdere technologieën
tóch mogelijk.
De publieke ruimte binnen een
wijk is dan weer belangrijk voor de
sociale duurzaamheid van een project. Het is een ontmoetingsplaats
die contact tussen de gebruikers
stimuleert. De directe woonomgeving blijft immers een belangrijk
sociaal milieu voor weinig mobiele
groepen zoals bejaarden en mindervaliden. Net die groepen treffen
we vaker aan in de sector sociale
woningbouw. Zonnige Kempen

II MISSIE

streeft in ieder project altijd naar
een kwalitatieve collectieve ruimte.
Kerktoren “Vanaf onze projecten is
de kerktoren zichtbaar”, schreeuwen
we al sinds 1985 van onze duizenden daken. Eerder dan het volbouwen van de prachtige groene ruimte die in de Kempen heerst, werkt
Zonnige Kempen liever binnen de
bestaande dorpskernen. Pal onder
de kerktoren. Deze keuze van projectlocatie is natuurlijk beter voor
het milieu, maar de kernversterkende projecten lossen vooral de vraag
naar geïntegreerde sociale woningbouw op. Ontwikkelde woonwijken
creëren een meerwaarde voor de
hele buurt in de vorm van sociale
duurzaamheid. Onze huurders worden niet in het spreekwoordelijke
‘uithoekje’ van het dorp geduwd,
maar leven tussen en samen met de
andere inwoners van de gemeente.
Betonboer Zonnige Kempen is allerminst een betonboer die vergeet
dat in zijn gemetselde constructies
mensen wonen.

Naast het feit dat Zonnige Kempen
bereikbaar is voor haar huurders ook buiten de kantooruren via het
noodnummer - gaan onze medewerkers ook naar de mensen toe. We ondersteunen tal van buurtfeesten om
te bouwen aan een hechte gemeenschap. En, we begeleiden mensen
om de energierekening zo laag mogelijk te houden met onder andere
TRIME en SHINE. Maar bovenal: we
hebben medewerkers ingeschakeld
met een sociale contactopleiding
om leefbaarheidsproblemen beter
op een rechtvaardige manier af te
handelen. Ons team Leefbaarheid
heeft haar naam zeker niet gestolen.
Hierin kadert het nieuwe project dat
met Samenlevingsopbouw opgestart wordt om in de wijk Kapelaan
Francklaan te Pijpelheide de sfeer en
samenwerking te verhogen.

De publieke ruimte
binnen een wijk is
belangrijk voor de sociale
duurzaamheid van een
project.

En wij trachten ook de naam van
onze maatschappij - door het nastreven van onze visie - ieder jaar
opnieuw waar te maken.
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III PROJECTEN

OPGELEVERDE
PROJECTEN
Zonnige Kempen is en blijft een actieve sociale
bouwmaatschappij. Ook in 2016 deden we deze
titel alle eer aan. Ons harde werk resulteerde in de
oplevering van maar liefst 42 woongelegenheden.
Hierdoor konden weer enkele kandidaten een nieuwe
energiezuinige woongelegenheid in een aangename
omgeving huren.
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REFERENTIENUMMER:
2001/0177/01

Adres: Lindelaan
Aantal wooneenheden: 40 + polyvalente zaal

en magazijn

Aanvangsdatum werken: 3/2/2014
Totale uitvoeringstermijn: 600 + 300
kalenderdagen
Ontwerper architectuur: W2 architecten
Ontwerper infrastructuur: Studiebureau
Carlier
Ingenieur stabiliteit/technieken: Chris
Ebinger
Veiligheidscoördinator: CVMC
EPB-verslaggever: Chris Ebinger
Algemene aannemer: algemene bouwwerken Nys- Driesen nv
Bestelbedrag: 4.638.991.60 euro +
2.003.372,47 euro
Bedrag van de eindafrekening: 4.720.107,72
euro + 2.012.114,71 euro
Aannemer technieken: Vermaelen L. en Co
bvba

Bestelbedrag: 381.521,60 euro
Bedrag van de eindafrekening: 387.632,03
euro

Financiering: NFS2 lening VMSW + marktconforme lening
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LINDELAAN
Herenthout
Met het project Lindelaan, gelegen tussen het sportcomplex en de bestaande
wijken van Zonnige Kempen langs de
Bergense Steenweg, breidde Zonnige
Kempen haar aanbod in Herenthout uit.
Het project omvat een complex van 40
woongelegenheden, een polyvalente
zaal, een centrale stookruimte en een
ondergronds magazijn. Als woningtypes kozen we voor een mix van eengezinswoningen met twee en drie slaapkamers, woongelegenheden met drie
slaapkamers en appartementen met
één slaapkamer, waarvan enkele voorbehouden voor senioren.

Woonerf

De site is rond een woonerf geconcipieerd. Zowel langs de Lindelaan als de
Bergense Steenweg zijn woningen gebouwd. De ruimte hiertussen is ingevuld
met tuintjes en een openbaar voetpad.
Verder bouwden we woningen in de Kapellekensboom, een doodlopende straat
langs de houtkant naast het sportcomplex, dat hierdoor bijkomend ontsloten
wordt door een trage doorgangsweg.

Het gelijkvloers van het appartementsgebouw aan de Bergense Steenweg is
ingericht als een polyvalente zaal.
De kelder van deze woontoren doet
dienst als magazijn van de interne klusjesdienst van Zonnige Kempen en centrale stookruimte voor het hele project.
Het toevoegen van deze drie functies
geeft de site een extra dimensie en
biedt heel wat opportuniteiten.

Hoge woondichtheid

Bij de inplanting van het geheel streefde onze maatschappij naar een hoge
woondichtheid op een kleine oppervlakte zonder aan al te veel privacy te
moeten inboeten. Het goede evenwicht tussen bebouwde en onbebouwde ruimte resulteert in een site die goed
doorwaadbaar is voor fietsers en voetgangers. We hadden verder veel oog
voor de bezonning van de woningen.
De oriëntatie laat toe gebruik te maken
van zonnewinsten en met de nodige
dakoversteken vermijden we overdreven opwarming.
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Duurzaamheid

Ook in dit project zette Zonnige Kempen in op duurzaamheid. We besteedden veel aandacht aan een doorgedreven thermische isolatie in combinatie
met een hoge luchtdichtheid. Het K-peil
van de verschillende woongelegenheden varieert hierdoor rond K30 - een
waarde die beduidend lager ligt dan de
in 2011 wettelijke norm K45.
Ook op vlak van duurzame technieken
ging Zonnige Kempen extra investeringen niet uit de weg. Alle woongelegenheden werden uitgerust met een
vraaggestuurd ventilatiesysteem C.
Zelfregulerende luchttoevoerroosters
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in het buitenschrijnwerk van de droge
ruimtes zorgen voor de aanzuiging van
verse buitenlucht. Een individuele en
centrale woonhuisventilator in de natte
ruimtes zorgen op zijn beurt voor het
afvoeren van verontreinigde binnenlucht.

Collectieve warmte

Bij de conceptie van de verwarmingssystemen voor het project maakte onze
maatschappij gretig gebruik gemaakt
van hernieuwbare energieën. Twaalf
appartementen en tweeëntwintig woningen worden verwarmd vanuit een
collectieve stookplaats, gelegen in de
kelder van het appartementsgebouw.

De collectieve warmteleveringsinstallatie bestaat uit een mini-WKK, een
zonneboiler en een gasketelgroep. De
collectieve warmteleveringsinstallatie
levert warmte via een ondergronds
warmtenet dat de woongelegenheden
bedient. Per wooneenheid wordt via
een afleverset warmte afgenomen van
het warmtenet. Deze afleverset bevat
eveneens een ingebouwde platenwisselaar, die op zijn beurt sanitair warm
water aanmaakt, en een meet-unit die
het verbruik precies meet en doorseint
naar het centrale gebouwbeheerssysteem. Dit systeem maakt facturatie en
controle mogelijk.

III PROJECTEN

Hybride energiebronnen

Ook de overige zes woningen krijgen
hun energie vanuit de centrale stookplaats. Omdat ze verder verwijderd zijn,
wordt als energietransporter elektriciteit gekozen. Deze wordt opgewekt
door de collectieve WKK. De elektriciteit wordt met een warmtepomp naar
bruikbare warmte voor centrale verwarming en warm water omgezet.
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PASTORIJKLUIS
Laakdal
Kleinschalig en kwaliteitsvol. Zo kunnen
we het project Pastorijkluis het best omschrijven. Zonnige Kempen kocht deze
woning in 2003 en bood hier jarenlang
onderdak aan een groot gezin. Een
aantal jaren geleden kwam de woning
leeg te staan en besliste onze Raad van
Bestuur om het pand om te vormen tot
twee woongelegenheden. Onze maatschappij schreef een architectuurwedstrijd uit en koos voor het ontwerp van
architect Joris Hoes: een ontwerp van
twee woongelegenheden met elk een
privé- buitenruimte en een doorsteek
naar een gemeenschappelijke achtertuin, beide elementen die de sociale
duurzaamheid bevorderen.

Indeling

De gelijkvloerse woning heeft onder
meer een ruime woonkamer met open
keuken die toegang geeft tot een ruime
kelderberging, de slaapkamer en de privé-tuin. De privé-tuin is ook bereikbaar
vanuit de slaapkamer, zo ook de badkamer en de technische kast.
Op de eerste en tweede verdieping is er

een duplex woongelegenheid voorzien.
De bestaande trap en inkomhal van de
oude woning zorgen voor de toegang.
De woonkamer met open keuken geeft
uit op het privé-terras, dat op zijn beurt
via een buitentrap toegang biedt tot de
lager gelegen privé-tuin. Via de nieuwe
binnentrap bereiken de bewoners de
twee slaapkamers, een ruime badkamer
en berging ingericht op het voormalige
zolderverdiep. Beide woongelegenheden kunnen genieten van veel daglicht,
de doorzonwoonkamers ogen licht en
ruim. Licht en ruim zijn ook de badkamers die optimaal profiteren van het
aanwezige daglicht.

Duurzaamheid

Voor de renovatie van de buitenschil
opteerde Zonnige Kempen voor een
combinatie van keramische gevelpannen die aansluiten op het geheel vernieuwde dak, steenstrips en houten
buitenschrijnwerk. Deze ingrepen resulteren in een goed geïsoleerd gebouw
en het volledig wegwerken van nadelige koudebruggen. Het voorziene ventilatiesysteem C, de HR gasketels en de
installatie voor regenwaterrecuperatie
maken het geheel tot een energetisch
duurzaam gebouw.

In april 2015 gingen de werken van
start. Na een lichte vertraging verliepen
de werkzaamheden voorspoedig en
konden we de verbouwing voorlopig
opleveren in januari 2016. De definitieve oplevering is voorzien voor mei 2017.

i

Referentienummer: 2003/0425

Aantal wooneenheden: 2
Aanvangsdatum werken: 5/4/2015
Opleveringsdatum: 8/1/2016
Totale uitvoeringstermijn:
243 kalenderdagen
Ontwerper architectuur:
architect Joris Hoes
Veiligheidscoördinator: ASBT
EPB-verslaggever: Zenga
Algemene aannemer: Mertens
Bestelbedrag: 180.341,01 euro
Bedrag eindafrekening: 187.829,97 euro
Type financiering: NFS2 lening VMSW
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OVERZICHT PER
GEMEENTE
Goede en betaalbare woningen aanbieden. Het is
een doelstelling die onze maatschappij door nauwe
samenwerking met de gemeentebesturen van
haar werkingsgebied nastreeft. Die samenwerking
resulteerde in 2016 alweer in een vruchtbaar
werkingsjaar. Benieuwd naar de vorderingen? Op de
volgende pagina’s brengen we per gemeente verslag
uit.
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F

3910

Aantal wooneenheden:
129 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
7 projecten

i

E

3000

Heistsebaan •

doorgang voetgangers

D

3910

• Vinkenhof

B

4349

• Balderdorp

In de luwte van de lintbebouwing van
drie doorgaande wegen in Berlaar ligt
het verdichtingsproject ‘Balderdorp’.
Deze nieuwe wijk laat enkel bestemmingsverkeer toe, hetgeen een rustige
en besloten woonomgeving oplevert.
Een buurt met een hoge verblijfskwaliteit en onbeperkte mogelijkheden voor
kinderen om veilig te spelen. Een patroon van korte straten en verharde buitenruimtes verbindt een aantal groene
hoven en een centraal gelegen park.
Binnen deze nieuw te ontwikkelen wijk
zijn vier afzonderlijke projectgebieden
voorzien. Voor blok A en B, respectievelijk zeven huur- en zes koopwoningen,
ontving Zonnige Kempen in de loop
van 2016 een stedenbouwkundige vergunning. Eind 2016 startten we de aanbestedingsprocedure voor het bouwen
van de woningen op zodat de werken
in 2017 effectief van start kunnen gaan.
Daarnaast zetten we de eerste stappen
voor het ontwikkelen van blok C, een
35-tal wooneenheden.

21816

BERLAAR

9840

10260

A

I

9994

10260
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Balderdorp Blok A

Balderdorp - Blok A

201

Project

Tekeningnummer

Van deze tekening bezitten wij het auteursrecht. Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Klooster

11

Het project ter renovatie van de oude
school (reeds verworven door Zonnige
Kempen) en bijhorend klooster, gelegen aan de Heistse Baan, heeft tijdelijk
vertraging opgelopen omwille van perikelen bij de privé-projectpartner die
eigenaar was van het klooster.
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enten_doorsnede DD
Plattegrond gelijkvloers
Onderwerp

1

Voorontwerp
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12.07.2013

Fase

Schaal

Datum

Eind 2016 kon door aankoop van de
Kleine Landeigendom Mechelen het
Balderdorp - Blok B
/ 432
project
gedeblokkeerd 431
worden.
Er werProject
Tekeningnummer
den nieuwe samenwerkingsverbanden
opgezet zodat met de ontwikkeling van
dit gebied een nieuwe start genomen
kon worden.

toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
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432_appartementen_doorsnede EE

Vinkenhof

Naast nieuwbouwprojecten, levert
Voorontwerp
onze maatschappij ook inspanningen
Onderwerp
Fase
om de kwaliteit van ons bestaand patrimonium te verhogen. We dienden daarom eind 2016 een aanvraagdossier in bij
Europa voor het energetisch renoveren
van de 54 woningen te Vinkenhof.

Doorsnedes appartementen

1 / 100 op A3

12.07.2013

Schaal

Datum
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dakdichting - 00 cm
isolatie - 20 cm
dampscherm - 00 cm
hellingsbeton - 4-10 cm
draagvloer - 15 cm
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volle grond

• Plama site
• Floris Primstraat

Aantal wooneenheden:
112 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
10 projecten
Foto links: Floris Primstraat

i

In de Floris Primsstraat zijn de bouwwerken van de tweede fase ter ontwikkeling van de oude Plama-site volop aan de gang. Na het archeologisch
vooronderzoek gingen de werken ter
realisatie van zes eengezinswoningen
en drie appartementen in het voorjaar
van 2016 van start. De woningen zullen
voorzien worden van een individueel
regenwaterrecuperatie systeem en een
ventilatiesysteem C. Voor de verwarming en productie van sanitair warm
water rusten we ze uit met een individuele gaswandketel. Op die manier breiden we ons patrimonium uit met alweer
een aantal duurzame en energiezuinige
woongelegenheden.
Op esthetisch vlak opteerde Zonnige
Kempen voor een hedendaagse look:

BOUWHEER

cv ZONNIGE KEMPEN
grote markt 39 - 2260 westerlo
014541941 - info@zonnigekempen.b

ARCHITECT

STUDIEBUREAU STABILITEIT
bvba BAS
diestsevest 54/2- 3000 leuven
016653110 - info@basbvba.be

STUDIEBUREAU TECHNIEKEN
cvba CENERGIE
gitschotellei 138 - 2600 berchem
032711939 - info@cenergie.be

SNEDE AA

STUDIEBUREAU EPB + VC

bvba bsb96
karkietweg 1 - 3140 keerbergen
bsb@skynet.be

Plama Fase 2

Floris Primstraat

RECONVERSIE
BOUWEN VAN

bvba DESIGN EN ARCHITECTUUR STU
koningin astridlaan 26/001 - 3010 l
016229675 - info@designenarchite

- 108
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een zwartbruine gevelsteen in combinatie met architecturaal beton en gegalvaniseerd staal.
Onze huurders zullen hun wagen kunnen parkeren onder een carport en hun
fietsen stallen in een overdekte fietsenstalling.

Plama-site

In de toekomst zal de derde fase binnen
de ontwikkeling van de Plama-site worden opgestart. Het betreft de omvorming van het bestaande magazijn, nu
nog in gebruik door onze klusjesdienst,
tot woongelegenheden. Het is nog
even wachten tot het nieuwe magazijn,
opgenomen in het project Lindelaan in
Herenthout, volledig uitgerust en operationeel is zodat de verhuis kan plaatsvinden.
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HEIST-OP-DEN-BERG
Dorpstraat /Hoekstraat, Booischot

Dorpstraat/Hoekstraat

Dorpstraat/Hoekstraat•
Schrieksesteenweg •

Aantal wooneenheden:
236 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
10 projecten

i

In mei 2016 startte Zonnige Kempen
in het centrum van Booischot met
de bouw van het project Dorpstraat
– Hoekstraat. Het project omvat tien
nieuwbouwwoningen en vijf studio’s
met een gemeenschappelijke ruimte.
De studio’s zijn voorzien voor het begeleid wonen van personen met een handicap en worden ondergebracht in het
oude gebouw waar voorheen de Post
gehuisvest was. We kozen ervoor om dit
pand volledig te renoveren. De nieuwbouwwoningen, waarvan de ruwbouwwerken al ver gevorderd zijn, sluiten aan
weerszijden aan op het te renoveren volume. In 2017 zal de aannemer starten
met de renovatie en de verdere afwerking van de woningen. De oplevering is
voorzien voor eind 2017.

Foto pagina tegenover: parkje Schrieksesteenweg

Pijpelheide

In Pijpelheide werd in 2015 het project
Schrieksesteenweg opgeleverd. Het betrof de verbouwing van de voormalige
pastorij tot woongelegenheden. Na een
lange vertraging werden in het najaar
van 2016 de infrastructuurwerken uitgevoerd. Met de gemeente Heist-opden-Berg als eigenaar, de VMSW als
opdrachtgever, studiebureau Sweco als
ontwerper en MCM als aannemer werd
het omringende openbaar domein heraangelegd. Aan de voorzijde werd een
parkeerzone aangelegd, de rest van
het perceel werd opgevat als park, dat
doorkruist wordt met een aangenaam
wandelpad. Via dit pad kan je doorlopen naar het achterliggende parkgedeelte dat op zijn beurt aansluit op de
achterliggende straat. Het geheel is nu
een groene oase van rust met een grote
doorwaadbaarheid, wat het wonen in
de oude pastorij erg aangenaam maakt.
In de zomer van 2016 trokken de eerste
bewoners in de woningen.
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HERENTHOUT

Lindelaan

Groots en ambitieus, zo kan het project
genoemd worden dat Zonnige Kempen
in de gemeente Herenthout heeft opgeleverd. We bouwden maar liefst 40
woongelegenheden, een polyvalente
zaal en magazijn ter hoogte van de Lindelaan-Bergense Steenweg. Volgend
op de bouwwerken werden in het najaar van 2016 de infrastructuurwerken
afgerond met de beplanting en groenaanleg van het openbaar domein.

Uilenberg

Eind 2015 verwierf onze maatschappij
een perceel gelegen in een binnengebied aan de Uilenberg. De privé-verkavelaar en eigenaar van de overige gronden maakte in 2016 een globaal plan ter
invulling van de site. Door het onderling ruilen van grond verkreeg Zonnige
Kempen een projectgebied binnen de
site. De ontwikkeling van deze grond
zal aansluitend op de ontwikkeling van
het binnengebied aan de Koestraat gebeuren.

Autoluwe wijk
• Lindelaan
• Koestraat
• Uilenberg

Aantal wooneenheden :
340 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
13 projecten

i

Hierna focuste Zonnige Kempen zich
opnieuw op de ontwikkeling van het
binnengebied tussen de Cardijnlaan,
Koestraat en Molenstraat. Atech-architecten, in het verleden al aangesteld
voor dit project, herwerken momenteel
het voorontwerp naar de huidige normen en noden binnen de gemeente.
Op de site zal een autoluwe wijk komen
met een 16-tal woongelegenheden.

Alle foto’s: Lindelaan Fase 4, Herenthout
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HERSELT

Stap

• Sint-Servaesweg
• • WolfdonkseStap/Molenvelden steenweg
Roteinde
•
Aantal wooneenheden :
227 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
11 projecten

i

Op de hoek van Stap en de Watertorenweg zijn de bouwvakkers druk in de
weer. In juni 2016 startte de bouw van
23 woongelegenheden, gegroepeerd
in vier clusters. Het natte voorjaar vormde bij de start een extra uitdaging, maar
de goede samenwerking tussen ZED
architecten, aannemer Wienen, de gemeente Herselt, de VMSW en Infrabo
- de ontwerper infrastructuur - onder
supervisie van de project-architect Zonnige Kempen bracht soelaas.
Een keerwand werd geplaatst en sindsdien verliepen de werken gestaag. Een
collectieve sleuf voor het collectieve
verwarmingssysteem werd voorzien en
momenteel staan twee van vier blokken
onder dak. We kijken uit naar de oplevering van het project dat zich kenmerkt
door zijn inbedding in een uitgesproken landelijk karakter, doorzichten naar
een ongerept landschap met aandacht
voor sociale duurzaamheid, mogelijk
gemaakt door de binnenkoeren en het
ontmoetingsplein.

betrof de tweede fase in het renovatieproject en volgde op het vervangen
van het buitenschrijnwerk. De woningen hebben een energetische facelift
ondergaan waardoor hun uitstraling er
beduidend op vooruit is gegaan en zijn
hierdoor weer up-to-date.

Aankopen

Zonnige Kempen stelde bovendien
toekomstige ontwikkelingen in Herselt
veilig. Twee onderhandelingen ter aankoop van gronden werden succesvol afgrond. Het betreft enerzijds een hoekperceel aan de Sint-Servaesweg, van
het OCMW Herselt, en anderzijds een
perceel aan Stap – Wolfdonksesteenweg, van het autonoom gemeentebedrijf Herselt. De ondertekening van de
officiële aktes volgt begin 2017.

Dakrenovatie

In juni 2016 werd ook de dakrenovatie
van de 51 woningen in de wijk Roteinde voorlopig opgeleverd. Die renovatie

Foto: Stap, Molenvelden, Herselt
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HULSHOUT

Heieindestraat

• Ter Voort
Heieindestraat •

Ondanks de moeilijkheden die we ervaarden in het verwervingsproces van
gronden in het woonuitbreidingsgebied in de Heieindestraat - een pachter die een hoge uitredingsvergoeding
eiste en een eigendom verdeeld onder
vele erfgenamen - slaagde Zonnige
Kempen er toch in om via een notaris
tot een ondertekende verkoopbelofte
te komen. Als deze positieve wind niet
draait, zal onze maatschappij in 2017 de
gronden effectief kunnen aankopen.

Ter Voort

Aantal wooneenheden :
187 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
16 projecten

i

Een positieve wind waaide ook in Ter
Voort. In mei 2016 werd het project van
zes seniorenwoningen definitief opgeleverd. De houten afwerking en oriëntatie van het gebouw bepalen het rustige
karakter. De huurders die er reeds hun
intrek namen, geven aan gelukkig te
zijn.

Hernummering

2016 was ook het jaar waarin de gemeente Hulshout besliste om over
te gaan tot het verdelen van nieuwe
huisnummerplaatjes. Het is voor hulpdiensten immers noodzakelijk dat alle
huisnummers goed zichtbaar en leesbaar zijn. De gemeente besliste om gelijktijdig een reeks woningen ook een
nieuw huisnummer toe te kennen, bijvoorbeeld omdat de nummering in de
straat niet meer klopte. Safety first, en
zo verkregen vele huurders, zonder te
verhuizen, een nieuw adres.

Alle foto’s: Ter Voort - Westmeerbeek
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LAAKDAL

Wijngaardbos

In de Hulstsestraat werd de infrastructuur van het project Wijngaardbos
aangelegd. De site heeft hierdoor zijn
groene karakter herwonnen en de nieuwe woningen staan nu ingebed in een
parkomgeving. Het is er aangenaam
vertoeven voor huurders en omwonenden met plaats voor ontmoeting en
spel.

Pastorijkluis

Wat verderop in Laakdal werd de renovatie en verbouwing van Pastorijkluis 21
tot twee woongelegenheden afgerond.
Dat gebeurde in het begin van 2016.
Intussen zijn ook deze woningen bewoond door tevreden huurders.

Brouwerijstraat•
• Wijngaardbos
•
Pastorijkluis

Aantal wooneenheden :
300 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
21 projecten

Stekkestraat

Zonnige Kempen kocht verder, aanpalend aan haar bestaande eigendom in
Akkerrode en Wouwerhoeve, een perceel aan van de Kerkfabriek Sint-Lambertus. Hierdoor vergroot het totale
projectgebied en ontstaat de mogelijkheid om de toekomstige ontwikkeling
beter in te bedden in de bestaande omgeving en zo te komen tot een harmonieus geheel. Onze maatschappij rondde
intussen de nodige voorbereidingen
en interne studies af en kan begin 2017
overgaan tot het aanstellen van een
bouwteam voor de effectieve ontwikkeling.

Foto’s: Wijngaardbos - Hulstsestraat
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NIJLEN

Bevelschrans - Bevel

Seringenhof
•

Bevelschrans
••
Kiezelweg

Aantal wooneenheden :
217 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
11 projecten
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Bevelschrans

Zonnige Kempen bleef in 2016 de nodige stappen zetten ter realisatie van de
allereerste sociale huurwoningen in de
deelgemeente Bevel. Deze eer vallen de
projecten Bevelschrans en Kiezelweg te
beurt.
Het definitief ontwerp voor het project
Bevelschrans werd door A33 architecten afgerond en in december openbaar
aanbesteed. Begin 2017 zal de aanbestedingsprocedure worden afgerond
zodat in het komende voorjaar van start
zal worden gegaan met de bouw van 11
woningen. Het betreft 3 eengezinswoningen en 8 woongelegenheden. Voor
de infrastructuur van dit project werd
het bureau D+A aangesteld en zij maakten een eerste schetsontwerp op. De
besprekingen hierover met de gemeente zullen in 2017 worden verdergezet.

Kiezelweg

Het project aan de Kiezelweg doorliep
een intens en uitgebreid traject om tot
een voorontwerp te komen. Om in een
gedeelte van het project de alternatieve woonvorm cohousing te verwezenlijken, was er veel denk- en studiewerk
nodig. Het concept voor het ganse gebied, zoals bedacht door KPW architecten, werd verfijnd: drie tuinkamers met
daarin grotere woonblokken in de vorm
van landelijke schuren. Het gedeelte
cohousing zal ondergebracht worden
in de bestaande en te renoveren langgevelhoeve die zich op de site bevindt.
Voor het ontwerpen van de infrastructuur werd een open offerteaanvraag
georganiseerd, die verloopt in twee
fases. Een eerste bestaat uit de kandidaatstelling, en een tweede uit het indienen van een offerte door de geselecteerde kandidaten. De tweede fase zal
begin 2017 worden afgerond.

Energierenovatie

Door Europa werd een oproep gelanceerd voor het bekomen van EFRO-subsidies voor het BEN-renoveren van
sociale woningen. Deze opportuniteit
werd ook voor Nijlen aangegrepen om
een aanvraagdossier in te dienen voor
het energetisch renoveren van de 39
woningen te Seringenhof. Alles zal afhangen van het al dan niet toekennen
van deze subsidies in 2017.
De andere projectgronden binnen de
gemeente Nijlen worden in samenspraak met de gemeente geëvalueerd
om op die manier de toekomstige ontwikkelingen te stroomlijnen. Voorlopig
staan deze “on hold” en ligt de focus op
de projecten te Bevel.
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VORSELAAR

Nieuwstraat •
• Markt

Aantal wooneenheden :
147 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
10 projecten

i

Foto links: Markt 18, Vorselaar
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Dokterswoning

Markt 18, de voormalige dokterswoning
Van Bockstal, is een woning met een
beeldbepalend zicht in het dorp maar
vooral een woning met een verhaal dat
leeft onder de inwoners van Vorselaar.
Dit bleek tijdens de opendeurdag van
de gemeente, waar de te renoveren
woning tijdelijk werd opengesteld. Veel
mensen maakten gebruik van deze uitzonderlijke mogelijkheid om de woning
voor een laatste maal te bezichtigen
in zijn oude staat. Anekdotes zoals: “in
deze kamer werden de naalden in het
openhaardvuur ontsmet” waren veelvuldig van de bezoekers te horen.

Zes woningen

Het afgelopen jaar werd door Livin Architecten, de ontwerpers van het project, hard gewerkt om de energetische
verbouwing tot 6 woongelegenheden
op touw te zetten. Na de zomer van
2017 zullen de werken van start kunnen
gaan. We kijken ernaar uit om de oorspronkelijke grandeur van het gebouw
in ere te herstellen, het energetisch te
renoveren tot 6 volwaardige woongelegenheden en dat zonder het uitzicht
van het karakteristieke bouw te veranderen. Om dit mogelijk te maken wordt

Nieuwstraat

er een buitentrap aan het gebouw
toegevoegd en zijn er in de bestaande schouw nieuwe gevelopeningen
voorzien. Deze ingrepen creëren door
middel van hun contrast een eenheid
met de woning. Het verwijderen van
de garage aan de markt zijde zal zorgen
voor een doorsteek naar de achtergelegen Merellaan en maakt de buitentrap
bereikbaar. De indiening voor het Europese onderzoeksproject ENLEB, dat nagaat of het energetisch renoveren van
dit type patrimonium haalbaar is, werd
op punt gesteld.

Nieuwstraat

Nabij de Markt, in de kern van de gemeente, bevindt zich het project Nieuwstraat, een nieuwbouwproject van 19
woongelegenheden en een ruimte voor
een publieke functie. Na het verlaten
van de piste ter integratie van een lokale politiepost werd in samenspraak met

het ontwerpbureau Omgeving en de
gemeente voor deze nieuwe invulling
gekozen. Het voorontwerp werd goedgekeurd door de VMSW en de uitwerking van het definitief ontwerp bereikt
zijn eindfase. De toekomstige woongelegenheden hebben een collectieve
verwarmingsinstallatie en een bivalent warmtepompsysteem. Het project
slaagt erin iedere woongelegenheid
een bepaalde identiteit mee te geven
door een eigen volwaardige verbinding
met de straat. De toegankelijkheid van
de site met behoud van de kenmerkende bomen is het uitgangspunt voor het
in opmaak zijnde voorontwerp infrastructuur door ontwerpbureau Hosbur.
In voorbereiding op de uitvoering van
de werken in 2018 werd de oude politiepost, die zich op de site bevond, reeds
dit jaar gesloopt.
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WESTERLO
Kaaibeeksedijk

P.E. Peetersstraat

Aantal wooneenheden:
217 wooneenheden
Aantal opgeleverede projecten:
21 projecten
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•
Crilsplein

Rode Kruisstraat
•
Kaaibeeksedijk •
•
Burelen
Zonnige Kempen

In de gemeente Westerlo heeft Zonnige
Kempen het afgelopen jaar niet stilgezeten. Met het project Kaaibeeksedijk
werd de lat hoog gelegd. De bouw
straalt, met zijn afwerking in eindfase
van de werken, luxe uit. Het gebouw
is opgericht op gronden die door het
OCMW in erfpacht gegeven werden
en gelegen zijn in een goedgekeurde
verkaveling. Bij het opmaken van het
project werd er bijzonder veel aandacht besteed aan wooncomfort, afwerking en duurzaamheid. Het project
beschikt over een collectieve verwarmingsketel die de woongelegenheden
van warmte voorziet, evenals over een
zonneboiler voor warmwater, wat het
geheel een duurzame installatie maakt.
De combinatie van appartementen en
zorgwooneenheden maakt het geheel
een flexibel gegeven. Door opname in
de woonzorgzone kan bij de verhuring
voorrang gegeven worden aan kandidaten met een nood aan extra zorg,
deze zorgfunctie wordt door het OCMW
gecoördineerd.

Rodekruisstraat

Het project Rodekruisstraat heeft na de
weigering van het wegentracé in 2015

Kaaibeeksedijk

door het college van Burgemeester en
schepenen van Westerlo echter wel een
jaar van stilstand achter de rug. Na overleg en besprekingen met afgevaardigden van het gemeentebestuur werden
er afspraken gemaakt. Het bleef echter
zeer lange tijd windstil. Eind 2016 kwam
er dan toch een klein sprankeltje hoop
voor de toekomst van dit kwalitatieve
en broodnodige project wat huisvesting kan geven aan de talrijke kandidaten voor sociale huurwoningen.

Kantoren Zonnige Kempen

Voor het project ter uitbreiding van
onze eigen kantoren werden grote
vorderingen gemaakt. Na het beko-

men van de stedenbouwkundige vergunning werd het uitvoeringsdossier
op punt gesteld. Vervolgens werd, op
het einde van het jaar, na een openbare aanbesteding de opdracht gegund
aan aannemer Moons die begin 2017
de werken zal opstarten. Omdat in een
leeg gebouw niet gewerkt kan worden
werd ook overgegaan tot het aanstellen
van een ontwerpteam voor de inrichting. In het verlengde van het concept
voor de bouw, waarbij we maximaal gebruik zullen maken van gerecupereerde
materialen, werd ook deze doelstelling
opgenomen voor de uitwerking van de
inrichting. Op basis van een aanbesteding werd Rotor, een ontwerp collectief

en pionier in hergebruik van materialen
door het ontmantelen van te slopen
gebouwen, aangesteld. Zonnige Kempen en Rotor delen, naast een focus op
ecologische materialen, het cradle to
cradle-principe dat in dit project op het
terrein kan uitgetest worden.

Crilsplein

Tenslotte werden er verkennende gesprekken gevoerd met de zusters van
het Heilig Graf van Tongerlo aangaande de eventuele verwerving van een
onroerend goed aan het Crilsplein te
Tongerlo. Deze opportuniteit zal begin
2017 verder onderzocht worden.
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Foto onder: D’Oude Pastorij, alle andere foto’s: De Blokskens
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ZANDHOVEN

De Blokskens

Het monument ‘De Blokskens’ bestond
oorspronkelijk uit een rijtje arbeiderswoningen en een ertegenover gelegen,
parallel geplaatst schuurtje aan de Driehoekstraat te Zandhoven. Het ontleent
haar status als monument aan de ensemble-waarde en de relatief goed bewaarde details.

• Rector De Ramstraat
• De Blokskens
• D’Oude Pastorij

Aantal wooneenheden :
37 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
6 projecten

i

De woningen werden in 1842 gebouwd
voor de behoeftigen van het dorp. Het
geheel lag relatief ver buiten de bebouwde kern van Zandhoven en had
een functionele relatie met het omringende landschap. Moestuinen voorzagen in het levensonderhoud en de omringende bossen leverden brandstof.
Er was een wens om het monument te
renoveren tot eigentijdse woningen en
er nieuwe woningen aan toe te voegen.
Het omringende landschap en de aanwezigheid van het oude monument
bieden daarbij veel potentie. De vraag
was niet alleen hoe het monument ingepast kon worden in een hedendaags
woonensemble maar ook hoe het plan
een hernieuwde relatie aan kon gaan
met het landschap en haar recreatieve
routes. Bijzonder is dat het nieuwe plan
tevens de sociaal-maatschappelijke tra-

ditie zal voortzetten van huisvesting
voor de kansarmen van Zandhoven.
In de loop van 2016 werden de hinderpalen weggewerkt en konden de werken terug worden opgestart. Verwacht
wordt dat het geheel midden 2017 zal
worden opgeleverd en de woningen in
verhuur kunnen gaan.

Rector De Ramstraat

In de loop van 2016 werden de omgevingswerken uitgevoerd en kwamen de
woongelegenheden te beschikking van
de huurders. Naast de zes woningen gelegen in de Amelbergastraat die wij in
beheer voor het OCMW binnen sociale
huisvesting verhuren, geven deze elf
bijkomende woongelegenheden ook
in Zandhoven-Centrum aan kansarme
gezinnen de mogelijkheid om in een
aangename omgeving een duurzame
woning te huren.

D’ Oude Pastorij

Voor D’ Oude Pastorij is de toestand niet
zo gunstig. Omdat het dossier van de
omgevingswerken waarvoor de VMSW
opdrachtgever was niet tijdig aanbesteed werd, kunnen deze werken pas in
2017 aangevat worden.
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RANST

Bijlstraat

Het perceel, bestemd voor het oprichten van een meergezinswoning is gelegen langs DVC Zevenbergen, een insteliing die zorg biedt aan personen met
ernstige meervoudige beperkingen.

• Bijlstraat

Antal wooneenheden:
Geen wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
Geen opgeleverde projecten

i

Deze mogelijkheid tot samenwerking
werd benut en binnen dit project werden een aantal zorgwoningen voorzien. Zo zal er worden ingegaan op de
behoefte voor gezinnen met een zorgbehoevend kind. De vier gelijkvloerse
woongelegenheden werden dan ook
ontworpen als woningen voor gezinnen met een gezinslid dat binnen de
doelgroep van DVC Zevenbergen valt.
Zo zijn alle verblijfsruimtes niet enkel
rolstoeltoegankelijk maar worden er
ook extra brede doorgangen, zijdelingse opstelruimtes, vlakke manoeuvreerruimten en dergelijke voorzien. De
woningen zijn aan de ontwerpeisen van
de C2008 voor aanpasbaar bouwen getoetst, dit opdat er in de toekomst flexibel kan worden omgesprongen met de
panden door middel van bijvoorbeeld
het plaatsen van lichte scheidingswanden.

Spijtig genoeg werd tegen het project
Bijlstraat, gelegen in de verkaveling
“Kleine Schawijk” door enkele omwonenden een procedure gestart voor
de Raad voor Vergunningsbetwisting.
Aangezien deze procedure geen opschortende voorwaarden heeft en het
project volledig binnen de verkavelingsvoorschriften ontworpen is, besliste de Raad van Bestuur de werken aan
te vatten.
De samenwerking met de gemeente
Ranst, ter realisatie van sociale woningen op hun grondgebied zal voor Zonnige Kempen een éénmalig feit zijn,
omdat de Raad van Bestuur niet direct
de ambitie heeft het ruime werkingsgebied in die richting nog verder uit te
breiden. Andere sociale huisvestingsmaatschappijen zijn beter geplaatst om
daar sociale huurwoningen te realiseren.
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OPENING
WIJNGAARDBOS
Midden juni verwelkomden de bewoners van
Wijngaardbos in Veerle-Laakdal minister Vandeurzen
voor de opening van hun woonerf. Onze maatschappij
bouwde er 18 huurwoningen, een mix van renovatie,
verbouwing en nieuwbouw.
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“Zonnige Kempen heeft
niet alleen aandacht voor
het puur ecologische
plaatje, deze woningen
zijn ook duurzaam
door hun ligging.
Door het creëren van
een ontmoetingsplaats
worden namelijk ook
sociale contacten met de
buurt gestimuleerd.”
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Zonnige Kempen kocht het perceel met
tien bejaardenwoningen over van het
OCMW van Laakdal in 2011. Gezien de
slechte onaangepaste staat van de gebouwen en de ligging van het perceel
wilden we de reeds bestaande woningen renoveren en bijkomend acht nieuwe huurwoningen als invul-entiteiten
te bouwen. Zoals bij al onze projecten,
integreerden we ook in dit project het
aspect ‘duurzaam bouwen’.

Wonen in een groene
omgeving

Het nieuwe woonerf situeert zich op
de hoek van de Hulstsestraat met Wijngaardbos, net buiten de dorpskern van
Veerle-Laakdal.
De bewoners genieten er vanuit alle
leefruimtes van een prachtig groen
uitzicht. Die groene omgeving biedt
een stimulans tot het aangaan en onderhouden van sociale contacten. De
collectieve buitenruimte is voorzien
van een speelveld en zitelementen, en
fungeert als ontmoetingsplaats voor
spelende kinderen uit de buurt, wandelaars, recreanten, passanten … Er is ook
aansluiting naar het aanpalende speelbos.

Duurzaamheid als
uitgangspunt

Omdat we duurzame investeringen
vooropstellen, brachten we onder andere isolerend buitenschrijnwerk aan.
Daarnaast werkten we met duurzame
technieken. Het geheel van de woningen langs de straat koppelden we aan
een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie.

Een plek met geschiedenis

Voorzitter van Zonnige Kempen, Ludo
Helsen, merkte in zijn toespraak op
dat Wijngaardbos een bijzondere plek
is in Veerle: “Wie spreekt over Veerle,
spreekt over het Wijngaardbos en de
processie. Hopelijk worden de mensen
hier heel gelukkig.”
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UITBREIDING
KANTOREN
ZONNIGE KEMPEN
Zonnige Kempen kende de laatste jaren een enorme
groei. Dat proces heeft zijn eindpunt nog niet bereikt
en gaat gepaard met de nodige groeipijnen. Eén van
de knelpunten die dit proces heeft blootgelegd betreft
de meegroeimogelijkheden en flexibiliteit van onze
kantoren.
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NIEUWE KANTOREN ZONNIGE KEMPEN

Nood aan extra ruimte

Door de aangroei van ons patrimonium
en de daaruit voortvloeiende toename
van de administratie, ervoer onze maatschappij de nood voor extra bureau- en
archiefruimte. Het opofferen en opsplitsen van een vergaderzaal als bijkomende bureaus bracht slechts voor korte tijd
soelaas. Uitbreiding van onze kantoren
bleek noodzakelijk.

Locatie uitbreiding

We onderzochten verschillende pistes
voor uitbreiding - de kantoren verhuizen of op de bestaande locatie uitbreiden - en hakten midden 2013 de knoop
door. We zouden uitbreiden op de locatie van onze parking aan de zijde van
de E. J. van Gansenstraat. In oktober van
datzelfde jaar startte Zonnige Kempen
de aanbestedingsprocedure ter aanstelling van een bouwteam voor dit project
op. Eind februari 2014 kregen W2-architecten, Chris Ebinger (ingenieur stabiliteit en technieken en EPB) en ASBT bvba
(veiligheidscoördinatie) de opdracht
om onze toekomstige kantoren vorm
te geven. Het grootste uitgangspunt
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daarbij: duurzaamheid in al zijn facetten. Deze zoektocht resulteerde in het
huidige plan waarvoor we in juli 2015
de stedenbouwkundige vergunning
ontvingen.

Het plan

Het bestaande kantoorgebouw van
Zonnige Kempen zal door een aantal
beperkte ingrepen aangepast en opgefrist worden. Het achterliggende
perceel - onze voormalige parking - zal
bebouwd worden. Het gelijkvloerse niveau van die nieuwbouw zal bij de bestaande kantoren gevoegd worden en
de verdiepingen gelegen langsheen de
E.J. van Gansenstraat zullen worden ingericht tot twee appartementen.

Aanstelling van de aannemer

In december 2016 besliste onze Raad
van Bestuur, na openbare aanbesteding de uitvoering van de werken toe te
vertrouwen aan Bouwbedrijf Moons nv
uit Hechtel-Eksel. We zijn verheugd de
werken begin 2017 eindelijk te kunnen
opstarten.

Inrichting

Intussen dacht Zonnige Kempen ook
al na over de inrichting van de nieuwbouw. Ook hier willen we, net als bij de
ruwbouw, het principe van maximaal
gebruik van gerecupereerde materialen
toepassen.

Rotor vzw

Onze maatschappij kende, op basis van
een aanbesteding, de opdracht voor het
ontwerpen en leveren van een totaalinrichting voor de kantoren toe aan Rotor
vzw uit Brussel. Rotor is een organisatie die sinds 2005 actief is in de studie
van (bouw)materiaalstromen en heeft
als doel bij te dragen tot een grotere
grondstoffen-efficiëntie én een licht te
werpen op maatschappelijke kwesties.
Gaandeweg ontwikkelde Rotor een expertise op het vlak van hergebruik: ze
namen deel aan onderzoeksprojecten,
zetten tentoonstellingen op rond duurzaamheid en architectuur, publiceerden
boeken en gaven lezingen over onderwerpen die gelinkt zijn aan de materiaaleconomie,...
770mm

III PROJECTEN

Herbruikbare materialen

Al sinds hun prille begin besteedt Rotor
veel aandacht aan het zelf opzetten van
design- en inrichtingsprojecten met
herbruikbare materialen. Zo geven ze
een beeld van de mogelijkheden die
hergebruik biedt. Gezien het traject
en de overtuigingen van deze vzw,
die volledig in lijn liggen met de onze,
was er vanaf de eerste contacten al een
klik tussen onze maatschappij en Rotor. Zonnige Kempen is dan ook fier op
deze samenwerking.
Het ontwerpproces voor de inrichting
zal begin 2017 van start gaan. Rotor organiseert dan een reeks workshops met
de medewerkers van Zonnige Kempen.
Op die manier hopen we tot een eindresultaat te komen dat op ons lijf geschreven is.

Zonnige Kempen is fier
op de samenwerking met
Rotor, de vzw die met ons
voor een totaalinrichting
uit herbruikmaterialen zal
zorgen.
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RENOVATIE & ONDERHOUD
Zonnige Kempen is een relatief jonge
huisvestingsmaatschappij met een relatief jong patrimonium.
Toch komt er stilaan sleet op ons oudste patrimonium.
De evolutie in de woonnormen, de snelle vooruitgang en
ontwikkelingen op de bouwmarkt zorgen er bovendien voor
dat onze woningen een upgrade kunnen gebruiken.
Energetisch renoveren

Europese subsidies

Meerjarenplan

In het verleden heeft onze maatschappij al de nodige inspanningen geleverd om haar bestaande patrimonium
energetisch te renoveren. Dankzij een
continu streven naar en het losweken
van diverse subsidies op verschillende
niveaus, verkregen we de nodige financiering voor renovaties.

Eind 2016 diende Zonnige Kempen
twee grote subsidiedossiers in bij Europa en meer bepaald bij het Euregionaal
Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO). Een eerste dossier, BENNiSe, betreft de aanvraag voor subsidies voor de
bijna-energieneutraal(BEN)-renovatie
van de 39 sociale woningen in Seringenhof, Nijlen. Een tweede aanvraag,
BENViBe, omvat de BEN-renovatie voor
54 woningen in Vinkenhof, Berlaar. Aangezien de bestaande woningen in Nijlen en Berlaar verschillen, zijn ook de
accenten voor het BEN-renoveren in de
afzonderlijke dossiers verschillend. Het
eindresultaat is wel hetzelfde: een volledige energetische make-over.

Ondanks de grote inspanningen die
onze maatschappij in het verleden
deed en de mooie resultaten die daaruit voortvloeiden, is de tijd rijp voor een
langetermijnstrategie die vraagt om
een gedetailleerd meerjarenrenovatieplan en een realistische budgettering.
De eerste stappen om tot een dergelijk
plan te komen werden voorzichtig gezet. Zonnige Kempen startte namelijk
al met het inventariseren van haar bestaande patrimonium. Deze oefening
zal de zwakheden en noden van ons patrimonium aan het licht brengen, waaraan we vervolgens een prioriteit en kost
zullen toekennen.
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EUROPESE PROJECTEN
Zonnige Kempen kijkt verder dan de horizon. Ook buiten
de landsgrenzen nemen we deel aan initiatieven om onze
visie van duurzaamheid te verspreiden. Het Europese
onderzoeksproject TRIME beoogt de energieconsumptie
bij bewoners van sociale huisvesting te verminderen en
tegelijkertijd het binnenklimaat te verbeteren. Bijgevolg
nemen op lange termijn de financiële middelen en het
welzijn van onze sociale huurders toe. Zo stijgt ook
hun zelfbewustzijn, waardoor hun maatschappelijk
engagement binnen ons werkingsgebied nog groeit.
Bovendien draagt het project bij aan het afremmen
van de klimaatverandering. Het project SHINE betrekt
dan weer de hele gemeenschap van een gezamenlijk
renovatieproject en brengt de impact daarvan in kaart.
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Gezond leven en geld sparen

TRIME staat voor Trias Mores Energetica en voegt aan de methode van de
Trias Energetica drie stappen toe om
extra energiebezuiniging te bekomen:
promoot energie-efficiënt gebruikersgedrag
promoot aankoopgedrag energie-efficiënte producten
vermenigvuldig het engagement tot
deze gedragswijzigingen

TRIME is een Europees project dat
bewoners van sociale woningen
helpt om hun energieverbruik te
verminderen, wat hen uiteindelijk
toelaat geld te besparen en gezonder te leven. Zonnige Kempen behoort tot de selecte groep van zeven
deelnemende
huisvestingsmaatschappijen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Nederland
en natuurlijk ons land. Deze groep
werkt van 2014 tot 2017 samen om
bewoners te helpen energie te besparen en energie-efficiënte elektrische toestellen aan te schaffen.

Energie-Ambassadeurs

Samen rekruteren zij vrijwillige
Energie-Ambassadeurs in gans Europa. Deze Energie-Ambassadeurs
zijn bewoners van sociale huisvestingsmaatschappijen en ze verlenen
advies over energiebesparing aan
de medebewoners in hun omgeving. Hun buren, dus. Het doel is om
gedurende deze periode het energieverbruik met maar liefst negen
procent te doen dalen bij ongeveer
vijfduizend bewoners van sociale
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woningen verspreid over heel Europa. Verbeteringen aan woningen leiden eveneens tot een vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen.
En dat draagt dan weer bij tot een
beter milieu.
Ambitieus, dat zeker.

Werkwijze

Maar hoe gaat het project bij ons
precies in z’n werk? Allereerst zocht
Zonnige Kempen bewoners waarvan we het gedrag op het vlak van
energieverbruik kunnen opvolgen.
Zij geven ons TRIME-team een idee
over hoe bewoners van sociale woningen energie verbruiken. Om hen
te informeren, organiseerden we
een ontmoeting bij de deelnemende bewoners thuis, waarna we hun
energieverbruik opvolgen gedurende minstens zes maanden en maximaal twee jaar. Vervolgens ging
Zonnige Kempen op zoek naar Energie-Ambassadeurs, de onmisbare
schakels van het project. We ontwikkelden voor hen een toolbox en training om correct advies te verlenen
aan hun mede-bewoners. Het is immers de bedoeling dat deze ambas-
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Het doel van dit project
is om het energieverbruik
van de deelnemende
gezinnen met maar liefst
negen procent te doen
dalen
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sadeurs hun buren en vrienden aanmoedigen om mee te stappen in het
project. Hun opdracht bestaat ook
uit het bezorgen van een vragenlijst
aan de bewoners waaraan zij advies
geven. Hieruit moet blijken hoeveel
energie zij besparen.
Ook moedigen de ambassadeurs
andere bewoners aan om hun energiebesparing in te vullen op de TRIME-website. Dat is een onderdeel
van een competitie waarbij de energiebesparing in elk deelnemend
land wordt gemeten.

Energiebewustmaking

Zonnige Kempen ging nog een
stapje verder en ontwikkelde in samenwerking met Porta Capena een
innovatief verplaatsbaar energiebewustmakingssysteem. Zo’n systeem geeft het energieverbruik bijna ogenblikkelijk weer en vergelijkt
de kost ervan met een voorgaande
periode. De toekomst zal uitwijzen
of dergelijke technologische snufjes
ook extra besparingen opleveren.
Daarnaast onderzoekt de Technische Universiteit van Delft in Nederland wat sociale huisvestings-

maatschappijen drijft om bepaalde
toestellen voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie te
kopen. Zo’n onderzoek moet sociale
huisvestingsmaatschappijen helpen
om energie-efficiënte infrastructuur
aan te kopen voor hun patrimonium. We werken eveneens samen
met de producenten van toestellen
om nieuwe marktmodellen te ontwikkelen voor de verkoop van tweedehands toestellen, het verhuren
van toestellen of de productie van
nieuwe energie-efficiënte toestellen aan een lage prijs. Deze nieuwe
manieren om energie-efficiënte toestellen te bekomen, proberen we uiteraard uit bij onze Energie-Ambassadeurs en de andere deelnemende
bewoners.

Uitstekende resultaten

Gaandeweg is het project ambitieuzer gebleken dan haalbaar binnen
het bestek. Aangezien de werving
van deelnemers niet overal even
vlot verliep, besliste de overheid in
het najaar van 2016 om vier van de
zeven huisvestingsmaatschappijen niet langer te ondersteunen in

het verder uitrollen van het Energie-Ambassadeursmodel
binnen
het project. Zonnige Kempen kon
wel uitstekende resultaten voorleggen en behaalde haar wervingsstreefdoelen. We ondersteunen en
begeleiden momenteel tien Energie-Ambassadeurs en tellen meer
dan 110 deelnemende gezinnen
in Herenthout, Vorselaar, Ramsel,
Booischot en Berlaar.

Zonnige Kempen
kon wel uitstekende
resultaten voorleggen
en behaalde haar
wervingsstreefdoelen.
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SHINE
Om het verouderde
woningbestand aan te
pakken, startte Zonnige
Kempen in samenwerking
met Kamp C en het
Kenniscentrum Energie
van Thomas More en
onder supervisie van IOK
het wijkrenovatieproject
SHINE op.
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32% van de CO2-uitstoot in de Kempen
is afkomstig van huishoudens. Daarom
werd binnen het engagement van de 24
Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020 geopteerd om verouderde woningen,
gebrekkige isolatie en inefficiënte technieken die bijdragen aan dit cijfer aan te
passen.
Om het verouderde woningbestand
aan te pakken, startte Zonnige Kempen in samenwerking met Kamp C en
het Kenniscentrum Energie van Thomas
More en onder supervisie van IOK het
wijkrenovatieproject SHINE op. SHINE
staat voor ‘Sustainable Houses in Inclusive NEighbourhoods’ en is goedgekeurd binnen de Europese subsidie van
het Interreg 2 Zeeën - programma. Het
project loopt tot augustus 2020.
14 organisaties uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken samen om de renovatiedynamiek gebaseerd op BEN (Bijna
Energie Neutraal) in eigen regio op gang
te brengen. De insteek vanuit Zonnige
Kempen is tweeledig. Ten eerste zullen

in een proefproject enkele woningen
van de wijk Seringenhof gerenoveerd
worden binnen de BEN-normering.
Hiervoor werden in 2016 de eerste stappen gezet. Naast het aanstellen van de
architect (Martine Van Noten) werd met
VITO contact genomen om luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren vóór en na
de renovatie.
Na de proefomgeving zal ook getracht
worden de rest van de wijk, rekening
houdend met de ervaringen uit SHINE,
binnen EFRO te renoveren. De nodige
subsidieaanvragen werden hiervoor ingediend.
Het tweede luik betreft de begeleiding
van huurders naar een energie-efficiënt
leven. Zowel binnen het proefproject als
daarbuiten bouwen we hiervoor verder
op vroegere Europese projecten (EEM,
TRIME…) en worden deze verder geoptimaliseerd. Meer hierover in de jaarverslagen van de volgende werkingsjaren.
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ENLEB
In de loop van 2016 werd de aanvraag
van ENLEB (ENergieneutraal LEvensloopbestendig Bouwen) aangepast. De
doelstelling van het project is de ontwikkeling van een integraal concept
voor verduurzaming van woningen op
basis van co-creatie. Voor Zonnige Kempen omvat dit de energetische renovatie van Markt 18, de voormalige woning
van dokter Van Bockstal, te Vorselaar.

De doelstelling van het
project is de ontwikkeling
van een integraal concept
voor verduurzaming van
woningen op basis van
co-creatie.
Hierbij moeten we niet-standaardoplossingen ontwikkelen omdat het uitzicht
van de woning niet mag gewijzigd worden. Dit dient te gebeuren in combinatie met een verdichtingsstrategie om de
bewoningsdensiteit te verhogen tot zes
entiteiten. Er zal eveneens onderzocht

KENNIS DELEN
worden of nieuwe technologieën, zoals
elektriciteit op basis van gelijkstroom
en verwarming via een zeolietketel,
toegepast kunnen worden.
Daarnaast zijn in de aanvraag ook de renovatie en het begeleidingstraject voor
huurders in de wijk Vinkenhof te Berlaar
opgenomen; alsook de ondersteuning
van de energetische begeleiding die
gegeven wordt in het buurthuis in de
Kapelaan Francklaan te Heist-op-denBerg.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De weg is nog lang,
maar onze huurders en
onze partners geraken
beetje bij beetje besmet
met het goedaardige
virus ‘energetische
duurzaamheid’.

Uit de voorgaande omschrijvingen blijkt
duidelijk dat Europese projecten geen
losstaande initiatieven zijn, maar mekaar
en ook de volledige werking van de vennootschap beïnvloeden.
TRIME eindigt in augustus 2017, maar het
model van de Energie-Ambassadeurs
wordt verder ontvouwd onder andere
binnen het SHINE en ENLEB project. Contacten en samenwerkingen met andere
organisaties zoals de VMSW, Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting, Kringloopwinkel Zuiderkempen en Samenlevingsopbouw Antwerpen zorgen ervoor
dat deze positieve ervaringen niet op een
eiland blijven, maar zich als een olievlek
zullen verspreiden. Verschillende organisaties hebben intussen hun interesse in
het TRIME model reeds uitgesproken.
Er werd generiek materiaal ontwikkeld
opdat het model van de Energie-Ambassadeurs verder toegepast kan worden bij
diverse organisaties over gans Europa. De
weg is nog lang, maar onze huurders en
onze partners geraken beetje bij beetje
besmet met het goedaardige virus ‘energetische duurzaamheid’.
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COHOUSING NIJLEN

Ons visitatierapport - waarover later meer - is lovend
over de bereidheid tot verandering en verbetering
van onze maatschappij. Inderdaad, we doen ons best
om op alle vlakken vooruitstrevend te zijn. Naast
duurzaamheid en architectuur is het zoeken naar
alternatieve woonvormen één van de pijlers waarop
we in de toekomst verder willen bouwen aan ons
patrimonium. Het project rond cohousing aan de
Kiezelweg in Nijlen is daar een mooi voorbeeld van.
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Inspiratie opdoen bij De
Ideale Woning …
Voor het project aan de Kiezelweg
doorliepen we samen met KPW architecten uit Leuven een interessant voortraject. We zakten eerst af naar Borgerhout waar we een bezoek brachten aan
het cohousingproject ‘Huis in de rij’ van
bouwmaatschappij De Ideale Woning.
We spraken er met de bewoners en de
vrijwilligster van Beweging.net die de
bewonersgroep begeleidt en ondersteunt.
In dit huis wonen vijf maatschappelijk
kwetsbare ouderen samen: alleenstaande ouderen met een geringe financiële
draagkracht, een beperkt sociaal netwerk en een beginnende zorgbehoefte.
Ze beschikken elk over een klein appartement met leefruimte, kleine keuken,
doucheruimte en slaapunit. De gemeenschappelijke keuken en leefruimte
vullen dit geheel verder aan. De bewoners leven hier samen in een omgeving
die zo goed mogelijk een huiselijke
sfeer benadert.
De vrijwillige begeleidster blijkt in dit
traject een onmisbare schakel. In de
beginfase nam ze haar rol zeer intensief
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op. Vandaag de dag komt ze gemiddeld
één of twee keer per week langs. Bij
vragen, discussies, onduidelijkheden,…
kunnen de bewoners een beroep op
haar doen. De vrijwilligster vormt ook
de schakel tussen de bewoners en professionele dienstverleners. Samen zijn
ze er in geslaagd een degelijk aanbod
van diensten aan te bieden waar de
bewoners, naargelang hun individuele
behoefte, gebruik van kunnen maken.
Dat goede afspraken goede vrienden
maken, weten ze ook in Borgerhout.
Onder dat motto stelde de bewonersgroep een huisreglement op: een echt
boek waarin de bewoners hun afspraken noteerden en ondertekenden. Ze
houden verder maandelijkse vergaderingen waar de nodige afspraken gemaakt worden en vroegere beslissingen
geëvalueerd worden. Ook nieuwe suggesties, bezorgdheden, … zijn op deze
momenten bespreekbaar.
Voor Zonnige Kempen vormde het bezoek een goede leerschool. Het bood
ons de nodige inzichten, bevestigingen
en scherpte onze kritische blik over hoe
wij als maatschappij ons project aan de
Kiezelweg vorm willen geven, aan.

Onze gesprekken met de bewoners
van ‘Huis in de rij’ leerden ons onder
meer dat ze het fijn vinden om mensen waarop ze kunnen rekenen, dicht
bij hen in de buurt te hebben. Toch
zijn ze ook gesteld op hun privacy. We
merkten bovendien dat de bewoners
de gemeenschappelijke keuken niet zo
vaak gebruiken. De kookvoorziening in
hun individuele entiteit speelt hier zeker mee. Ook de aparte traphal naar de
individuele units ontmoedigt de bewoners tot deelname aan het leven binnen
de gemeenschap.
Onze maatschappij kiest er daarom bewust voor om de individuele units die
we zullen voorzien in ons project aan de
Kiezelweg zodanig te ontwerpen dat ze
de onderlinge interactie tussen de bewoners stimuleren. We zullen bijvoorbeeld geen kookgelegenheid voorzien
in de individuele units.

… en bij De Ark

Zonnige Kempen ging ook ten rade bij
haar collega’s van huisvestingsmaatschappij De Ark in Turnhout. De Ark hanteert een bijzondere invalshoek bij het
uitwerken van cohousingprojecten. De
maatschappij vertrekt vanuit de groep
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mensen die zich geëngageerd hebben
om mee in het traject te stappen en
mee te sturen. Voor het project Kiezelweg kiest Zonnige Kempen ervoor om
pas in een latere fase een groep geëngageerde mensen te laten instappen en
deel te laten worden van het project.
Het bezoek aan De Ark deed ons verder
inzien dat bewoners van een cohousingproject een sterke nood hebben
aan vrijheid en vrijblijvendheid. Reik
mensen een kader aan en laat hen de
invulling verwezenlijken op een ongedwongen en persoonlijke manier. Geef
ze de kans om als groep samen te ontwikkelen zonder sturing van boven uit.
Samen bouwen aan hun eigen thuis
omgeving.

Concept project Kiezelweg

KPW architecten ontwikkelde een eerste voorstel voor het project op een
grote site gelegen tussen de Kiezelweg, de Kardinaal Cardijnstraat en de
Heiaard. Het project omvat een 30-tal
woningen en zes units bestemd voor
cohousing. De bedoeling is dat het gedeelte cohousing zich vermengt met de
andere woningen op de site.
Met het project mikt Zonnige Kempen

op senioren. Bovendien willen we mensen die gebonden zijn aan de gemeente
Nijlen bereiken. De klemtoon ligt op de
collectieve, sociale als ook de ruimtelijke ontwikkeling van de site.
Het concept van de site omschrijft vier
schuren met daarrond drie tuinkamers.
De architecten kozen ervoor om zich in
de landelijke context vast te zetten. Het
bestaande landschap werd de drager
voor hun ontwerp. Ze besloten om de
bestaande hoeve te behouden en te
integreren in hun ontwerp. Daarenboven werden drie daarop aansluitende
bouwvolumes opgericht die op een
hedendaagse manier zullen verwijzen
naar de bestaande hoeve.
Rondom de woonblokken werden
drie figuren voor de buitenruimte ontwikkeld. Ze zullen zich profileren als
tuinkamers: het verharde woonerf, de
moestuin/boomgaard en het speelbos/
speelweide. De interne wandelwegen
zal deze kamers, de gebouwen en de
rest van het landschap met elkaar verbinden. Ook in het ontwerp van de buitenruimte werd dus sterk gewerkt rond
collectief samenwonen en -leven.

De architecten omschrijven dit collectieve gevoel als het WIJ-aandeel: “Het
WIJ-aandeel is een aftasten van een
gemeenschappelijk individueel belang,
dat wat de eigen kavel aanvult en de
basis kan vormen van een gedeeld verhaal / samenleven. Het onderzoekt de
fragiele balans tussen het ‘ik’ en het ‘wij’
en de winst die daaruit kan voortvloeien. Dit betekent dat bepaalde onderdelen van het woonprogramma niet meer
voor elk huishouden op zich worden
voorzien, maar ter beschikking staat
van een groep bewoners.” Dit WIJ-aandeel wensen ze niet alleen voor de zes
units, maar voor het gehele project te
realiseren, zij het elk met hun eigen insteek.

Het WIJ-aandeel is
een aftasten van een
gemeenschappelijk
individueel belang,
dat wat de eigen kavel
aanvult en de basis kan
vormen van een gedeeld
verhaal / samenleven.
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SOCIALE PROJECTEN

Zonnige Kempen wil een maatschappij zijn die dicht
bij haar huurders staat. We zijn benieuwd naar wat bij
hen leeft en welke acties we kunnen ondernemen om
hun woonsituatie en samenleven te verbeteren. Om die
doelstellingen te bereiken, werken we vaak samen met
externe partners. We lichten graag twee projecten toe
waar participatie van onze huurders en sociale cohesie
centraal staan.
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PROJECT ‘BEWONERSPARTICIPATIE’
In het najaar van 2015 startte Zonnige
Kempen met een leefbaarheidsonderzoek. We polsten naar de tevredenheid
van onze huurders over hun woning
en woonomgeving. De resultaten van
dit onderzoek brachten een aantal
knelpunten in de wijk Pijpelheide (Cardijnlaan, Kapelaan Francklaan, Negenbunders) aan het licht. Zaken als sluikstorten, overlast, kleine criminaliteit,
veel verloop in bewoners, ... tasten het
imago van de wijk aan en daar wil onze
maatschappij wat aan doen.

Subsidieproject

Wat we samen doen, doen we beter.
Voor het aanpakken van de beschreven
problematiek voelde Zonnige Kempen
de nood voor samenwerking. Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie
VZW en de gemeente Heist-op-denBerg toonden zich bereid en sloegen de
handen in elkaar. De partners schreven
in op het subsidieproject ‘bewonersparticipatie’ en ontvingen financiële steun
van de provincie Antwerpen.

Vertrouwen opbouwen

In september 2016 ging een opbouwwerkster van Samenlevingsopbouw
Antwerpen Provincie VZW aan de slag.
Tijdens haar eerste werkmaanden
maakte ze kennis met de projectpartners, de buurt Pijpelheide en bouwde
ze een vertrouwensband op met onze
huurders.

Werking op drie sporen
Het opbouwen van die vertrouwensband is cruciaal om verder te werken op
drie sporen:
1. werken aan het samenleven in de
wijk door onder meer de oprichting
van een buurthuis met zelfstandige
buurtwerking en bewoners naar het
verenigingsleven leiden.
2. versterken van kwetsbare bewoners
3. werken aan inspraak met betrekking
tot de woning en de leefomgeving,
onder meer door de brug te slaan
tussen huurders en diverse instanties, in te zetten op wat onze bewoners belangrijk vinden,…

Het buurthuis
Om de slaagkansen van het project te
optimaliseren, is het opbouwen van nabijheid voor de huurders belangrijk. De
opbouwwerkster heeft een plaats nodig waar de huurders haar kunnen vinden; een laagdrempelige en toegankelijke plek voor de buurtbewoners, een
echt buurthuis. Hiervoor stelt Zonnige
Kempen een woning in de Kapelaan
Francklaan ter beschikking. De officiële
opening van het buurthuis staat gepland voor eind april 2017.

Het opbouwen van
nabijheid voor de
huurders is belangrijk.
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PROJECT ‘GELUK IN WIJNGAARDBOS’
Vormingplus Kempen bouwde door de
jaren heen flink wat ervaring op met
sociale cohesieprojecten in buurten.
De organisatie wil bewoners dichter bij
elkaar brengen en experimenteert hiervoor met diverse methodieken. Nooit
eerder ging de organisatie aan de slag
in een nieuwbakken buurt. Een nieuwe
wijk in Laakdal bracht daar verandering
in.

Wijngaardbos in Veerle-Laakdal

Het onderzoek: geluk in
Wijngaardbos
In het najaar van 2016 ging een medewerkster van Vormingplus Kempen op
pad in de wijk. Ze nam diepte-interviews af van de bewoners en ging onder
andere na hoe de ze het leven in Wijngaardbos beleven, welke activiteiten ze
graag met hun buren (zouden willen)
ondernemen en wat dat betekent voor
het samenwonen op het woonerf.

We schreven eerder al over de opening
van onze nieuwe wijk in Veerle-Laakdal. In zijn speech stelde voorzitter van
Zonnige Kempen, Ludo Helsen, dat “de
mensen hier heel gelukkig mogen worden”. Vormingplus Kempen ging graag
na of dat zo is.

Het onderzoek: resultaten,
terugkoppeling en toekomst

Ik voel me hier thuis.
Het is een plek waar ik
van kinds af aan naar
toe kwam. Ik kan niet
gelukkiger zijn.

In februari 2017 plannen Zonnige Kempen en Vormingsplus Kempen een bewonersoverleg. De partners zullen de
resultaten van het onderzoek terugkoppelen naar de huurders en voorstellen
voor het organiseren van activiteiten
voorleggen.

Het Wijngaardbos is een
speciale plek. Het is een
gezellige buurt.

Vervolgens maakte Vormingplus Kempen een analyse van de interviews. Uit
de eerste resultaten bleek alvast dat de
bewoners van Wijngaardbos er graag
wonen en het samenleven prima verloopt. Vormingplus Kempen formuleerde ook suggesties voor activiteiten die
de sociale cohesie in de buurt nog kunnen versterken.
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CAR-FREE DAY &
NIEUWJAARSRECEPTIE
Duurzaamheid. Een begrip dat onze maatschappij hoog
in het vaandel draagt. Niet enkel bij het (ver)bouwen van
woningen, in het sociale aspect, maar ook in onze interne
werking. Zo stimuleerde onze directie het personeel om op
Car Free Day de kaart van duurzame mobiliteit te trekken.
Mét resultaat en de nodige beloningen.
Car Free Day
Sommige medewerkers doen het dagelijks, anderen sporadisch . Met de fiets
naar het werk gaan. Medio september
2015 daagde de directie van Zonnige
Kempen al haar werknemers uit om met
de fiets naar het werk te pendelen. De
uitdaging kaderde in de Week van de
Mobiliteit.

Vrijwel alle personeelsleden haalden die
dag hun fiets van stal. Voor sommigen
werd het een korte vlakke rit, anderen
hadden wat meer kilometers in de benen en een enkeling schuwde zelfs het
glooiende Brabantse landschap niet.
Aangekomen op kantoor konden de
sportievelingen hun energievoorraad
weer aanvullen met een lekker ontbijt
- uiteraard voorzien van duurzame producten.

Inzet wordt beloond
Naast het lekkere ontbijt en het gelukzalige gevoel na de fietsrit, kreeg het
personeel van Zonnige nog een leuke
beloning voor zijn enthousiasme. De
gemeente Westerlo verlootte namelijk
een optreden van een lokale coverband
onder de Westelse bedrijven die deelnamen aan Car Free Day. Zonnige Kempen
kwam als winnaar uit de bus en vroeg
de muzikanten om de nieuwjaarsreceptie voor haar personeel en hun gezin
muzikaal op te luisteren.
Eind januari 2016 nam de band, Farce
Fatale de medewerkers van Zonnige
Kempen en hun gezin mee op een muzikale trip doorheen folksongs, country,
blue grass, rock ’n roll,… Voorzien van
een natje en een droogje en een gezellige babbel zetten we het nieuw jaar
goed in.
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BUURTFEESTEN

In de zomermaanden organiseren tal van huurders
traditiegetrouw een buurtfeest. Aangezien zo’n feest
een positieve invloed heeft op de omgeving en voor
een grotere betrokkenheid tussen de bewoners zorgt,
ondersteunt onze maatschappij zulke initiatieven
graag. Als het feest aan bepaalde voorwaarden
voldoet, mogen de organisatoren rekenen op onder
meer een subsidie en partytenten. Ook in 2016 staken
onze huurders massaal de handen uit de mouwen
en organiseerden ze een buurtfeest. Op de volgende
pagina’s volgt een bloemlezing.
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genoten van een hapje en een drankje.
Tijdens het feest werden bovendien al
plannen gesmeed voor een volgende
editie.

Pijpelhei, KapCar9

Eindhout-Laakdal, De Heide

“De aanwezigen waren

Eind juni organiseerden de buurtbewoners van Eindhout voor de eerste maal
een heuse buurtbarbecue. De bewoners
van Akkerrode, Breugelstraat, Stokberg,
Toekomststraat, Vissenstraat en Wouwerhoeve schoven de beentjes onder
tafel. Daarna gooiden ze de beentjes los
op de muziek van een spetterende live
band. De sfeer zat er duidelijk in. De kinderen werden op hun beurt verwend
met een grote zak snoep.

opnieuw zeer lovend over
het lekkere eten, drank
en sfeer, om nog maar te Zandhoven, Watersportlaan
zwijgen over het gezellige Ook op het buurtfeest in de Watersportlaan ging extra aandacht naar de kindebinnenplein waar dit
ren. Zij konden zich uitleven met reuze
jaarlijkse evenement
gezelschapsspelen en stoepkrijt. De volplaatsvindt.”
wassenen praatten gezellig bij terwijl ze
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KapCar9, de buurtwerking van Pijpelheide in Booischot, hield op 9 juli
voor een derde keer een buurtfeest.
De avond voordien werden de nodige
voorbereidingen getroffen: het gras
van het pleintje in de Cardijnlaan werd
gemaaid, de haag gekortwiekt, de tent
de lucht in gehesen,… ‘s Zaterdags ontpopten de springkastelen en werden
onder meer ritjes met pony’s gemaakt.
Een optreden van talent van eigen
straat en van de ‘Best Friends Band’ sloten de dag feestelijk af.

Herselt, Roteinde

Zaterdag, 18 juni. Al voor de negende keer organiseerde BUUR-T-HUIS 40,
de buurtwerking van Roteinde Ramsel, haar jaarlijkse wijkfeest. Met 120
inschrijvingen werd dit eetfestijn opnieuw een gigantisch succes. Leuk extraatje: die dag speelden de Rode Duivels een wedstrijd tegen Ierland op het
EK. Hun 3-0-overwinning zorgde voor
extra ambiance!

IV SOCIAAL LUIK

Berlaar, Welvaartstraat

“Ter gelegenheid van drie jaar bewoning” stond te lezen op de uitnodiging.
De buurtwerking van de Welvaartstraat
is na twee succesvolle edities een goed
geoliede machine. De aanwezigen waren opnieuw zeer lovend over het lekkere eten, drank en sfeer, om nog maar te
zwijgen over het gezellige binnenplein
waar dit jaarlijkse evenement plaatsvindt.

Vorselaar, Kouwenberg en
Lijsterplein

Hulshout, Bruiersveld

Twee jaar geleden werd het buurtcomité van Bruiersveld nieuw leven ingeblazen ter gelegenheid van een kwarteeuw Bruiersveld. Ook in 2016 hield het
comité een succesvolle buurtbarbecue.
De afwezigen hadden weer ongelijk.

Nijlen, Kerkevelden

In 2016 klokten de organisatoren van dit
buurtfeest af op maar liefst 60 personen! Dat ze laaiend enthousiast waren,
bewijst hun vraag naar een volgende
editie.

“Gezellig tafelen,
babbelen en spelletjes
spelen. De bewoners
brengen hun eigen
vlees mee, groenten en
brood worden gratis ter
beschikking gesteld.”

Op 6 augustus was Vorselaar the place
to be. Het concept van de buurtbarbecue: gezellig tafelen, babbelen en
spelletjes spelen. De bewoners brengen hun eigen vlees mee, groenten en
brood worden gratis ter beschikking
gesteld en drank is te verkrijgen aan
zeer democratische prijzen. Dat het
goed was, staat buiten kijf.
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V ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

ZONNIGE KEMPEN
IN CIJFERS
In dit hoofdstuk geven we enkele grafieken weer die
de werking van onze sociale huisvestingsmaatschappij
illustreren. Zo schetsen we een beeld van onder meer
onze huurders, kandidaat-huurders, huurinkomsten en
het patrimonium. Beelden zeggen immers meer dan
woorden.
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Huurders
Paar zonder kinderen

GEZINSINKOMEN
€URO

AANTAL
36
30

5000
7500
12500
15000
17500
20000
22500
25000
27500
30000
32500
35000
37500
40000
42500
45000
47500
+

Paar met kinderen

75
166
496
337
175
141
99
115
79

Eenoudergezinnen

58
46
29
36
24
20
22

0
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Kandidaat-Huurders
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Aantal huurders
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HUURACHTERSTALLEN
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Aantal verhuurde sociale woongelegenheden
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Klachten

OVERZICHT

3 Klachten
De 3 klachten betroffen:
• 1x plaatsbezoek aan de woning
• 1x einde van de huurovereenkomst
• 1x onterechte onkostennota

Geschonden Ombuds-normen

Behandeling

• 1x Niet correcte beslissing
• 2x Ontoereikende informatie
verstrekking

• 3 klachten waren gegrond/ deels gegrond
• 3 Klachten in behandeling

3 Klachten
opgelost /
deels opgelost

Er is een goedgekeurde klachtenprocedure sinds 13 december 2012
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VISITATIE

‘Goed rapport voor sociale huisvesting: Zonnige
Kempen eerste van de klas.’, zo kopte Gazet van
Antwerpen begin april . Het ‘rapport’ verwijst naar
ons definitieve visitatierapport van de Visitatieraad
van Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Dat
overheidsorgaan neemt de werking van een sociale
huisvestingsmaatschappij helemaal onder de loep. En
wat blijkt? We doen het uitstekend.
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Beoordeling

Even beknopt samengevat in één zin:
de visitatieraad gaat na hoe goed een
sociale huisvestingsmaatschappij haar
werk doet. Ziezo. Deze prestatiebeoordeling vormt de wettelijke basis voor de
erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij. Zo vindt een visitatie minstens
eenmaal om de vier jaar plaats door een
commissie van drie leden.
Het proces verloopt dan weer via een
strikte termijngebonden procedure,
die gedetailleerd omschreven is in het
draaiboek met vooropgestelde omgevings-, effect- en prestatieindicatoren.
Zonnige Kempen verwelkomde de drie
leden van de visitatieraad op 24 en 25
september 2015. De zomermaanden
stonden dan ook haast volledig in het
teken van de nodige voorbereidingen.
En met resultaat.

Rapport

In januari 2016 mochten we de glazen
niet alleen heffen op het nieuwe jaar,
maar bovenal op heuglijk nieuws. We
ontvingen op 20 januari 2016 immers
het definitieve rapport van de visitatiecommissie.
Het rapport zet een correct beeld neer
van onze organisatie. De identiteit en visie van Zonnige Kempen komen duide-
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PV 1

BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

Goed

OD 1.1

De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

Uitstekend

OD 1.2

De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen

n.v.t.

OD 1.3

De SHM brengt sociale kavels op de markt

n.v.t.

OD 1.4

De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te
realiseren

Goed

OD 1.5

De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen

Goed

PV 2

KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van
het woningpatrimonium waar nodig

Goed

De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid

Uitstekend

OD 2.1
OD 2.2

Uitstekend

OD 2.3

De SHM bouwt aanpasbaar

Goed

PV 3

BETAALBAARHEID VAN WONEN

Goed

OD 3.1

De SHM bouwt prijsbewust

Goed

OD 3.2

De SHM verhuurt prijsbewust

Goed

PV 4

SOCIAAL BELEID

Goed

OD 4.1

De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid

Goed

OD 4.2

De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

Goed

OD 4.3

De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

Goed

OD 4.4

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

Goed

PV 5

INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID

Goed

OD 5.1

De SHM is financieel leefbaar

Goed

OD 5.2

De SHM beheerst haar kosten goed

Goed

OD 5.3

De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en
domiciliefraude

Goed

OD 5.4

De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

Goed

OD 5.5

De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij

Goed

OD 5.6

De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle

Goed

OD 5.7

De SHM is bereid tot verandering en verbetering

Uitstekend

PV 6

KLANTVRIENDELIJKHEID

Voor verbetering vatbaar

OD 6.1

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

Goed

OD 6.2

De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk

Goed

OD 6.3

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Voor verbetering vatbaar

Tabel met beoordelingen uit het visitatierapport

We krijgen door het
rapport de kans om
onze werking verder te
perfectioneren. Waar er
werkpunten zijn, is er nog
ruimte voor verbetering

lijk naar voren. Onze Raad van Bestuur,
directie en personeel zijn dan ook zeer
tevreden over de behaalde resultaten.
Terecht, want we behoren tot de beste
leerlingen van de klas.
Zo behalen we op maar liefst vier punten een uitstekende beoordeling en op
een twintigtal punten een goede waardering. De visitatieraad prijst ons onder

“Eerste van de klas is
Zonnige Kempen, die
meermaals ‘uitstekend’
scoort in de beoordeling
van de Vlaamse
Gazet van Antwerpen
overheid.”
meer om de realisatie van onze nieuwe
sociale huurwoningen. Ook zijn we volgens het rapport milieuvriendelijk in
functie van de betaalbaarheid.
Verder menen de leden van de visitatiecommissie dat we onze verantwoordelijkheid opnemen om ons bestaand patrimonium te renoveren, te verbeteren,
aan te passen of te vervangen. En niet
onbelangrijk: we zijn in hun ogen bereid tot verandering en verbetering.

Ruimte voor verbetering

Het rapport geeft ons namelijk eveneens de kans om onze werking verder te
perfectioneren. Want waar er werkpunten zijn, is er immers nog ruimte voor
verbetering. De weinige aandachtspunten die de commissie aanhaalt, verbazen ons bovendien niet. Zowel op korte
als op lange termijn hebben we reeds
initiatieven ter verbetering genomen.
De visitatiecommissie raadt ons aan om
de kost van alle grote uitgaven duidelijker af te wegen tegen de subsidiabele
kostprijsplafonds en onmiddellijk te
integreren in de financiële planning.
Wij zijn zeker dat onze visie op duur-
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zaamheid op lange termijn bijdraagt
aan onze financiële leefbaarheid. De
bijkomende investeringen die vaak een
zware financiële last met zich meebrengen, bewijzen immers hun rendement.
Toch hebben wij bij de realisatie vaak
behoefte aan ondersteuning.
Wij menen dat de verschillende overheden hier een rol in kunnen spelen. Verder stellen we uiteraard alles in het werk
om - waar mogelijk - onze financiële
leefbaarheid te optimaliseren.

Communicatie

De commissie adviseert ons daarnaast
om de communicatie over de complexe
afrekeningen van collectieve installaties te verbeteren. Met dit advies in het
achterhoofd werden de afrekeningen
gemaakt door de gemeentelijke verantwoordelijke van team patrimonium.
Deze integratie in de totale werking
vergrootte de transparantie. Daarna
werd in verschillende wijken een bewonersoverleg georganiseerd waar we de
afrekening van 2016 en de huurprijsberekening voor 2017 toelichtten. De bewoners kregen ook de kans om facturen
en rekentabellen in te kijken. Ze waren
lovend over het initiatief en vonden
onze uiteenzetting verhelderend.

Meten is weten
De commissie toonde tenslotte aan dat
Zonnige Kempen in de toekomst de tevredenheid van (kandidaat-)huurders
over de dienstverlening en de werking
op een meer systematische en geobjectiveerde manier kan meten. Het in 2015
door onze medewerkers van team leefbaarheid gestarte leefbaarheidsonderzoek werd in 2016 verder uitgewerkt.
Bovenstaande initiatieven tonen aan
dat onze maatschappij bereid is - en in
staat is om - voortdurend te veranderen
en te verbeteren.
We benadrukken tot slot graag dat het
visitatieproces op professionele wijze
is verlopen. We bedanken de visitatoren ook via deze weg voor hun inzet,
luisterbereidheid en sterke analyse die
enerzijds onze kwaliteiten bevestigt en
ons anderzijds nieuwe, leerrijke inzichten heeft gegeven. Zelfreflectie leidt tot
perfectie.
Het volledige verslag van de visitatiecommissie is terug te vinden op onze
website www.zonnigekempen.be, onder het menu ‘Zonnige Kempen’.
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VOORUITBLIK

Elk jaar maken we een stap in de goede richting.
Hiervoor is het noodzakelijk dat we onze
duurzaamheidsgids up-to-date houden en consequent
volgen. Daarnaast wordt steeds weer duidelijk dat
wonen en welzijn meer en meer met elkaar verbonden
zijn. Uit diverse door ons opgestarte initiatieven blijkt
dat we hierin een meerwaarde kunnen realiseren
zowel naar huurder, maatschappij als vennootschap.
Om dit alles te kunnen blijven waarmaken, drong een
aanpassing van onze eigen accommodatie zich op.
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Optimaal werken kan
enkel in een aangepaste
duurzame omgeving met
een persoonlijke toets
voor elke werknemer.
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Burelen

Combinatie woon-zorg

Toen eind jaren tachtig de Raad van
Bestuur het plan opvatte de burelen
vanuit Turnhout te verplaatsen naar
Westerlo, de plaats van de maatschappelijke zetel, telde de vennootschap 600 woningen en een
4-tal medewerkers.

Voor Zonnige Kempen heeft ‘wonen’
van huurders altijd centraal gestaan.
De stenen zijn enkel een middel om
dit realiseren. Het gezegde ‘goede
architectuur en een gezellige woonomgeving zijn nodige maar onvoldoende voorwaarde tot een duurzame samenleving’, wordt in daden
omgezet.

De burelen op de Grote Markt te
Westerlo, die in 1992 in gebruik genomen werden, voldeden aan de
vraag. Intussen is er veel water naar
de zee gevloeid. Het aantal woningen en medewerkers is met een factor vier vermeerderd. De invulling
van de opdracht en de relatie met
huurders is gewijzigd. Deze randvoorwaarden maken dat het huidige gebouw niet meer voldoet voor
de uit te voeren taken. Daarom werden de nodige stappen gezet om
ruimte bij te creëren op de vroegere parking. De volgende twee jaren
(2017 en 2018) zal alles in het werk
gesteld worden om dit project te realiseren zodat de ondersteuning van
de nieuwe Raad van Bestuur in 2019
kan gebeuren vanuit de nieuwe lokalen.

Door de veroudering van de bevolking en de toenemende behoefte
aan zorg, wordt Zonnige Kempen
meer en meer geconfronteerd
met de vraag naar aangepaste
woon-zorgprojecten. Zo werd dit
jaar het project Kaaibeeksedijk te
Westerlo gerealiseerd en met voorrang verhuurd aan kandidaten die
extra zorg nodig hebben.
Ook de projecten Dorpstraat-Hoekstraat te Booischot en Bijlstraat te
Ranst, die beide voor specifieke
doelgroepen werden ontwikkeld,
staan in de steigers. Het cohousing
project Kiezelweg in Nijlen werd
op de rails gezet. In 2017 zullen
pilootprojecten kunnen ingediend
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worden om nieuwe woonvormen
en samenwerkingsverbanden af te
toetsen. Het is duidelijk dat er op
het terrein iets beweegt en Zonnige Kempen heeft deze trein niet
gemist. Om dit alles te bereiken zal
samenwerken met alle partners van
de reeds opgebouwde netwerken
steeds belangrijker worden.
We danken daarom het personeel,
de voorzitter en de leden van de
Raad van Bestuur en de andere actoren voor hun inzet en hopen hierop ook de volgende jaren te kunnen
rekenen. Zo kan Zonnige Kempen
ervoor blijven zorgen dat mensen
kunnen wonen in een aangepaste,
gezellige en duurzame omgeving.

Niet enkel een dak
boven het hoofd maar
ook een aangepaste
leefomstandigheid
zijn de nodige
maar onvoldoende
voorwaardes tot een
gelukkig leven.
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Zonnige Kempen is een burgerlijk vennootschap met de handelsvorm van een
coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk.
Sociale huisvestingsmaatschappij door VMSW erkend onder het nummer 1295.
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Zonnige Kempen
Grote Markt 39
2260 Westerlo
T 014 54 19 41
F 014 54 19 51
Info@zonnigekempen.be
BTW BE 0404.221.368
www.zonnigekempen.be

