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PROVIDENTIA 

 

Burgerlijke vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van 

een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk 

Register der Burgerlijke Vennootschappen Brussel: 97 

Erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  

onder nummer 222/8 

 

Opgericht op 19 oktober 1955. De oprichtingsakte verscheen  

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad  

van 27 oktober 1955 onder nummer 26.547 

waarvan de statuten meerdere malen gewijzigd werden,  

voor het laatst op 7 mei 2015,  

waarbij de geconsolideerde tekst verscheen 

 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad  

op 2 juni 2015 onder nr. 15077166 

 

 

Zetel van de vennootschap: 

Brusselsesteenweg 191 - 1730 ASSE 

 02/452 72 43 - fax: 02/452 35 25 

info@providentia.be 

www.providentia.be 

 

 

Activiteitenverslag 

over het BOEKJAAR 2018 
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR OP 31/12/2018 

Vanuit de openbare sector: 

Marcel BELGRADO (Meise) 

Armand BIESEMANS (Galmaarden) 

Micheline DE MOL (Asse) 

Edward DE WIT (Kapelle-op-den-Bos) 

Kristel VAN PRAET (Zemst) 

Eddy VRANCKAERT (Londerzeel) 

Vanwege de provincie Vlaams-Brabant: 

Elke ZELDERLOO  

Vanuit de particuliere sector:    

 Jan ANTHOONS 

 Alfons DE POTTER 

 Pieter-Jan MATTHEUS (ondervoorzitter) 

 Jean-Pol OLBRECHTS 

 Guy TORDEUR 

 Ann VAN LANGENHOF (voorzitter) 

 

TOEZICHT  

 

WONEN VLAANDEREN 

Afdeling Toezicht 

Herman Teirlinckgebouw 

Havenlaan 88 bus 22 

1000 Brussel 

 

DIRECTEUR 

Leen DERAEDT 

 

BEDRIJFSREVISOR: 

MOORE STEPHENS  

BDC 

Esplanade 1 bus 96 – 1020 Brussel 

Vertegenwoordigd door Jan De Bom Van Driessche 
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PERSONEEL OP 31/12/2018 

ALGEMENE LEIDING: Leen DERAEDT  
 

MANAGEMENT ONDERSTEUNING EN COMMUNICATIE: 

  Leen  FISACK (diensthoofd) 

Onthaalmedewerker: 

  Virginie DEQUINNEMAERE  
 

VERANTWOORDELIJKE PERSONEELSZAKEN: 

Sissi KEYMEULEN (in dienst: 16/04/2018) 

Viviane ROBBERECHTS (uit dienst: 28/02/2018) 
 

VERHUURDIENST & FINANCIELE DIENST / DIENST VERKOOP EN LENINGEN: 

Administratieve medewerker:  

  Wendy PEETERS 

Kandidaat-huurders: 

  Cynthia CRABBE 

  Kelly VAN LAERE 

Huurders: 

  Elly VAN DAMME 

  Sabrina GOEDVRIENDT   

Stef MUYLAERT (uit dienst: 03/07/2018) 

Financiële dienst: 

  Karoline MOENS  

Dienst verkoop en leningen: 

  Glenn VAN DER PERRE  
 

DIENST PATRIMONIUM ONDERHOUD & NIEUWBOUW: 

Administratieve medewerker: 

  Mia VAN DER STAPPEN 

Nieuwbouw: 

  Geert ROBBERECHTS (diensthoofd) 

  Erwin VAN ROOST 

  Nele VERMOESEN 

  Chiel JACOBS (tijdelijk sinds 24/09/2018) 

Dienst Onderhoud: 

  Yannick DE CONINCK 

  Oscar DE VET 

  Alex HEYVAERT (teamcoach) 

  Daniël VANMOL 

  Caro VERBEKE (tijdelijk sinds 01/10/2018) 

  Anas SENS (tijdelijk sinds 17/10/2018) 

Technisch en onderhoudspersoneel: 

  Jenny HEREMANS  

  Andy TIERENS 

  Greet VAN CAUTER 

  Marc VAN DER STRAETEN  



7 

 

 

VOORAF  

ie begint te grasduinen in het boek 'Trots op mijn roots'1, uitgegeven door de VVH, 

wordt onmiddellijk meegezogen in de inspirerende verhalen van 24 bekende 

Vlamingen wiens wieg in een sociale woonwijk stond.  

Nu in elke gemeente de nieuwe coalities gevormd zijn, zou dit verplichte lectuur moeten zijn 

voor iedere mandataris. 

Lynn Wesenbeeck, Koen Crucke, Fred Deburghgraeve, Axl 

Peleman, Frank Impens en met hen zovele anderen maken komaf 

met het vooroordeel dat sociale woningen de armoede aanzuigen. 

Zij getuigen hoe zij, juist dankzij het feit dat zij opgroeiden in een 

sociale woonwijk, zich ten volle hebben kunnen ontplooien als 

presentatrice, artiest, sportman, acteur, advocaat …  

Armoede is veel complexer geworden dan vroeger. SHM’s hebben 

dan ook een belangrijke ‘sleutel’ in handen om de kringloop van de 

armoede te doorbreken. Energiezuinige en duurzame woningen, gecombineerd met de sociale 

huur verhogen de woon- en leefkwaliteit van onze huurders. 

3.100 gezinnen openen elke dag de deur van hun thuis met een sleutel van Providentia. 

Met 4.500 gezinnen op onze wachtlijst voor een sociale woning, kunnen wij het ons niet 

permitteren ter plaatse te blijven trappelen. Providentia bouwt en renoveert verder samen met 

de gemeentebesturen om hun BSO te bereiken, hoewel er soms eens een kink in de kabel 

komt. 

De samenwerking met private ontwikkelaars geeft onze woningbouw een extra duwtje in de rug 

zodat meer gezinnen kunnen worden geholpen.  

Dankzij de Vlabinvestwoningen ontstaat er een mix tussen de huurders die de sociale cohesie 

bevordert en vooroordelen wegneemt. 

Wij wensen in dialoog te treden met elk openbaar bestuur in ons werkingsgebied, niet via de 

media, maar via het woonoverleg dat jaarlijks verschillende keren doorgaat in elke gemeente 

met alle woonactoren, werkzaam in de regio of in een gezamenlijk overleg. Problemen oplossen 

kan alleen in een open en eerlijke communicatie in wederzijds respect voor elkaar. 

Al wie  het boek ‘ Trots op mijn roots’ leest, begrijpt de missie van Providentia en eigenlijk van 

elke SHM. 

 
 
 

 
 
Leen DERAEDT     Ann VAN LANGENHOF  
Directeur      Voorzitter 

 

 

1  “Trots op mijn Roots” is het mooie boek van Els Matthysen en Björn Mallants van VVH (Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) met gebundelde verhalen 

van bekende Vlamingen die opgroeiden in een sociale woonwijk (uitgegeven bij Politeia). 

W 
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1 PATRIMONIUM EN HUURDERS 

1.1 PATRIMONIUM OP 31/12/2018 
 

Eengezinswoningen 1.317 

Appartementen en duplexen 1.851 

Totaal 3.168 

 

Waarvan binnen het sociaal stelsel 3.057 

Waarvan buiten het sociaal stelsel 27 

Waarvan via Vlabinvest 84 

Totaal 3.1682 

1.2 ONDERVERDELING VOLGENS SLAAPKAMERS 

 
Aantal slaapkamers 0 1 2 3 4 5 Totaal 

Eengezinswoningen 0 70 51 843 205 148 1.317 

Appartementen en duplexen 38 427 1.052 324 10 0 1.851 

Totaal 38 468 1.103 1.167 215 148 3.168 

1.3 OVERZICHT WOONGELEGENHEDEN BUITEN HET SOCIAAL HUURSTELSEL 

Gemeente Straat en nr. Aantal slpk. Huurder 

Asse  

  

Gasthuisstraat 3/10 0 Ter Linde vzw3 

Gasthuisstraat 3/13 0 Ter Linde vzw 

Gasthuisstraat 7/7 3 Hopperank vzw4  

 

 

2  In dit totaal zijn de 2 woningen in de Molenstraat in Asse opgenomen. Deze woningen zijn in eigendom van OCMW Asse en worden beheerd door Providentia 

3 Ter Linde vzw: organisatie gevestigd te Asse die ondersteuning biedt, o.a. op gebied van wonen, aan volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking 

4  Hopperank vzw: organisatie gevestigd te Asse die zorgt voor individuele begeleiding van volwassenen die zelfstandig wonen en waarbij gestreefd wordt naar meer 

zelfstandigheid en integratie 
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Gasthuisstraat 7/10 3 Hopperank vzw  

Bever  Freest 11 3 OCMW 

Dilbeek 

 

Bessenlaan 2/1 1 privé 

Bessenlaan 2/7 2 privé 

Bessenlaan 2/10 1 privé 

Grimbergen  Tweelindendreef 10 4 OCMW 

Grimbergen (Strombeek-Bever) Pastoor Claeshof 15 3 IZW vzw5 

Kampenhout  Loverdal 27 3 OCMW 

Kapelle-op-den-Bos 
 

Cyriel Verschaevelaan 30/Ver 2 OCMW 

Azalealaan 7/Ver 2 OCMW 

Azalealaan 15/Ver 2 OCMW 

Tulpenlaan 11/Ver 2 OCMW 

Begonialaan 12/2 2 OCMW 

Londerzeel 
 

Doofmeer 12 1 OCMW 

Zandvat 33 2 OCMW 

Lunderstraat 30 3 OCMW 

Meise 
 

Oratoriënlaan 11/3 2 Privé 

Kapitellaan 29/1 1 Privé 

Gudrunlaan 80 3 OCMW 

Gudrunlaan 90 3 OCMW 

Reinaertweg 9 5 OCMW 

Meise (Wolvertem) Pieter Paul Rubenlaan 7 5 OCMW  

Roosdaal Gasthuisstraat 27 3 MPC Sint-Franciscus6 

Zemst Guldenboomlaan 35 2 OCMW 

Totaal 27 

 

 

 

5  IZW vzw (Integratie Zelfstandig Wonen): is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap gesubsidieerde dienst voor zelfstandig wonen voor 

personen met een fysieke handicap. I.Z.W. beheert drie diensten. Elke dienst verleent ADL-assistentie aan haar cliënten, die zelfstandig leven in een aangepaste 

woning, gelegen binnen het bereik van een ADL-centrale.(ADL = Activiteiten van het Dagelijks Leven: hulp bij opstaan, wassen, aankleden, eten, …) 

6   MPC St. Franciscus (Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus): een dienstverleningscentrum voor minderjarigen én meerderjarigen met een verstandelijke 

beperking en biedt zowel rechtstreekse toegankelijke hulp als niet-rechtstreekse toegankelijke hulp voor minderjarigen en meerderjarigen aan 
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Hierdoor werd 0,85% van ons patrimonium verhuurd buiten het sociaal huurstelsel.  

Het wettelijke maximum bedraagt 1%.  

1.4 OVERZICHT NIEUWE WOONGELEGENHEDEN VIA VLABINVEST 
 

Gemeente Straat en nr. Aantal slpk. Aantal panden 

Overijse Drogenberg 82-84 
1 2 

2 2 

 

In 2018 werden er 4 nieuwe woongelegenheden opgeleverd voor verhuring via Vlabinvest.   

De verhuringen zelf werden ingepland op 01/01/2019.  

1.5 TYPOLOGIE PER GEMEENTE EN PER WIJK 
Hierna worden de verhuurbare woongelegenheden per type binnen ons patrimonium en per 

gemeente weergegeven.  

De types weergegeven in groen lettertype zijn Vlabinvest-woongelegenheden.  
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen 
Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw-
jaar 

reno-
vatie 

  
0 

slpk. 
1 

slpk. 
2 

slpk. 
3 

slpk. 
4 

slpk. 
5 

slpk. 

15 Affligem/Essene Bocht 0 26 1974           22 4   

16 Affligem/Essene Bocht 24 0 1979         24       

56 Affligem/Essene Bocht 0 4 1981           4     

24 Affligem/Teralfene Aarhulst 0 21 1978           13 6 2 

  TOTAAL AFFLIGEM 75 24 51       0 0 24 39 10 2 

18 Asse 
Fossestraat, Grobbe, Langeuzel, 
Meersstraat, Smoutberg, 
Vijverstraat, Witteramsdal 

0 80 1974           50 26 4 

39 Asse Boonlochten, Grobbe 30 19 1980   huis         19   

              app     30       

46 Asse Gasthuisstraat 76 0 1981   zn lift 3     10     

              lift 17   4 42     

54 Asse/Asse-ter-Heide 
Baandaal, Oostkouter, 
Woestijnweg 

0 19 1982           19     

83 Asse/Asse-ter-Heide Driest, Treurweg 12 14 1988   huis       14     

              app+gar     12       

84 Asse Woestijnweg 6 0 1992   
zonder 

gar 
    6       

85 Asse Krom Dagwand, Woestijnweg 12 0 1993   
zonder 

gar 
    12       

88 Asse/Walfergem Lindendries 55 0 1999       28 27       

107 Asse/Walfergem Brusselsesteenweg 0 7 2005         7       

17 Asse/Mollem 
Haagbeuk, Kouter, Pastoor De 
Munterstraat, Ursulinenstraat 

0 38 1973           34 4   

123 Asse/Asse-ter-Heide Ter Poten 12 0 2008         12       

123 Asse/Asse-ter-Heide Ter Poten 6 0 2008         6       

125 Asse/Zellik Cesar Van Malderenstraat 10 0 2010       1 9       

125 Asse/Zellik Cesar Van Malderenstraat 9 0 2010         9       

124 Asse/Relegem 
Guldenkouter, Kazernestraat, 
Relegemsestraat 

  9 2014   huis       9     

      48       app   7 38 3     

  TOTAAL ASSE 462 276 186       20 36 172 181 49 4 

32 Bever Freest 0 6 1978           6     

  TOTAAL BEVER 6 0 6       0 0 0 6 0 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen 
Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw-
jaar 

reno-
vatie 

  
0 

slpk. 
1 

slpk. 
2 

slpk. 
3 

slpk. 
4 

slpk. 
5 

slpk. 

81 Boortmeerbeek/Hever Smisstraat 0 10 1988           8 2   

165 Boortmeerbeek Hertogin Van Brabantplein 10 0           10       

  TOTAAL BOORTMEERBEEK 20 10 10       0 0 10 8 2 0 

30 Dilbeek Herderstasje, Klaproos 0 2 1978               2 

45 Dilbeek 
Dotterbloem, Heiblok, Klein Hoefblad, 
Koekoeksbloem 

6 36 1978   huis       17   19 

23 Dilbeek/Groot-Bijgaarden Cantecleerstraat, Reinaertstraat 225 0 1976       50 130 45     

31 Dilbeek/Schepdaal 
Akkerstraat, Biesbeekstraat, 
Dorsvlegelstraat, Ploegstraat, Sikkelstraat, 
Zaaistraat 

0 39 1980           27 12   

49 Dilbeek/Schepdaal 
Akkerstraat, Egstraat, Gaffelstraat, Kleiveld, 
Schuurstraat, Spadestraat, 
Wanmolenstraat 

0 105 1981           60 45   

119 Dilbeek/St.Uliks-Kapelle Brusselstraat 8 0 2007       4 4       

126 Dilbeek/Itterbeek Oude Ninoofsebaan 12 0 2012       6 6       

145 Dilbeek 
Hermelijnlaan, Eekhoorntjesdreef, 
Tuinslaper 

18 0 2016         18       

145 Dilbeek Tuinslaper 4 0 2016         4       

161 Dilbeek Bessenlaan 10 0 1973       2 8       

157 Schepdaal Gaffelstraat, Potaardestraat, Sikkelstraat 32 0 2017       18 14       

157 Schepdaal Potaardestraat, Sikkelstraat 8 0 2017       2 6       

  TOTAAL DILBEEK 505 323 182       0 82 190 149 57 21 

13 Galmaarden Avondvrede 0 16 1973       6   4 6   

80 Galmaarden Oude Cité 3 11 1993   huis     10 1     

              app 1 1 1       

111 Galmaarden/Tollembeek Carlierhoeve 10 5 2004   huis   1   4     

              app   5   5     

22 Galmaarden/Vollezele Beukenlaan 0 1 1976             1   

59 Galmaarden/Vollezele Beukenlaan 0 2 1980             2   

44 Galmaarden/Vollezele Beukenlaan 6 0 1981         6       

87 Galmaarden/Vollezele Oudstrijdersplein 5 0 1998       2 1 2     

127 Galmaarden De Roen 12 0 2011         12       

  TOTAAL GALMAARDEN 71 36 35       1 15 30 16 9 0 

43 Gooik Kester Mierenberg, Patattestraat 0 8 1981           4 4   

  TOTAAL GOOIK 8 0 8       0 0 0 4 4 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen 
Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw-
jaar 

reno-
vatie 

  
0 

slpk. 
1 

slpk. 
2 

slpk. 
3 

slpk. 
4 

slpk. 
5 

slpk. 

93 Grimbergen Houtstraat, Tweelindendreef 0 33 1977             33   

92 Grimbergen Tweelindendreef 67 0 1980       1 66       

94 Grimbergen Gaston Devoswijk 0 12 1983           12     

55 Grimbergen Jozef Van Den Berghestraat 0 5 1994       1 3 1     

98 Grimbergen Ruwaal 36 0 2002       18 18       

99 Grimbergen 
Frans en Jozef Belstraat, Jan Jozef 
Van Engelgomstraat 

5 7 2003   huis   1 5 1     

              app   2 1 2     

90 Grimbergen Jan Jozef Van Engelgomstraat 34 0 1970 2004     10 19 5     

91 Grimbergen Verbindingsweg 31 0 1973 2004     1 18 12     

95 Grimbergen/Humbeek Dokter Carlierstraat 0 14 1983           14     

77 Grimbergen/Humbeek Dokter Carlierstraat   0 1996           0     

20 Grimbergen/Strombeek-Bever Borrekensveld 16 0 1977         16       

35 Grimbergen/Strombeek-Bever Borrekensveld 88 0 1979     12 11 50 15     

75 Grimbergen/Strombeek-Bever Tramstraat 11 0 1986       5 6       

82 Grimbergen/Strombeek-Bever Pastoor Claeshof 22 8 1988   huis       8     

              app   15 4 2 1   

109 Grimbergen/Strombeek-Bever Jozef Van Elewijckstraat 10 0 2002         10       

129 Grimbergen Koveris 6 2 2011   huis           2 

              app   3   3     

129 Grimbergen Koveris 4 0 2011       2   2     

128 Grimbergen 
Frans en Jozef Belstraat, Jozef Van 
Den Berghestraat 

2 1 2012       2   1     

  TOTAAL GRIMBERGEN 414 332 82       12 72 216 78 34 2 

135 Herne Frans Minnaertstraat 16 6     huis       6     

              app     16       

  TOTAAL HERNE 22 16 6       0 0 16 6 0 0 

34 Kampenhout/Berg Loverdal 22 0 1979           22     

131 Kampenhout/Buken Bukenhof 8 5 2013   huis       3 2   

              app   4   4     

176 Kampenhout/Buken Bukenstraat  6           6         

  TOTAAL KAMPENHOUT 41 36 5       0 10 0 29 2 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw-
jaar 

reno-
vatie 

  0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

66 Kapelle-op-den-Bos Sint Niklaaswijk 0 8 1951 1989       1 3 4   

67 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 0 6 1955       0   6     

68 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 0 11 1959           10 1   

69 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 0 2 1963           2     

70 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 4 0 1967       2 2       

71 Kapelle-op-den-Bos Dom Verhaegenstraat, Evert Larockstraat 0 12 1970       4   8     

72 Kapelle-op-den-Bos Albrecht Rodenbachlaan, Cyriel Verschaevelaan, 
Guido Gezellelaan, Kard. J. Cardijnlaan, Sasstraat 

44 11 1972   huis       11     

              app   22 22       

73 Kapelle-op-den-Bos Azalealaan, Boneveldstraat, Krokuslaan, Rozenlaan, 
Tulpenlaan 

48 26 1978   huis       25   1 

              app   24 24       

60 Kapelle-op-den-Bos Begonialaan 12 0 1996         12       

48 Kapelle-op-den-
Bos/Ramsdonk 

A. Preud'Hommelaan, Peter Benoitlaan 0 9 1981           8 1   

147 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 12 0 2011         12       

132 Kapelle-op-den-Bos Verbindingsweg 13 0 2012       5   8     

132 Kapelle-op-den-Bos Verbindingsweg 6 0 2012       3   3     

  TOTAAL                                 
KAPELLE-O/D-BOS 

224 139 85       0 60 73 84 6 1 

137 Liedekerke Heidestraat 18 0 2014     0 9 9 0 0 0 

137 Liedekerke Heidestraat 6 0 2014     0 3 3 0 0 0 

163 Liedekerke Verlorenkoststraat 12 0 1999     1 7 4 0 0 0 

  TOTAAL LIEDEKERKE 36 36 0       1 19 16 0 0 0 

79 Londerzeel de Spoelberchstraat, Lunderstraat, Nachtegaalstraat 0 59 1970           50 4 5 

74 Londerzeel A. Lambertsstraat, Koolmeesstraat, Leeuwerikstraat 0 19 1984           16 3   

63 Londerzeel de Spoelberchstraat 0 1 1995             1   

105 Londerzeel/Sint-Jozef Doofmeer 16 0 2003       8 8       

106 Londerzeel/Sint-Jozef Biezenwei, Hooiveld 14 0 2003       6 8       

51 Londerzeel/Malderen Zandvat 12 8 1982   huis       6 2   

              app     12       

57 Londerzeel/Steenhuffel Sint Genovevastraat 12 0 1995       2 6 4     

139 Londerzeel/Malderen Karreveld 9 0 2008       9         

138 Londerzeel Valkenstraat 0 15 2012           15     

156 Londerzeel/Malderen Schuttersstraat 0 4 2014           4     

171 Londerzeel Eikenveld 9 0 2017         9       

166 Londerzeel Begoniastraat 6 0 2017       1 4 1     

  TOTAAL LONDERZEEL 184 78 106       0 26 47 96 10 5 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen 
Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

Bouwjaar Renovatie  
0 

slpk. 
1 

slpk. 
2 

slpk. 
3 

slpk. 
4 

slpk. 
5 

slpk. 

42 Meise 
Helder Camaralaan, Jan Van den 
Eyndelaan, Jozef Cardijnlaan 

0 36 1972           36     

41 Meise Zerlegem 0 3 1981           3     

52 Meise Zerlegem 12 0 1994         12       

112 Meise Kapittellaan, Oratoriënlaan 6 0 2002       2 4       

26 Meise/Oppem 
Gudrunlaan, Halewijnweg, Heliandweg, 
Kardinaal Sterckxlaan, Merlijnweg, 
Reinaertweg 

56 45 1979   huis           45 

              app       56     

65 Meise/Oppem Gudrunlaan 0 1 1995             1   

                            

25 Meise/Wolvertem 

Adriaan Brouwerweg, Antoon Van 
Dijckweg, Barend van Orleylaan, David 
Teniersweg, Jacob Jordaensweg, Jan 
van Eycklaan, Pieter Paul Rubenslaan, 
Quinten Metsijslaan, Vlietenlaan 

0 77 1979       14   20   43 

61 Meise/Wolvertem Constant Permekeweg 0 1 1998               1 

143 Meise/Wolvertem Hoogstraat 3 0 2009       1 2       

148 Meise/Wolvertem Quinten Metsijslaan 12 0 2014       6   6     

  TOTAAL MEISE 252 89 163       0 23 18 121 1 89 

27 Merchtem Lombardenveld, Mandsteenweg 16 30 1976 gerenov       16 30     

47 Merchtem Huttert 8 20 1980   huis       19 1   

              app     8       

76 Merchtem Huttert 0 1 1982           1     

58 Merchtem Huttert 6 0 1995         6       

97 Merchtem Huttert 0 1 2001           1     

104 Merchtem Huttert 18 0 2003       3 15       

  TOTAAL MERCHTEM 100 48 52       0 3 45 51 1 0 

21 Opwijk Konkelgoed 12 0 1979         12       

40 Opwijk Konkelgoed 31 0 1980     4 3 15 9     

134 Opwijk Blocksweide 20 0 2011       10   10     

133 Opwijk Den Bogaard 12 0 2012       6 6       

167 Opwijk Smidseweg 14 2 2017   app   6 2 2 4   

              huis       2     

  TOTAAL OPWIJK 91 89 2       4 25 35 23 4 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

Bouw-
jaar 

renovatie  0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

28 Overijse Scherendelle 16 37 1976   huis   11   26     

              app       16     

53 Overijse Terspoutland 0 44 1982           41 3   

89 Overijse Sint-Annastraat 0 3 2000           3     

96 Overijse Sint-Annastraat 0 7 2000           7     

101 Overijse Fezelarenstraat 8 0 2003       4 4       

102 Overijse Fezelarenstraat 6 3 2003   huis       1 2   

              app   3 3       

149 Overijse Drogenberg 86 + 88 20 0 2015       2 18       

149 Overijse Drogenberg 88  8 0 2015       2 6       

177 Overijse Drogenberg 82 + 84 24 0 2018       2 22       

177 Overijse Drogenberg 82 + 84 4  2018    2 2    

  TOTAAL OVERIJSE 180 86 94       0 26 55 94 5 0 

19 Roosdaal/Pamel Omer De Vidtslaan 0 10 1924 1985         4 6   

              garage             

10 Roosdaal/Pamel Steenmeersstraat 0 10 1926 1981       10       

12 Roosdaal/Pamel Lombeekstraat 0 6 1926 1983         6     

29 Roosdaal/Pamel Hoogstraat 0 4 1926 1985         4     

14 Roosdaal/Pamel Gasthuisstraat 0 10 1929 1983         9 1   

37 Roosdaal/Pamel Tuinwijk 0 20 1951 1998       20       

36 Roosdaal/Pamel Steenmeersstraat 12 17 1978   huis       3   14 

              app       12     

121 Roosdaal/Kattem Pastoor J. De Bondterf 25 0 2007       13 7 5     

153 Roosdaal/Strijtem Strijtemplein   2 2015   huis     2       

      10       app     4 6     

  TOTAAL ROOSDAAL 126 47 79       0 13 43 49 7 14 

11 Vilvoorde/Peutie Bloemenlaan 24 6 1972   huis       2   4 

              app     24       

  TOTAAL VILVOORDE 30 24 6       0 0 24 2 0 4 

50 Wemmel Is. Meyskensstraat, P. 
Lauwersstraat, Steenweg op Brussel 

0 16 1925 1988       1 15     

108 Wemmel J. De Ridderlaan  4 0 2001       3 1       

117 Wemmel A. Verhasseltstraat  2 2 2003   won       1   1 

              app     2       

118 Wemmel Reigerslaan  4 0 2004           4     

141 Wemmel L. Vander Zijpenstraat 12 0 2015       6 1 3 2   

141 Wemmel L. Vander Zijpenstraat 6 0 2015       3     3   

  TOTAAL WEMMEL 46 28 18       0 12 5 23 5 1 
 



17 

 

 

Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

Bouw-
jaar 

Renovatie  0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

78 Zemst Ernest Claeslaan, Peter Benoitlaan 0 44 1971   geen gar       41   3 

33 Zemst Emiel Hullebroecklaan, Felix 
Timmermanslaan, 
Guldenboomlaan 

0 18 1978   met gar       12 4 2 

38 Zemst Guldenboomlaan 36 0 1979       12 24       

116 Zemst Spiltstraat 4 0 2006         4       

64 Zemst/Elewijt Bonekruidstraat, Marjoleinstraat, 
Saliestraat 

12 33 1982   huis       29 4   

              app     12       

103 Zemst/Eppegem Grimbergsesteenweg, Kortestraat, 
Rekelstraat 

6 7 2003   huis       7     

              app   3 3       

86 Zemst/Hostade Ambroossteenweg, Muizenstraat 11 0 1997       2 8 1     

115 Zemst/Hofstade Muizenstraat 6 0 2006         6       

62 Zemst/Weerde Kerselarenweg 18 12 1982   huis       11 1   

              app+gar   6 12       

114 Zemst/Weerde Kerselarenweg, Paul van 
Ostaijenstraat 

12 0 2006         12       

151 Zemst/Elewijt Beukenhaagstraat, Solariumlaan 0 32 2012       32         

142 Zemst Achter de Melkerij 12 2 2013   huis       2     

              app   1 9 2     

159 Zemst Jef Denijnlaan 8 0 2015         4 4     

  TOTAAL ZEMST 273 125 148       0 56 94 109 9 5 

  ALGEMEEN TOTAAL   1842 1.324       38 478 1.113 1.168 215 148 

  Totaal aantal appartementen   1.842                     

  Totaal aantal woningen     1.324                   
 

Totaal aantal woongelegenheden   3.1667                   

 

Legende: cijfers in groene tekst = woongelegenheden  via Vlabinvest-stelsel

 

 

7 De 2 appartementen in de Molenstraat in Asse werden niet opgenomen in deze patrimoniumlijst. Ze worden wel beheerd door Providentia, maar blijven eigendom van het OCMW van Asse 
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1.6 AANTAL WOONGELEGENHEDEN VOOR DE 1STE KEER VERHUURD IN 2018 
 

Gemeente Ligging 
Aantal 

1ste bewoning 
App. Eengezinsw. 

Kampenhout Bukenstraat 6 0 01/04/2018 

Londerzeel Begoniastraat 9 0 01/04/2018 

Opwijk Smidseweg 16 0 01/02/2018 

Overijse Drogenberg 23 0 01/12/2018 

 

1.7 WONINGEN IN BEHEER 
 

Gemeente Ligging App. Aantal slpk. 1ste bewoning  

Asse Molenstraat 
1 2 01/10/2017 

1 3 01/10/2017 

1.8 VERHUURD OP 31/12/2018 
 

 Leegstand Verhuurd 

Verhuurd binnen het sociaal stelsel  2.981 

Verhuurd buiten het sociaal stelsel 

Verhuurd via Vlabinvest 
 

 27 

78 

Leegstand binnen het sociaal stelsel:   

- reguliere (frictie) leegstand 42  

- leegstand wegens renovatie (structureel): Dilbeek (Gr.-Bijgaarden) 30  

Totale leegstand:   

Leegstand buiten het sociaal stelsel 

Leegstand Vlabinvest 

0 

6 
 

 

 



19 

 

 

De leegstand van een woongelegenheid kan verschillende redenen hebben.  

Veelal is de leegstand ten gevolge van onderhoudswerken of het verhuurklaar maken voor 

een nieuwe verhuring. Het gebeurt echter ook dat een pand, omwille van een onbeheerde 

nalatenschap, een verkorte opzeg bij o.a. een verhuis naar een woonzorgcentrum of omdat 

het een moeilijk te verhuren woongelegenheid is, blijft leeg staan.  

1.9 GEZINSTYPE VAN DE SOCIALE HUURDERS 
 

Gezinstype % 

Alleenstaande 47,43% 

Eenoudergezin   

- 1 volwassene + kind(eren) 26,40% 

- 1 volwassene + kind(eren) + ascendent8 0,36% 

- volwassene + ascendent         0,42% 

Gezin met kinderen   

- 2 volwassenen + kind(eren) 12,34% 

- 2 volwassenen + kind(eren) + ascendent 0,29%  

Gezin zonder kinderen   

- 2 volwassenen 12,70% 

- 2 volwassenen + ascendent 0,07 %  

Totaal 100,00 % 

 

We merken dat 3/4 van onze huurders alleenstaanden zijn.  

63% van deze alleenstaanden hebben geen kinderen.  

 

 

 

 

 

8  Ascendent: verwanten in opklimmende opgaande lijn, bijv. grootouders en verdere familieleden ... 
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1.10 GEMIDDELDE REËEL BETAALDE HUURPRIJS 
 

  Min Max Gemiddeld 

Sociaal      173,70 €              995,99 €  
                                                                            

368,48 €  

Appartement      184,07 €              995,99 €  
                                                                                                              

387,21 €  

Woning      173,70 €              895,48 €  
                                                                                                              

400,60 €  

Duplex      182,38 €              693,30 €  
                                                                                                              

317,63 €  

Vlabinvest      516,06 €              983,07 €  
                                                                                                           

713,37 €  

Appartement      516,06 €              856,98 €  
                                                                                                              

666,80 €  

Woning      632,71 €              983,07 €  
                                                                                                              

704,30 €  

Privé      232,00 €           2 242,29 €  
                                                                                                   

569,28 €  

 

De gemiddelde reële sociale huurprijs bedraagt € 368,48. Er zit een grote kloof  

tussen de laagste huurprijs en de hoogste. Dit is voornamelijk te verklaren door een  

stijgend gezinsinkomen bij reeds zittende huurders.  

Vaak blijven kinderen die gaan werken langer in het huis van hun ouders wonen. 

Hierdoor stijgt hun reële huurprijs 
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1.11 INKOMEN VAN DE SOCIALE HUURDERS 

 

50,65% van onze sociale huurders heeft een gezinsinkomen van minder dan € 17.000 

op jaarbasis.  

17,90% van onze sociale huurders heeft een gezinsinkomen van meer dan € 28.000. 

 

1.12 AANTAL OPZEGGINGEN IN 2018 
 

  door de huurder door Providentia 

  

overlijden, aankoop 

woning, verhuis buiten 

patrimonium, … 

mutatie9 

Huurders Cat. 

C, niet 

geregistreerde 

bijwoning, 

slecht 

onderhoud 

uithuiszetting 
  

  

januari 13 2 - 2 

februari 12 1 1 - 

maart 14 1 1 - 

 

 

9  Mutatie: verhuis naar een andere woongelegenheid binnen het eigen patrimonium  

Inkomen 0 - 5.999 6.000 - 9.999 10.000 - 14.999 15.000 - 19.999 20.000 - 24.999 25.000 - 27.999 28.000  -  meer

Onderverdeling aantal huurders volgens inkomen
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april 13 3 - - 

mei 9 3 - - 

juni 7 3 - - 

juli 6 1 1 - 

augustus 15 2 - - 

september 5 1 - - 

oktober 10 - - 1 

november 12 3 1 - 

december 4 1 1 1 

Totaal 120 21 5 4 

Percentage 80,00% 14,00% 3,33 2,67% 

 Totaal aantal opzeggingen door de huurder: 141 

Aantal opzeggingen door Providentia: 9 

 

In de loop van 2018 zijn er in totaal 21 huurders verhuisd binnen ons patrimonium (mutaties). 

Door een goede opvolging van de huurachterstallen trachten we uithuiszettingen te 

reduceren. In sommige gevallen echter zijn uithuiszettingen onvermijdelijk. Slechts 6% van 

de contractstopzettingen werden ingeleid door Providentia. 

Uiteraard proberen wij door een nauwe samenwerking met het plaatselijke OCMW,  

MyTrusto10, CAW en/of andere welzijnspartners en via het toestaan van afbetalingsplannen 

de uithuiszettingen te beperken tot een strikt noodzakelijk minimum.  

Eind 2018 werd er in dit kader een overleg opgestart vanuit de Interlokale vereniging 

"Regionaal woonbeleid Noordwest-Brabant" om samen met de OCMW's en de betrokken 

SHM’s en SVK's een afsprakennota op te maken omtrent de opvolging van de 

huurachterstallen bij onze huurders.  

Dit met het oog op een sociale benadering van huurachterstand en met als doel 

gerechtskosten voor de huurder en uithuiszetting te vermijden.  

Vanaf 2019 zal bijgehouden worden welke de redenen zijn waarom huurders de overeenkomst 

stopzetten. 

 

 

10  MyTrusto is een neutrale dienstverlening, gebaseerd op een nieuwe filosofie en ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk. MyTrustO is open 

en toegankelijk voor iedereen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog 

een dagvaarding of vonnis nodig is en zonder bijkomende gerechtskosten. 
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1.13 UITHUISZETTINGEN 
In 2018 waren er bijna de helft minder uithuiszettingen dan in 2017.   

Een kanttekening die we hier evenwel dienen bij te maken is dat er verschillende dossiers 

pas eind 2018 werden opgestart. Waardoor de effectieve uithuiszetting naar 2019 wordt 

verschoven. 

 

 

1.14 HUURACHTERSTALLEN PER 31/12/2018 
 

  Huurachterstallen Huurders 

 Aantal Bedrag 
Aantal verhuurde 

panden 
Percentage 

Affligem 4 6.350,87 77 5,19% 

Asse 64 83.354,26 458 13,97% 

Bever 1 21,21 6 16,67% 

Boortmeerbeek 1 313,98 20 5,00% 

Dilbeek 62 40.564,98 463 13,39% 

Galmaarden 12 9.328,18 69 17,39% 

Gooik 1 82,42 8 12,50% 

Grimbergen 54 20.328,53 412 13,11% 

Herne 2 714,17 22 9,09% 

Kampenhout 5 611,73 39 12,82% 
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Kapelle-op-den-bos 18 6.246,79 218 8,26% 

Liedekerke 2 5,91 35 5,71% 

Londerzeel 17 1.4116,6 183 9,29% 

Meise 47 37.188,35 247 19,03% 

Merchtem 15 3.365,65 97 15,46% 

Opwijk 12 3.724,52 93 12,90% 

Overijse 24 10.901,27 173 13,87% 

Roosdaal 17 13.489,31 123 13,82% 

Vilvoorde 4 464,3 30 13,33% 

Wemmel 10 3.052,85 46 21,74% 

Zemst 32 19.620,35 267 11,99% 

Totaal 404 273.846,23 3086 13,09% 

 

Op 31/12/2018 waren er 3.086 panden verhuurd. Hiervan hadden 404 huurders een 

huurachterstand, ofwel 13,09%. De gemeente met het grootste percentage huurders met 

achterstal is Wemmel met 21,74%.  

Meise (19,03%), Galmaarden (17,39%) en  Bever (16,76%) vervolledigen de top 4.  

Dit overzicht geeft enkel een beeld van de huurachterstal bij de zittende huurders. 

In het totaal zijn er voor een bedrag van € 531 242,02 achterstallen op 31/12/2018.  

In dit bedrag zitten echter ook de huurders met een afbetalingsplan of collectieve 

schuldbemiddeling van de voorbije jaren en de vertrokken huurders.  
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2 VERHURINGEN IN DE LOOP VAN 2018 

2.1 KANDIDAAT HUURDERS 
Op 31/12/2018 waren er in totaal 4.455 kandidaat-huurders ingeschreven voor een sociale 

woongelegenheid. 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de nieuwe inschrijvingen op jaarbasis. 

In 2018 waren er 1.155 nieuwe inschrijvingen geregistreerd.  

Deze grafiek heeft enkel betrekking op de volledige dossiers.  

 

 

2.2 KEUZES VAN KANDIDAAT-HUURDER 
 

 0  200  400  600  800 1 000 1 200 1 400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overzicht inschrijvingen per jaar

Keuzegemeente  

kandidaat-

huurder 

Domiciliegemeente van de kandidaat-huurder 
Totaal 

aantal 

Totaal 

% 

Domicilie 

gemeente 

/totaal  
Gemeente 

Werk-

gebied 

Vlaams 

gewest 

Waals 

gewest 

Brussels 

gewest 

Affligem 47 370 134 5 39 595 4,29% 7,90% 

Asse 260 755 250 8 60 1 333 9,61% 19,50% 
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De voorkeurgemeente van de kandidaten gaat voornamelijk uit naar Grimbergen.  

Bijna 10% van onze kandidaten duidt Grimbergen aan om er te wonen.  

Londerzeel kent de minste voorkeuren. Met 86 voorkeuren zit Londerzeel op 0,62%.   

Van de voorkeuren per gemeente zijn er gemiddeld 12,38% voorkeuren die komen van  

inwoners van die gemeente zelf.  

In Liedekerke ligt dit percentage het hoogst (24,80%), in Londerzeel het laagst (3,49%).  

 

Bever 4 72 25 2 9 112 0,81% 3,57% 

Boortmeerbeek 32 258 125 5 20 440 3,17% 7,27% 

Dilbeek 153 659 249 11 61 1 133 8,17% 13,50% 

Galmaarden 39 263 146 6 29 483 3,48% 8,07% 

Gooik 15 103 76 3 13 210 1,51% 7,14% 

Grimbergen 105 853 249 5 54 1 266 9,13% 8,29% 

Herne 30 150 82 4 14 280 2,02% 10,71% 

Kampenhout 62 204 137 1 21 425 3,06% 14,59% 

Kapelle-op-den-

Bos 102 410 158 3 27 700 5,05% 14,57% 

Liedekerke 122 238 109 3 20 492 3,55% 24,80% 

Londerzeel 3 56 21 / 6 86 0,62% 3,49% 

Meise 143 490 168 3 34 838 6,04% 17,06% 

Merchtem 65 724 206 7 37 1 039 7,49% 6,26% 

Opwijk 98 391 138 4 25 656 4,73% 14,94% 

Overijse 84 233 127 5 26 475 3,43% 17,68% 

Roosdaal 50 412 179 5 33 679 4,90% 7,36% 

Vilvoorde 149 367 154 6 28 704 5,08% 21,16% 

Wemmel 164 622 191 6 46 1 029 7,42% 15,94% 

Zemst 144 503 206 5 35 893 6,44% 16,13% 
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2.3 BEHOEFTE KANDIDAAT-HUURDER VOLGENS KEUZEGEMEENTE 
 

Keuzegemeente van de 

kandidaat-huurder 

Behoefte van de kandidaat-huurder 

Studio 1 slpk. 2 slpk. 3 slpk. 4 slpk. 5 slpk. 

Affligem 
Appartement - - 350 179 - - 

Woning - - - 296 251 145 

Asse 
Appartement 242 608 812 424 - - 

Woning - - 416 579 406 210 

Bever 
Appartement - - - - - - 

Woning - - - 165 - - 

Boortmeerbeek 
Appartement - - 351 - - - 

Woning - - - 210 161 - 

Dilbeek 

Appartement - 524 710 444 10 - 

Woning - - - 543 355 214 
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Galmaarden 
Appartement 96 228 250 133 - - 

Woning - 186 230 168 121 - 

Gooik 
Appartement - - - - - - 

Woning - - - 200 133 - 

Grimbergen 
Appartement 172 510 643 433 266 - 

Woning - 303 443 569 395 183 

Herne 
Appartement - - 238 - - - 

Woning - - - 153 - - 

Kampenhout 
Appartement - 260 10 160 - - 

Woning - - 6 186 157 - 

Kapelle-op-

den-Bos 

Appartement - 275 343 163 - - 

Woning - 218 315 241 184 123 

Liedekerke 
Appartement 146 340 414 - - - 

Woning - - - - - - 

Linkebeek 
Appartement - 42 79 34 - - 

Woning - - - - - - 

Londerzeel 
Appartement - 352 417 221 - - 

Woning - - - 320 246 141 

Meise 
Appartement - 434 522 328 - - 

Woning - 279 - 471 312 201 

Merchtem 
Appartement - 435 492 227 - - 

Woning - - - 392 297 - 

Opwijk 
Appartement 159 331 366 233 94 - 

Woning - - - 246 - - 

Overijse 
Appartement - 199 259 151 - - 

Woning - 159 - 194 159 - 

Roosdaal 
Appartement - 245 352 172 - - 

Woning - - 4 11 5 1 

Vilvoorde 
Appartement - - 488 - - - 

Woning - - - 398 - 180 
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Wemmel 
Appartement - 469 612 371 230 - 

Woning - - 484 532 - - 

Zemst 
Appartement - 370 453 232 - - 

Woning - 265 - 334 250 152 

Totaal 
Appartement 815  5.622  8.161  3.905  600  0  

Woning 0  1.410  1.898  6.208  3.432  1.550  

 

2.4 SOCIALE VERHURINGEN PER GEMEENTE 
 

Gemeente 
Prior  Prior  Prior  Prior  

Soc. Vlab Rolstoel  
Prior 

Overige 
Aantal 

1 2 4 onbew. Mutatie verhuringen 

Affligem - - 2 - - - - - 3 

Asse - - 8 1 - - 1 - 14 

Bever - - - - - - - - 0 

Boortmeerbeek - - - - - - - - 0 

Dilbeek 1 - 13 2 - 1 - - 20 

Galmaarden - - 3 - - 1 - - 9 

Gooik - - 1 - - - - - 1 

Grimbergen 1 - 12 1 - 1 1 - 29 

Herne - - 1 - - - - - 1 

Kampenhout - - 2 - - - - 6 9 

Kapelle-op-den-

Bos 1 - 10 4 - - 
- 

- 
15 

Liedekerke - - - - - - 1 - 1 

Londerzeel 1 - 3 - - - - - 9 

Meise 1 - 6 - - - 3 - 14 

Merchtem - - - - - - 1 - 1 

Opwijk - - 12 1 - - - - 20 



30 

 

 

Overijse - 16 5 1 2 - - - 28 

Roosdaal - - 4 - - - 1 - 6 

Vilvoorde - - 3 1 - - - - 4 

Wemmel - - - 1 - - 4 - 5 

Zemst 2 - 6 1 - - 1 - 11 

Totaal 

verhuringen : 7 16 91 13 2 3 13 6 200 

  3,50% 8,00% 45,50% 6,50% 1,00% 1,50% 6,50% 3,00%   

 

Legende    

Prioriteit 1: woont sinds geboorte in de gemeente. 

Prioriteit 2: woont min. 18 jaar in de gemeente (enkel voor de gemeente Overijse). 

Prioriteit 4: woont meer dan 10 jaar in de gemeente. 

Prioriteit 6: woont min. 3 jaar in de gemeente (in periode 6 jaar voor de toewijzing). 

Prioriteit 7: woont min. 3 jaar in samenwerkingsgebied (in periode 6 jaar voor de toewijzing). 

Prioriteit camping: prioriteit voor campingbewoners (enkel voor de gemeente Zemst). 

Versnelde toewijzing: bijzonder programma versnelde toewijzing. 

Sociaal-Vlab: extra voorrang, maar enkel in gemengde projecten met Vlabinvest en als de binding 

met het Vlabinvest werkingsgebied is aangetoond (sociaal, economisch enof socio-

cultureel) 

Prior onbewoonbaar: onbewoonbaarverklaring. 

 

 

     Totaal aantal nieuwe huurcontracten in 2018: 200 

     Waarvan prioritaire mutaties: 13 

 

Bijna de helft van onze nieuwe verhuringen in 2018 vonden plaats op het grondgebied van 

Dilbeek, Grimbergen, Opwijk en Overijse. Samen staan deze gemeenten voor 48% van onze 

nieuwe huurcontracten in 2018. 

Maar liefst 57% van onze nieuwe huurders wonen minstens 10 jaar in de gemeente.  

Als we kijken naar de huurders die minstens 3 jaar in de respectievelijke gemeenten wonen, 

spreken we over 72%. 
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2.5 VERHURINGEN PER JAAR VANAF 2008 
 

 

 

 

  

159
140 131

161

237
224

234
251

179

269

178

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Verhuringen per jaar 2008 - 2018



32 

 

 

3 RENOVATIES EN ONDERHOUD VAN HET HUURPATRIMONIUM 

In dit hoofdstuk worden renovatiewerken en groot onderhoud per wijk en individuele 

renovatie- en onderhoudswerken per woning besproken die gedurende het voorbije werkjaar 

werden uitgevoerd. Verder worden er een aantal onderwerpen beschreven die 

vermeldenswaardig zijn voor wat betreft de activiteit van de dienst Onderhoud in 2018.  

Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de schadegevallen bij onze verzekeraar, 

onze stand van zaken van het ERP 202011 en de stand van zaken van de  EPC-certificaten 

van onze woongelegenheden. 

Ook de interventies voor wat betreft de herstellingen en het onderhoud aan de centrale 

verwarming en het sanitair in onze woningen, die uitgevoerd worden door een externe firma, 

komen aan bod.  

3.1 VERVANGING BUITENSCHRIJNWERK IN DIVERSE WONINGEN 
In de afgelopen jaren werd het houten buitenschrijnwerk van onze huurwoningen 

geschilderd. Tijdens deze werken werd een inventaris van de in slechte staat verkerende 

ramen en deuren opgemaakt. Omdat deze ramen en deuren aan vervanging toe waren, 

werden deze niet meer geschilderd. 

Op 6 april 2017 gaf de Raad Van Bestuur, na een open aanbestedingsprocedure, de 

opdracht aan de firma Winsol nv uit Izegem voor het vervangen van de in slechte staat 

verkerende ramen en deuren binnen ons volledige patrimonium. Er werd een 

raamovereenkomst voor 2 jaar afgesloten waarbinnen met deelopdrachten wijk per wijk de 

vervangingswerken worden uitgevoerd. 

De provincie Vlaams-Brabant kende voor de aanvragen per gemeente een renteloze lening 

toe waarmee deze projecten deels kunnen gefinancierd worden.  

Bijkomend wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor dit soort werken een REG-

premie12 te ontvangen omdat de oude dubbele beglazing vervangen wordt door verbeterd 

isolatieglas. 

  

 

 

11  ERP 2020 of EnergieRenovatieProject 2020 is een urgentieprogramma van de Vlaamse overheid dat ervoor moet zorgen dat iedere woning in Vlaanderen 

in 2020 beschikt over dakisolatie, isolerend glas en een energiezuinige condensatieketel. 

12    Een REG-premie kan aangevraagd worden aan diverse elektriciteitsdistributiebeheerders wanneer er geïnvesteerd wordt in Rationeel EnergieGebruik 
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In 2018 werd het buitenschrijnwerk vervangen in volgende wijken:  

3.1.1. Meise 

Kapittellaan en Oratoriënlaan 

In eerste instantie waren er voor deze appartementen enkel schilderwerken van het 

buitenschrijnwerk voorzien. Tijdens de voorbereiding van dit schilderproject echter werd 

besloten de houten ramen niet meer te schilderen omdat het hout aan vervanging toe was en 

de grote draaikiepramen gingen niet of moeizaam open.  

Er werd besloten om het buitenschrijnwerk niet te schilderen maar te vervangen. 

In 2018 werden alle houten ramen en deuren in pvc.  

Bovendien plaatsten we in het appartementsgebouw van de Oratoriënlaan nieuwe 

brievenbussen en werd het bellenbord vernieuwd. 

 

Voorgevel appartementsgebouw Oratoriënlaan 

 

Voorgevel appartementsgebouw Kapittellaan 

   

3.1.2 Meise (Wolvertem) 

Adriaan Brouwersweg, Antoon Van Dijckweg, Barend Van Orleylaan, Jan Van 

Eycklaan, Pieter-Paul Rubenslaan, David Teniersweg, Jacob Jordaensweg, 

Vlietenlaan, Constant Permekeweg, Quinten Metsijslaan, 

In 2017 werd opdracht gegeven voor het vervangen van 175 ramen en deuren. De uitvoering 

zelf vond plaats in 2018. Tijdens de opmeting van het buitenschrijnwerk werd er tegelijk 

besloten om ook nog enkele slecht functionerende ramen en deuren te laten vervangen. 

Het betrof enkele schuifdeuren van de woonkamer naar het terras die moeilijk open gingen. 

3.2 GASAANSLUITINGEN TEN BEHOEVE VAN NIEUWE CV-INSTALLATIES 
In voorbereiding van geplande cv-reconversies in 2018 werd voor volgende woningen een 

gasaansluiting voorzien; 
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• Asse (Mollem), Haagbeuk, Kouter, Pastoor de Munterstraat, Ursulinenstraat  

(38 eengezinswoningen) 

• Galmaarden (Vollezele), Beukenlaan (3 eengezinswoningen) 

De oude verwarmingsinstallaties van deze woningen werkten immers nog op stookolie. 

Eandis en Infrax voorzagen iedere woning van een  eigen gasteller en zorgden voor de 

gasaansluiting. 

3.3 RECONVERSIE VAN WARMELUCHT CV-INSTALLATIES  
Op 21 februari 2017 vond de openbare aanbesteding plaats voor de cv-reconversie van de 

woningen aan de Bocht te Affligem (Essene). 

In het bestek werd rekening gehouden met de mogelijkheid om soortgelijke werken, 

gedurende 3 jaar in uitbreiding op dit project door dezelfde aannemer middels een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, te laten uitvoeren. 

 

 

 Asse (Mollem), Kouter 

 

Middels dit systeem werden in 2018 de volgende wijken door Cofely Services voorzien van 

nieuwe centrale verwarmingsinstallaties: 

• Asse (Mollem),Haagbeuk, Kouter, Pastoor de Munterstraat en Ursulinenstraat 

- 38 eengezinswoningen 

- bestelbedrag: € 257.678,11 

• Merchtem, Huttert 

- 21 eengezinswoningen en 8 duplexwoningen 

- bestelbedrag: € 175.621,93 

 

De financiering van deze cv-reconversieprojecten gebeurde door een renteloze 

renovatielening bij Provincie Vlaams-Brabant. 
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De bestaande warmeluchtinstallaties met atmosferische13 olie- of gasketel en afzonderlijke 

elektrische boiler werden vervangen door een centraal verwarmingssysteem met een 

hoogrendement condenserende gaswandketel met radiatoren. 

 

 

Nieuw geplaatste radiator onder badkamerraam 

Nieuwe gaswandketel in garage  

Bijkomend werd in 2018 een kleinschaliger reconversieproject aanbesteed middels een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

• Galmaarden (Vollezele), Beukenlaan (3 eengezinswoningen)  

Deze woningen hadden nog warmelucht cv-installaties die werkten op stookolie. De 

woningen werden op het gasnet aangesloten en voorzien van een centrale 

verwarmingsinstallatie op gas.  

Deze werken werden besteld aan de firma AG Thermoservice bvba voor € 25.984,03. 

Per nieuw geplaatste verwarmingsketel ontving Providentia een REG-premie van € 800,00 

van de VMSW.   

3.4 RAAMOVEREENKOMST BUITENSCHILDERWERKEN PATRIMONIUM 
In 2015 werden er voor buitenschilderwerken raamovereenkomsten aangegaan met 4 

schildersbedrijven. Deze overeenkomsten hadden een looptijd van 2 jaar en nog eens 

verlengbaar met 2 jaar. 

In 2018 werd het buitenschrijnwerk (ramen en deuren) van de 3 appartementen aan de 

Hoogstraat 72 in Meise (Wolvertem) geschilderd.  

 

 

13  Een atmosferische ketel is een ketel waarbij rookgassen via de schoorsteen worden afgevoerd. Nadelen: laag rendement, slecht voor het milieu en 

hoger risico op CO-vergiftiging indien slechte toevoer van lucht of slechte afvoer van rookgassen 
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Deze werken werden in september door de firma VC-schilderwerken uitgevoerd voor  

€ 4.146,26. Enkele ramen werden niet geschilderd omdat ze aan vervanging toe waren. 

3.5 REGULIER DAGELIJKS ONDERHOUD 
Het dagelijks onderhoud aan de huurwoningen wordt administratief opgevolgd door onze 

dienst patrimonium-onderhoud. 3 arbeiders worden dagelijks ingezet voor nazicht van en 

herstellingen aan ons patrimonium. 

Heel wat herstellingen zijn evenwel van die aard dat zij door gespecialiseerde aannemers 

worden uitgevoerd. De tabel hierna geeft een overzicht van alle acties die op dit vlak werden 

genomen in 2018. 

Werken onder de noemer “nazorg” zijn herstellingswerken die nog worden uitgevoerd door 

de aannemer die een nieuw project realiseerde en dit in de periode tussen de voorlopige en 

de definitieve oplevering.  

Met “geschiktmakingswerken “ wordt het verhuurklaar maken van een woning bedoeld.  
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3.6 RAAMOVEREENKOMST BINNENSCHILDERWERKEN 
Per 1 december 2016 werd een raamcontract met multilaterale14 gunning afgesloten voor het 

uitvoeren van binnenschilderwerken en de plaatsing van zachte bevloeringen voor een 

periode van 24 maanden,  eventueel verlengbaar tot 48 maanden. 

Er wordt gewerkt in 5 zones, elk tussen de 500 en 700 woningen groot. Per zone werden 

telkens 3 firma’s aangeduid.  

• zone 1 (525 woningen): Boortmeerbeek, Kampenhout, Machelen, Overijse, Vilvoorde en 

Zemst: 6 gegunde werken 

• zone 2 (660 woningen): Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel: 18 gegunde 

werken 

• zone 3 (500 woningen): Meise, Merchtem, Opwijk en Wemmel: 16 gegunde werken 

• zone 4 (695 woningen): Affligem, Asse, Liedekerke en Roosdaal: 10 gegunde werken 

• zone 5 (570 woningen):, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Linkebeek en: 11 

gegunde werken 

Totaal aantal gegunde werken in de 5 zones: 61 

3.7 DIVERSE RENOVATIEWERKEN  IN LEEGSTAANDE WONINGEN 
In 2016 werd een “raamovereenkomst renovatiewerken huurpatrimonium” voor 1 jaar 

aangegaan met de firma Alltech´s bvba uit Kapelle-op-den-Bos.  

In 2017 en 2018 werd de raamovereenkomst telkens met 1 jaar verlengd. 

Via deze overeenkomst worden de woningen die leeg komen te staan en waarbij een grondige 

renovatie noodzakelijk is, gerenoveerd vooraleer ze opnieuw verhuurd worden. 

In 2017 werd de raamovereenkomst met de firma Alltech’s verlengd met 1 jaar. 

 

Via deze overeenkomst werden 8 woningen in 2018 gerenoveerd: 

3.7.1 Affligem (Essene),  Bocht 8 bus 4 
In mei 2018 werd opdracht gegeven voor renovatie van deze woning. De vloer- en 

wandafwerking werd vernieuwd en er werd een nieuw keuken geplaatst. Bijkomend werd ook 

de elektrische installatie in orde gebracht. 

3.7.2 Affligem (Essene), Bocht 67 
Deze woning werd in november 2018 gerenoveerd. Het jaar voordien werd in de woning 

alvast een nieuwe centrale verwarmingsinstallatie geplaatst. Na het vertrek van de huurder 

kon de oude badkamer en keukeninrichting aangepakt worden.  

Deze werden volledig gerenoveerd en in orde gesteld. Alle wanden, plafonds en de trap 

werden geschilderd. 

 

 

14 Multilaterale gunning is een overeenkomst met 1 of meerdere aannemers aan wie deelopdrachten kunnen toegewezen worden op afroep 
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Keuken voor renovatie  Keuken na renovatie 

3.7.3 Dilbeek (Schepdaal), Gaffelstraat 12 

Deze woning was hoognodig aan een opknapbeurt toe. De versleten vloerafwerkingen 

werden vernieuwd. In de keuken, het toilet en de badkamer werd er een nieuwe tegelvloer 

gelegd. De andere ruimten werden afgewerkt met vinylbekleding.  

De keuken werd al in 2015 vervangen en zag er nog heel goed uit. De badkamer 

daarentegen was aan vervanging toe. Het sanitair en de wandafwerking werden vernieuwd 

en in het nieuwe verlaagde plafond werd een mechanisch ventilatie-unit15 geplaatst. 

In 2019 en 2020 staat er voor deze wijk een cv-reconversie op het programma. Omdat deze 

woning nu leeg stond hebben we besloten deze alvast te voorzien van een nieuw centrale 

verwarmingssysteem. De oude gasgestookte warmelucht verwarmingsketel werd verwijderd. 

De ruimte die hierdoor vrijkwam werd aangepast en benut om de nieuwe condenserende 

ketel in op te hangen. Ook werd de elektrische installatie in orde gezet en gekeurd. 

3.7.4 Grimbergen (Strombeek-Bever), Pastoor Claeshof 23 
Deze woning, bestemd voor een andersvalide bewoner, werd in juni gerenoveerd. De 

keuken- en badkamerinrichting werden vernieuwd en de elektrische installatie gekeurd.  

Daarenboven werden de vloerafwerkingen vervangen door een meer slijtvaste 

vloerbekleding. Nadat ook de wanden en houten schuifdeuren werden geverfd, kon de 

nieuwe huurder beschikken over een opgefriste woning. 

 

 

15 Een mechanische ventilatie-unit is een ventilatiesysteem waarbij de snelheid en het toerental van de ventilator mechanisch kan 

ingesteld worden  
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3.7.5 Roosdaal, Tuinwijk 20 

In april en mei 2018 werd deze leeggekomen woning gerenoveerd. Het interieur was 

namelijk sterk verouderd. De inrichting van de badkamer en de keuken was aan vervanging 

toe en er was geen centrale verwarmingsinstallatie. Daarenboven moest de elektrische 

installatie worden vernieuwd en uitgebreid. Tijdens de uitvoering van de werken werd 

vastgesteld dat de vloer op de verdieping een nieuwe cementdekvloer nodig had.  

Nadat ook verschillende wand- en vloerbedekkingen werden vernieuwd  kon de woning eind 

mei verhuurklaar worden afgeleverd. 

3.8 AANPASSINGSWERKEN LIFTEN ALS GEVOLG VAN RISICO-ANALYSES 
Op 31 mei 2017 vond de aanbesteding plaats voor het uitvoeren van aanpassingswerken 

aan 19 liftinstallaties binnen ons patrimonium, liften gelegen te: 

• Asse, Gasthuisstraat 3-5-7-9 

• Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Reinaertwijk, Reinaertstraat 49, Reinaertstraat 64, 

Cantecleerstraat 2 en 4, Bessenlaan 2 

• Grimbergen, Verbindingsweg 10, Jozef Van Elewijckstraat 111, Jan Jozef Van 

Engelgomstraat 60 en Tweelindendreef 78-80 

• Opwijk, Konkelgoed 53 

Deze werken werden eind 2017 gegund en grotendeels uitgevoerd in de loop van 2018. De 

voorlopige oplevering wordt verwacht in de eerste helft van 2019. 

3.9 OVERZICHT SCHADEGEVALLEN 2018 
In 2018 werden 24 schadedossiers geopend bij verzekeraar Ethias.  

Dit is een daling met 40% tegenover 2017. Brand- en waterschadedossiers vormen de 

grootste groepen, elk met 7 dossiers. 

Daarnaast werd 1 globaal dossier afgehandeld in het kader van de storm van 18 januari 

2018, waren er 4 dossiers voor inbraak en vandalisme, 4 voor aanrijdings-schade en 1 

dossier dat te maken had met een defect aan de elektrische installatie. 

Belangrijke schadedossiers: 

• Op 26 februari 2018 ontstond er brand in de keuken van de woning te Merchtem, Huttert 

119 door een oververhitte frietketel. Gelukkig bleef de schade beperkt. 

• Op 7 juli 2018 was er een korte, maar hevige brand in een appartement aan de 

Tweelindendreef 80/67 in Grimbergen. De huurder kwam daarbij jammer genoeg om het 

leven en er waren ook 2 gewonden.  

De gebouwschade werd geraamd op € 63.305,00 (exclusief btw). Daarnaast waren er ook 

afbraak- en opruimingskosten (€ 9.543,17), reddings- en behoudskosten (€ 2.588,17), 

Tijdelijke onbruikbaarheid (€ 2.644,53) en indirecte verliezen (€ 6.390,19).  

De herstellingswerken zullen worden uitgevoerd in de loop van 2019. 

• In datzelfde flatgebouw woedde op 21 november 2018 opnieuw een zware brand in een 

ander appartement Tweelindendreef 76/5. Ook hier was de oorzaak een oververhitte 
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frietketel. Het appartement werd volledig onbewoonbaar verklaard. Er waren geen 

gewonden.  

Er kon pas, wegens discussie over de aansprakelijkheid, begin maart 2019 gestart 

worden met het opruimen van het appartement. De finale expertise is voorzien begin april 

2019 waarna de herstellingswerkenwerken zullen aangevat worden. De schade wordt 

geraamd op € 80.000 à € 100.000. 

• Op oudejaarsavond werd in Meise (Oppem) door een vuurpijl brand gesticht aan een 

voertuig dat geparkeerd stond voor een batterij van garages. Gelukkig bleef de schade 

beperkt tot 2 garagepoorten.  

• In Asse waren er in de appartementsgebouwen aan de Gasthuisstraat 2 branden tijdens 

het voorbije jaar: 

- een keukenbrand in het appartement Gasthuisstraat 3/8 met beperkte schade van  

€ 5.125,67 

- een brand, ontstaan door een oververhitte frietketel in het appartement Gasthuisstraat 

7/3, het appartement was, wegens rookschade en de vernielde keuken, tijdelijk 

onbewoonbaar. De schade bedroeg € 21.602,27. De herstellingswerken duurden een 

vijftal weken.  

-  

Schadegevallen 2018 
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Het aantal schadegevallen door brand is vrij hoog. Een verklaring hebben we daar niet 

onmiddellijk voor. Al is brand door oververhitte frietketels wel een aandachtspunt. Via o.a. de 

huurderskrant trachten we de huurders te sensibiliseren via tips over brandveiligheid en de 

gevaren van oververhitte frietketels. 

• Bij de storm van 18 januari 2018 deed het belangrijkste schadegeval zich voor aan een 

batterij garages in de Tulpenlaan-Azalealaan in Kapelle-op-den-Bos, waar het plat  dak 

gedeeltelijk wegwaaide. Er werd ons € 26.096,93 schade uitgekeerd. 

• Een nieuwe categorie schadegevallen behelzen inbraken en aanrijdingsschades. 

Bij het behandelen van schadegevallen werd bovendien vastgesteld dat heel wat huurders 

geen inboedelverzekering afsluiten. Door een ernstig schadegeval is de kans reëel dat 

mensen in financiële problemen komen. Ook over het afsluiten van een inboedelverzekering 

wordt geïnformeerd via o.a. de huurderskrant. 

 

3.10 OVERZICHT VAN ALLE INTERVENTIES VOOR SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING  
 

De firma Cofely Services staat in voor het onderhoud van sanitair en centrale verwarming. 

Hierna een overzicht van de correctieve en preventieve interventies in 2018, evenals het 

aantal installaties. 
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Aantal interventies         Uitvoeringsmaand 

 

3.11 STAND VAN ZAKEN ENERGIERENOVATIEPROGRAMMA (ERP16) 2020 
Om het effect van het ERP 2020 op ons patrimonium te evalueren en tevens een algemeen 

beeld te krijgen van de staat van de woningen en de vereiste middelen voor een 

opwaardering, organiseerde de vmsw tweejaarlijks een rondvraag bij de verschillende 

sociale huisvestingsmaatschappijen.  

Tegenwoordig worden woningkenmerken van de huurwoningen ingevuld in een door de vmsw 

ontwikkelde softwaretool. Ook de kenmerken met betrekking tot de ERP 2020 worden in deze 

softwaretool ingevuld. Het voordeel hiervan is dat op elk gewenst moment de actuele stand 

betreffende de ERP door de vmsw of door de maatschappij zelf kan gegenereerd worden.Een 

tweejaarlijkse rondvraag is nu niet meer nodig. 

 Onderstaande grafieken (bron:vmsw) geven de stand van zaken van ons patrimonium eind 

2018 weer op het gebied van beglazing en dakisolatie. 

 

 

 

 

16  ERP2020 of Energie RenovatieProject 2020 is een urgentieprogramma van de Vlaamse Overheid dat ervoor moet zorgen dat iedere woning in 

Vlaanderen in 2020 beschikt over dakisolatie, isolerend glas en een energiezuinige condensatieketel 
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3.12  EPC17-PROJECT 
In 2018 werden 63 nieuwe EPC’s opgemaakt middels een samenwerkingsovereenkomst van 

2015 die voor 4 jaar werd afgesloten met 2 EPC-deskundigen. 

Het bureau Rengs uit Kampenhout is actief in de sector oost van ons werkgebied en het bureau 

BDR Energy Consulting uit Wemmel in de sector west. 

Het gaat om EPC’s voor huurwoningen waarin een nieuwe huurder werd gehuisvest in 2018. 

• 65,08% (53,97% + 11,11%) van de opgemaakte certificaten kleurde donker- en lichtgroen  

en kreeg een kerngetal waaruit bleek dat de energetische kwaliteit van de woning kleiner 

was dan 300 kWh/m², wat als zeer energiezuinig mag bestempeld worden. 

• 28,57% kleurde geel en blijkt dus iets minder energiezuinig 

• 3,17% kleurde oranje en 3,18% rood tot bruin, wat wil zeggen dat het om 

energieverslindende woningen gaat  

De woningen die weinig energiezuinig zijn, krijgen onze verdere aandacht in het kader van het 

ERP  (Energie Renovatieprogramma 2020), waaraan actief wordt verder gewerkt. 

 

 

 

17 Een EPC of EnergiePrestatieCertificaat geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en is een verplichting bij verkoop en verhuur van woningen. 
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Aantal uitgevoerde EPC’s in 2018 
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4 VERKOPEN VAN GRONDEN EN WONINGEN 

4.1 VERKOOP VAN SOCIALE KOOPWONINGEN 

4.1.1 Nieuwbouw 

 

VERKOOP - laatste 5 jaren      

   Historiek 

 

Sinds de oprichting verkocht 

Providentia, samen met de 

gefusioneerde ondernemingen, 

1.093 nieuwbouwwoningen. 

 

 

2014 Kampenhout (Buken) 2      

2014 Gooik (Oetingen) 6      

2014 Herne 15      

2016 Asse (Relegem) 29      

2017 Liedekerke 16      

  Totaal 68       

 

4.1.2 Wederverkoop 

Dit betreft woningen die wij verkochten na wederinkoop, wanneer de oorspronkelijke kopers 

niet voldeden aan de woonplicht. 

 

VERKOOP - laatste 5 jaren      

 Historiek  

 

Sinds onze oprichting verkochten 

wij 9 woningen, na wederinkoop. 

 

2017 Liedekerke 1      

2018 Dilbeek (Schepdaal) 1      

2018 Kampenhout (Buken) 1      

2018 Londerzeel 1      

 Totaal 4      

 

4.1.3  Kandidaten 
Op 31 december 2018 registreerden wij 945 inschrijvingen van 447 kandidaat-kopers. 

Hierna illustreren wij het aantal kandidaten volgens een heatmap.  

Elke gemeente bevat het resultaat van haar deelgemeente met het grootste aantal 

kandidaten. 

Ook geven wij daarin het aantal kandidaten weer in de deelgemeenten waarin wij de 

komende twee jaren een nieuwbouwproject zullen realiseren. 
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4.2 VERKOOP  VAN SOCIALE HUURWONINGEN 
Dit betreft woningen die verkocht werden aan de zittende huurder volgens het decretaal 

kooprecht. 

VERKOOP - laatste 5 jaren      

   Wetgeving 

 

Sinds 24 april 2017 voorziet de Vlaamse 

Wooncode geen rechtsbasis meer voor 

het kooprecht. 

 

Overgangsbepaling:  

Er geldt een overgangsbepaling voor de 

huurders, die op 24 april 2017 voldeden 

aan de voorwaarden. Zij kunnen hun 

kooprecht nog uitoefenen tot en met  

31 december 2021. 

 

 

2013 Meise 2      

2013 Zemst 1      

2014 Zemst 1      

2014 Merchtem 1      

2014 Meise (Wolvertem) 1      

2015 Dilbeek 1      

2015 Overijse 1      

2015 Meise 1      

2015 Asse 1      

2016 Merchtem 1      

2017 - -       

2018 Affligem 1       

  Totaal 12       

Dilbeek

Groot-Bijgaarden

8 woningen

52

Asse

Asse

6 woningen

78

Roosdaal

OLV Lombeek

16 woningen

17

Boortmeerbeek

Hever

12 woningen

36

15 kandidaten

30 kandidaten

45 kandidaten

60 kandidaten
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5 VLAAMSE WOONLENING  

5.1 OVERZICHT TOEGEKENDE LENINGEN IN 2018 
 

 

VERRICHTING 

 

# 

 

BUDGET 

   Woonlening 

 

Kandidaat-ontleners kunnen 

een sociale hypothecaire 

lening aanvragen bij de 

Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen (vmsw). 

Providentia treedt op als 

bemiddelaar. 

 

 

Koopwoning zonder werken 12 € 2.105.700,00    

Koopwoning met werken 11 € 1.955.050,00    

Aankoop zonder werken 7 € 1.380.500,00    

Aankoop met werken 11 € 2.405.673,00    

Werken 0 € 0,00    

Werken via wederopname 1 € 10.000,00    

Behoud bij relatiebreuk 5 € 266.048,00    

 47 € 8.122.971,00    

 

  

 Samenwerking met Inter-Vilvoordse 

De sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse uit Vilvoorde realiseerde 22 sociale 

koopwoningen in Machelen. Via een bemiddelingsovereenkomst met deze maatschappij 

hielpen wij 18 kopers tot het verkrijgen van een Vlaamse Woonlening.  

De akten van deze koopwoningen werden in 2018 ondertekend. 

 

 

 

  

 Samenwerking met Woonpunt Zennevallei 

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei uit Halle realiseerde er 18 

sociale koopwoningen. Zonder een bemiddelingsovereenkomst hielpen wij 5 kopers tot 

het verkrijgen van een Vlaamse Woonlening. 

Twee akten werden in 2018 ondertekend. 
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5.1.1 Evolutie woonleningen – laatste 3 jaren  

 

 

  

 Historiek  

Sinds onze oprichting bemiddelden wij reeds 2.683 leningen. 

 

 

 

5.2 WOONLENING  BIJ PROVIDENTIA – VERGELIJKINGEN 
Hieronder geven wij ons aandeel in Vlaams-Brabant weer.  

In deze provincie kunnen ontleners bij 3 maatschappijen terecht. Het totaal van de verstrekte 

leningen in Vlaams-Brabant betreft 6% van het totaal in Vlaanderen. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Koopwoning zonder werken

Koopwoning met werken

Aankoop zonder werken

Aankoop met werken

Behoud

Werken

Aandeel in Vlaams-Brabant

Providentia Elders

 SOCIALE WONING PRIVE-WONING 

 Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Werken Werken Behoud 

 zonder 

werken 

met 

werken 

zonder 

werken 

met 

werken 

 weder- 

opname 

na 

relatiebreuk 

2016 15 13 10 21 1 4 2 

2017 10 6 11 15 2 1 3 

2018 12 11 7 11 0 1 5 
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6 BOUWPROJECTEN EN GRONDEN 

In de hiernavolgende projectfiches worden de algemene projectgegevens en een stand van 

zaken weergegeven in data-tabel, steeds aangevuld met een bijkomende toelichting over de 

wapenfeiten van 2018. 

Enkel de projecten waarbij in 2018 een wezenlijke voortgang te noteren viel, worden in detail 

besproken. Een aantal dossiers in studiefase worden daarom niet vermeld in dit 

activiteitenverslag (niet limitatief), zoals o.a. de projecten hierna vermeld:, 

• Londerzeel, Kerkhofstraat 

• Meise, Vilvoordsesteenweg 

• Merchtem, Groenstraat 

• Opwijk (Mazenzele), Molenstraat 

• Roosdaal, Hoogstraat-Pinijzenkets 

• Zemst, Hertevoetweg 

• Zemst (Weerde), Kerselaarlaan noord 

 

Volgende afkortingen worden in de data-tabellen en teksten gebruikt: 

- Type A: appartement-typologie: niet grondgebonden wooneenheid, bereikbaar via 

gemeenschappelijke delen 

- Type E: grondgebonden eengezinswoning, geen gemeenschappelijke delen 

- Type D: gestapelde woningen, ieder met eigen privatieve toegang, geen gemeen-

schappelijke delen.  Deze categorie wordt door de vmsw in nieuwbouwprojecten niet meer 

gehanteerd, Type D werd gevoegd bij Type A. 

- MV: aangepaste eenheden voor minder mobiele gebruikers 

- Type 1/2: een woongelegenheid met 1 slaapkamer, geschikt voor 2 personen, type 2/3: 

een woongelegenheid met 2 slaapkamers geschikt voor 3 personen, enz. 

- Beoordelingscommissie BeCo: orgaan van de vmsw dat minstens 3 x per kalenderjaar 

beslist over de programmatie van sociale woonprojecten.  Ze programmeert projecten op 

de meerjarenplanning (MJP) en op de korte termijnplanning (KTP) 

- FS3: financieringssysteem voor huurwoningen 

- BP: bouwprogramma, financieringssysteem voor koopwoningen 

- SSI: subsidie sloop en infrastructuurwerken, werken aan toekomstig openbaar domein 

- RvB & DC: Raad van Bestuur & Directiecomité van Providentia; 

- CBS: College van Burgemeester en Schepenen; 

- CBO: Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO): sociale woningen laten 

bouwen door private ontwikkelaars op gronden van deze ontwikkelaar, selectie en 

gunning via een 3-fasige mededingingsprocedure met onderhandeling conform de 

Europese bekendmakingsregels; 

- GPD: Grond- en Panden Decreet 

- D&B: Design & Build 



50 

 

 

6.1 PROJECTEN DEFINITIEF OPGELEVERD IN 2018 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 40 huurappartementen met ondergrondse parkeergarage 

Typologie 10x A1/2 MV + 10x A1/2 + 10x A2/3 MV + 10x A2/3 

Stand van zaken Definitieve oplevering 

Partners Vlabinvest (8 huur) • VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Atelier MA+P uit Brussel 

Stedenbouwk. vergunning 02/09/2013 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 FS3+SSI • KTP 21/10/2014 FS3+SSI 

Aanbest. & bestelbedrag 28/10/2014 • € 5.143.105,52 excl. btw waarvan € 4.363.374,02 bouw 

Aannemer woningen Bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk 

Aanvang & uitv.termijn 02/03/2015 • 740 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 57 kalenderdagen • € 9.872,03 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 15/05/2017 • 28/12/2018 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur D+A Consult nv uit Halle 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming Damman nv 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Na de ingebruikname van de woongelegenheden per 01/08/2017, meldden de nieuwe 
bewoners een aantal problemen. Dringende problemen werden bij voorrang opgelost, minder 
dringende problemen werden aangepakt tijdens meerdere klusdagen. In voorbereiding van 
de definitieve oplevering werden alle huurders bevraagd om hun laatste opmerkingen door te 
geven. Op 07/12/2018 meldde aannemer Damman dat alle openstaande herstellingen en 
controles werden uitgevoerd. De definitieve oplevering werd, na nazicht en overleg met de 
ontwerpers, aanvaard op 28/12/2018.  
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Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Tijdens de waarborgborgperiode kregen we enkele meldingen. Het ging dan vooral om 
huurders wiens slot van de nieuwe brandvrije deur nog moest vervangen worden omdat zij 
tijdens de uitvoeringsperiode niet aanwezig waren. Ook werd gemeld dat de mobiele 
brandtrap langs de rechtse zijde niet correct werd gebruikt. Bij nazicht werd vastgesteld dat 
dit inderdaad het geval was maar dit zou te wijten zijn aan spelende kinderen, wat ook werd 
bevestigd door de buurtbewoners. De brandtrap kan op geen enkele manier hiervan 
afgeschermd worden zonder zijn functie te verliezen. Er werd gevraagd aan de 
buurtbewoners om een oogje in het zeil te houden. Net voor datum van definitieve oplevering 
werd een rondgang gedaan.  Bleek, en dat werd ook aangekaart door de gemeente 
Grimbergen, dat enkele lampen stuk waren. Aannemer PIT nv heeft hierin zijn verant-
woordelijkheid genomen. Aansluitend werd het proces-verbaal van definitieve oplevering 
ondertekend op 28/11/2018. De liftrenovatie werd eveneens met gunstig gevolg afgewerkt. 
Na afwerking van de nog openstaande punten (ventilatie, koppeling aan brandalarm) en na 
ontvangst van keuringsverslagen en het postinterventiedossier werd de oplevering aanvaard. 
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 Algemene informatie 

Programma Renovatie brandveiligheid + liften appartementsgebouw 

Typologie 86 appartementen en gemeenschappelijke delen 

Stand van zaken Definitieve oplevering 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Grimbergen 

(Strombeek-Bever) 

Stedenbouwk. vergunning 23/06/2015 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2015 FS3 • KTP 23/06/2015 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 03/11/2015 • € 532.159,75 excl. btw 

Aannemer woningen PIT nv uit Kapellen 

Aanvang & uitv.termijn 04/04/2016 • 360 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 88 kalenderdagen • € 61.797,50 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 05/07/2017 • 28/11/2018 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 6 huurwoongelegenheden 

Typologie Huur: 1x A1/2 + 4x A2/3 + 1x A3/4 

Stand van zaken Definitief opgeleverd 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Artec + architectenbureel bvba uit Welle 

Stedenbouwk. vergunning 12/02/2015 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2015 FS3 • KTP 23/06/2015 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 18/11/2015 • € 722.250,63 excl. btw korting 3% verrekend 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Keppens nv uit Merchtem 

Aanvang & uitv.termijn 06/04/2016 • 450 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 213 kalenderdagen • € 25.862,55 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 20/12/2017 • 19/12/2018 

 Infrastructuur • niet van toepassing, ligging aan uitgeruste weg 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

De huurovereenkomsten voor de 6 woongelegenheden startten op 01/04/2018.  Tijdens het 
eerste gebruiksjaar werden nauwelijks gebreken of problemen vastgesteld. 

Eind november 2018 werden eventuele opmerkingen bij de huurders opgevraagd. De 
gemelde gebreken werden verholpen tijdens de algemene klusdag, waarna de definitieve 
oplevering zonder opmerkingen werd aanvaard op 19/12/2018. 
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6.2 PROJECTEN IN FASE VAN DEFINITIEVE OPLEVERING IN 2018 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Omwille van aanhoudende onopgeloste waterinfiltraties, kon de definitieve oplevering nog 
niet doorgaan. Nog steeds kwamen meldingen binnen van waterinfiltraties via de daken. 
Gelet op de heel droge zomerperiode in 2018 kwamen de meldingen slechts enkel tijdens 
herfst en winterperiode waardoor het erg moeilijk was om interventies te evalueren.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 57 huurwoongelegenheden + 29 koopwoningen 

Typologie Huur: 7x A1/2 + 10x A2/3 + 28x A2/4 + 3x A3/4 + 9x E3/5  

Koop: 25x E3/5 + 4x E3/6 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd 

Partners VMSW infrastructuur 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Tom Thys Architecten uit Brussel 

Stedenbouwk. vergunning 01/02/2010 • rechtsgeldig 

Aanbest. & bestelbedrag 17/06/2011 • € 10.107.466,46 excl. btw 

Aannemer woningen Bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk 

Aanvang & uitv.termijn 01/03/2012 • 700 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 274 kalenderdagen • € 91.450,96 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 24/11/2014 • in aanvraag 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Fris in het Landschap uit Gent + SWBO bvba uit Dendermonde voor de 

technische uitwerking 

Aannemer infrastructuur SOGA nv uit Verrebroek 



54 

 

 

Bij de koopwoningen hebben de betrokkenen aangifte gedaan bij hun verzekering. Hierdoor 
is bijkomend onderzoek gedaan naar de oorzaak. Volgens de experts was er een probleem 
met de aansluiting van de tapbuis op de regenwaterafloop. 

 De aannemer heeft, hier gevolg aan gevend, alle woningen aangepast. Het lijkt er nu op dat 
dit een gunstig verloop kent. De bewoners geven alleszins geen meldingen meer door. We 
zijn dus voorzichtig positief maar blijven voorlopig de zaak nog verder opvolgen. Naast het 
algemene probleem met de tapbuizen waren er ook op een enkele plaatsen problemen aan 
de dakdoorvoeren. Ook hier werden aanpassingen gedaan en is ook verder op te volgen. 
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 Algemene informatie 

Programma Renovatie van 30 huurappartementen 

Typologie 5x A1/2 MV + 10x A2/3 + 15x A1/2 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TV Rodenberg samengesteld uit Studiebureau W.J. & M.C. Van 

Campenhout nv uit Grimbergen (Strombeek-Bever) en bvba BSTK 

Ingenieursbureau uit Hever 

Stedenbouwk. vergunning 19/09/2011 • rechtsgeldig 

Aanbest. & bestelbedrag 17/06/2011 • € 3.025.241,52 excl. btw 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Vandenbussche nv uit Aalter 

Aanvang & uitv.termijn 03/10/2011 • 450 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 269 kalenderdagen • € 104.101,54 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 20/10/2013 • in aanvraag 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Gezien de vele openstaande opmerkingen tijdens de waarborgperiode, en de breuk en de 
verkleuring van de donkere gevelbeplating, werd de definitieve oplevering (normaal te 
voorzien vóór 20/10/2014) op advies van het studiebureau meermaals uitgesteld.Voorjaar 
2017 werden, zonder kosten naar Providentia, de verkleurde donkere gevelplaten Equitone 
Textura TE80 verwijderd en vervangen door bruingrijze gevelplaten Equitone Natura U972.  
Bij rondgang voor definitieve oplevering werden opnieuw verkleuringen van de nieuwe 
gevelplaten vastgesteld. Ter hoogte van de ter plaatse verzaagde plaatranden en van de ter 
plaatse gemaakte ophanggaten, wordt een ernstige verdonkering van de kleur vastgesteld.  
In overleg met het studiebureau en na technisch advies door de fabrikant (de kleurverschillen 
blijken normaal en geven geen aanleiding tot latere beschadiging of vroegtijdig verval) wordt 
voorgesteld om de definitieve oplevering te aanvaarden. De documenten zullen begin 2019 
opgemaakt en ondertekend worden.  
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 Algemene informatie 

Programma Renovatie van 30 huurappartementen 

Typologie 5x A1/2 MV + 10x A2/3 + 15x A1/2 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TV Rodenberg samengesteld uit Studiebureau W.J. & M.C. Van 

Campenhout nv uit Grimbergen (Strombeek-Bever) en bvba BSTK 

Ingenieursbureau uit Hever 

Stedenbouwk. vergunning 08/04/2013 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 FS3 • KTP 21/10/2014 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 24/02/2015 • € 3.064.769,57 excl. btw 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Vandenbussche nv uit Aalter 

Aanvang & uitv.termijn 23/11/2015 • 450 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 47 kalenderdagen • € 15.099,05 excl. btw in min 

Voorl. & def. oplevering 18/04/2017 • in aanvraag 

 Infrastructuur • niet van toepassing 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Per 01/05/2017 namen de meeste huurovereenkomsten hun aanvang. Tijdens de waar-

borgperiode werden meerdere gebreken gesignaleerd en door de aannemer aangepast. In 

voorbereiding van definitieve oplevering werden de huurders aangeschreven om de nog 

openstaande problemen te melden. Gezien de zeer matige respons, ook na twee 

herinneringen, werd nog geen definitieve kluslijst opgemaakt. In afwachting van een 

definitieve kluslijst en inplanning van de laatste klusdag wordt de definitieve oplevering 

uitgesteld.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 22 huurappartementen  

Typologie 7x A2/3MV + 11x A2/3 + 4x A2/4 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners Vlabinvest (4 huur) • VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen A2D Architects cvba uit Tervuren 

Stedenbouwk. vergunning 13/01/2014 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 FS3 • KTP 21/10/2014 FS3 + 26/06/2014 SSI 

Aanbest. & bestelbedrag 28/11/2014 • € 2.886.423,41 excl. btw (waarvan € 276.601,26 infra) 

Aannemer woningen Bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk 

Aanvang & uitv.termijn 30/03/2015 • 490 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 75 kalenderdagen • € 38.587,62 excl. btw in min 

Voorl. & def. oplevering 28/10/2016 • in aanvraag 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming Damman nv 

 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Na consult van de huurders werd op 19/09/2018 een verzamellijst met opmerkingen en 
openstaande nazichten en herstellingen door aannemer Damman ter controle doorgegeven 
aan de ontwerpers voor verder nazicht en opvolging. Na dit nazicht zal nog een laatste 
klusdag ingepland worden, waarna de definitieve oplevering aanvaard kan worden.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 17 koopwoningen 

Typologie 17x E3/5 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TH Coppens & Coen – Pascal François architecten uit Aalst 

Stedenbouwk. vergunning 01/12/2008 • rechtsgeldig 

Aanbest. & bestelbedrag 18/12/2009 • € 2.397.992,39 excl. btw 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Marcel Everaert–Cooreman nv uit Berlare 

Aanvang & uitv.termijn 12/04/2010 • 450 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 194 kalenderdagen • € 123.114,05 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 08/03/2012 • in aanvraag 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Ingenieursbureau SWBO uit Dendermonde 

Aannemer infrastructuur Openbare werken Tavernier bvba uit Sint-Lievens-Houtem (infra) • 

Pevenage en Zoon bvba uit Zottegem (omgeving) 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Na meerdere controlebezoeken door architect en projectopvolger van Providentia, en na 
onderhandelingen met de aannemer werd eind 2018 uiteindelijk een consensus bereikt over 
een definitieve kluslijst. Meldingen die expliciet buiten de verantwoordelijkheid van de 
aannemer vallen (schade door gebruik, natuurlijke slijtage, enz.) werden niet weerhouden. 
De redelijke opmerkingen worden na onderhandelen met de nieuwe directie van de hoofd-
aannemer aanvaard, met inbegrip van veel van de discussiepunten. De definitieve klusdag 
wordt ingepland midden februari 2019. Na uitvoering en controle van alle overeengekomen 
herstellingen kan de definitieve oplevering aanvaard worden.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 16 koopwoningen 

Typologie 16x E3/5 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TH Coppens & Coen – Pascal François architecten uit Aalst 

Stedenbouwk. vergunning 12/09/2013 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26.02.2014 BP • KTP 21/10/2014 BP 

Aanbest. & bestelbedrag 09/09/2016 • € 2.461.482,35 excl. btw korting 4% verrekend 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Keppens nv uit Merchtem 

Aanvang & uitv.termijn 10/09/2015 • 480 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 108 kalenderdagen • € 89.553,98 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 05/05/2017 •  

 Infrastructuur • opdrachtgever vmsw 

Ontwerper infrastructuur Ingenieursbureau SWBO uit Dendermonde 

Aannemer infrastructuur Openbare werken Tavernier bvba uit Sint-Lievens-Houtem (infra) • 

Krinkels nv uit Londerzeel (omgeving) 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

In voorbereiding van definitieve oplevering werden alle kopers aangeschreven om alle nog 
openstaande bij voorlopige oplevering niet zichtbare gebreken door te geven. Er werden 
nauwelijks meldingen doorgegeven. Definitieve kluslijst werd opgemaakt en zonder opmer-
kingen door de aannemer aanvaard. Tijdens de klusdag werden alle meldingen met gunstig 
gevolg verholpen. De documenten voor definitieve oplevering werden opgemaakt in afwach-
ting van ontvangst van de vereiste conforme bewijsstukken van meerdere onderaannemers 
in het kader van de EPB wetgeving, voor opmaak van de eindberekening en de EPC-
attesten door de EPB deskundige, wordt verdere ondertekening van de documenten 
uitgesteld.  
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Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Dit CBO-project werd voorlopig opgeleverd eind 2017.Er zijn gedurende de waarborgperiode 

niet echt noemenswaardige problemen gemeld geweest. De meeste meldingen gingen over 

de groenaanleg. Met de droogte lukte het moeilijk om de groenaanplanting te laten wortelen. 

Daarnaast zijn er ook enkele meldingen geweest over de toegangspoort tot de parkeer-

plaatsen die beschadigd werd door een aanrijding en nadien minder goed functioneerde. Op 

22 november 2018 was het precies een jaar na voorlopige oplevering. De huurders werden 

allemaal aangeschreven om eventuele bouwtechnische problemen nog te melden. De 

definitieve oplevering wordt daarom iets later verleend, nl op 14 januari 2019.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 16 sociale huurwoongelegenheden 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners CBO-procedure via VMSW 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Architect Philippe Marchand uit Asse (Zellik) 

Stedenbouwk. vergunning  

Beoordelingscommissie MJP 26.06.2014 FS3  • KTP 26.02.2015 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag CBO-procedure • € 2.142.470,78 excl. .btw 

Aannemer woningen Elpers nv uit Merchtem 

Aanvang & uitv.termijn 18/05/2016 • 510 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening Niet van toepassing, CBO-procedure 

Voorl. & def. oplevering 22/11/2017 • 14/01/2019 

 Infrastructuur • inbegrepen in aanneming CBO 

Ontwerper infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 



61 

 

 

6.3 PROJECTEN VOORLOPIG OPGELEVERD IN 2018 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Voor dit project werd in de loop van 2018 een derde opeenvolgende projectcoördinator en 
tevens technisch directeur aangesteld door aannemer Everaert-Cooreman nadat er nog 
steeds geen einde der werken in zicht was en de uitvoeringstermijn dermate overschreden 
was dat de maximale boeteregeling van toepassing was.Evenwel werd door Providentia 
duidelijk gesteld tegenover Everaert-Cooreman dat we de maximale boete zouden laten 
gelden, en zelfs zouden verhogen met de huurderving voor dezelfde periode en de extra 
erelonen die ons werden aangerekend. Hierop reageerde Everaert-Cooreman met een 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 28 huurappartementen 

Typologie 4x A1/2 + 24x A2/3 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners Vlabinvest • VMSW (omgevingsaanleg) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Atelier MA+P uit Brussel (voorheen Maenhout) 

Stedenbouwk. vergunning 27/03/2012 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26.02.2014 FS3 • KTP 23.06.2015 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 12/10/2015 • € 3.603.947,19 excl. btw 

Aannemer woningen Everaert-Cooreman nv uit Overmere 

Aanvang & uitv.termijn 04/04/2016 • 530 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 414 kalenderdagen • € -11.420,43 excl. btw in min 

Voorl. & def. oplevering 26/11/2018 • waarborgperiode 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Evolta engineers & architects uit Brussel 

Aannemer infrastructuur Nog aan te stellen door de VMSW 
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dadingsvoorstel. Ondersteund door onze raadsman, Rasschaert Advocaten uit Erpe-mere, 
werd finaal tot een overeenkomst gekomen, verder dan enkel het project in Overijse. De 
voorlopige oplevering werd uiteindelijk verleend op 26 november 2018. 
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6.4 PROJECTEN IN UITVOERING 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 36 huurappartementen en 6 koopwoningen 

Typologie Huur: 2x A1/2 + 9x A2/3 + 21x A2/4 • Koop: 6x E3/5 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur & omgevingsaanleg) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Filip De Mulder architect uit Wemmel 

Stedenbouwk. vergunning 04/04/2016 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie KTP 21.02.2017 BP+FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 06/09/2017 • € 6.181.686,54 excl. btw 

Aannemer woningen nv Algemene Ondernemingen Robert WYCKAERT uit Gent 

Aanvang & uitv.termijn 09/04/2018 • 570 kalenderdagen 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur D+A Consult nv uit Halle 

Aannemer infrastructuur SOGA nv uit Verrebroek 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Als gevolg van de open aanbesteding op 06/09/2017 werden de bouwwerken toegewezen 
aan de laagste regelmatige bieder, de nv Algemene Ondernemingen Robert WYCKAERT uit 
Gent. De werkzaamheden namen aanvang op 09/04/2018. Voorlopige oplevering wordt 
voorzien einde 2019, onder voorbehoud van meerwerken, weerverlet en/of onverwachte 
problemen. De vordering van de werken verloopt normaal, de beperkte achterstand op de 
ruwe planning is perfect in te lopen tijdens de afwerkingsfase.  
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Er worden geen belangrijke verrekeningen in meer verwacht. Voorjaar 2019 zal, 
samenlopend met de bouwwerken, de tweede fase van de infrastructuurwerken opgestart 
worden. Ingebruikname van de 36 huurwoongelegenheden kan pas voorzien worden na 
volledige afwerking van de infrastructuurwerken aangezien alle nutsinfrastructuur en alle 
toegangen hierin vervat zitten. 

  



65 

 

 

 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Gedurende heel het jaar 2018 werd verder gewerkt aan de verwezenlijking van dit project. In 
eerste fase werd de infrastructuur aangelegd. In tegenstelling tot voorgaande projecten werd 
hier gekozen om de wegenis af te werken voor de start van de woningbouw. Voorheen werd 
enkel de onderfundering geplaatst zodat er minder kans op beschadiging zou optreden. Eind 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 26 huurappartementen en 12 koopwoningen 

Typologie Huur: 26x A2/3 

Koop: 12x E3/4 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners VMSW (infrastructuur & omgevingsaanleg) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Strombeek-Bever 

Stedenbouwk. vergunning 18/09/2014 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26.02.2014 BP+FS3  23.06.2015SSI • KTP 23.06.15 BP+FS3+SBE 

27.10.15 SSI 

Aanbest. & bestelbedrag 24/10/2016 • € 4.360.417,74 excl. btw 

Aannemer woningen Bouwbedrijf Wienen nv uit Zutendaal 

Aanvang & uitv.termijn 15/03/2017 • 540 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 146 kalenderdagen • € 0,00 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 19/01/2019 • 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau Quadrant uit Kortenberg 

Aannemer infrastructuur Van Hoeyveld bvba uit Boortmeerbeek 
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2018 bleek na volledig opkuis van de weginfrastructuur dat er nauwelijks beschadigingen 
konden vastgesteld worden. Dit betekent dat na realisatie van de woningbouw de verdere 
omgevingsaanleg heel snel kan gaan.De aanleg van de nutsleidingen in openbaar domein 
was wel een probleem. Door het slechte weer kon deze niet doorgaan volgens planning. 
Hierdoor liep het hele projectverloop wat vertraging op. De prognose is om op te leveren in 
de loop van juni 2019 en de verhuring/verkoop te starten per 1 juli 2019. 
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Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Na fase drie van de CBO-procedure waarbij het definitief ontwerp aan de VMSW wordt 
overgemaakt en de definitieve kostprijs / financiering wordt vastgelegd kreeg aannemer 
Durabrik de bestelbrief toegestuurd. De aanvangsdatum werd in gezamenlijk overleg 
vastgelegd op 2 februari 2018. Met een uitvoeringstermijn van 460 kalenderdagen was de 
oplevering voorzien op 7 mei 2019. Echter, het project kende een zeer vlot werfverloop. 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 8 huurappartementen 

Typologie 4x A2/3 + 4x A2/4 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners CBO-procedure via VMSW 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Jonckheere ir.-architecten bvba uit Brugge 

Stedenbouwk. vergunning 2806/2017 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP • KTP 20.06.2017 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag CBO-procedure • € 1.118.250,00 excl. btw 

Aannemer woningen Durabrik Bouwbedrijven nv uit Drongen 

Aanvang & uitv.termijn 02/02/2018 • 460 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 0 kalenderdagen • € 20.222,50 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 20/03/2019 • 

 Infrastructuur • inbegrepen in aanneming CBO 

Ontwerper infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 
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Het bestek was sluitend en er werden geen al te grote problemen vastgesteld tijdens 
uitvoering. Wel is beslist om de woongelegenheden bijkomend te voorzien van een 
grondlaag (binnenschilderwerk) op de muren en om de binnendeuren te lakken. Hiervoor 
werd een verrekening aanvaard ten bedrage van 20.222,50 euro. Ondanks het bijkomend 
werk heeft de aannemer bij schrijven van 6 maart 2019 reeds de oplevering aangevraagd.  
Dit is 48 kalenderdagen sneller dan contractueel voorzien. Verhuring is voorzien per 
01/04/2019.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 26 huurappartementen 

Typologie 7x A1/2 + 11x A2/3 + 8x A2/4 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners CBO-procedure via VMSW 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen OSK-AR architecten cvba uit Dilbeek 

Stedenbouwk. vergunning 11.09.2017 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP • KTP 20/06/2017 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag CBO-procedure • € 4.063.500,00 excl. btw 

Aannemer woningen Durabrik Bouwbedrijven nv uit Drongen 

Aanvang & uitv.termijn 02/02/2018 • 535 kalenderdagen 

Voorl. & def. oplevering Voorzien juli 2019  

 Infrastructuur • inbegrepen in aanneming CBO 

Ontwerper infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Voor de aanvang van de bouwwerken verwierf Providentia de bouwgrond (gemeten 28a 

73ca) van de promotor nv Novus voor een bedrag van € 1.269.840.  De akte werd verleden 

voor notaris Walravens te Dilbeek. De bouwwerken gingen van start op 02/02/2018. 

Aanvankelijk verliep alles vlot, maar door de omvang en de complexiteit van het project 

groeide de achterstand op de planning. Na overleg met Providentia werd door Durabrik een 

extra projectleider aangeduid om de werken op te volgen. Deze beslissing kwam zowel de 

timing als de orde op de bouwplaats ten goede. De ruwbouw van blok B is af en hierin zijn ze 

begonnen met de binnenmuren. Voor blok A dient er nog één verdiep afgedekt te worden 

met breedplaatvloeren en beton. Zonder verdere tegenslagen zou de vooropgestelde timing 

haalbaar moeten zijn.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 12 huurappartementen en 8 koopwoningen 

Typologie Huur: 6x A2/3 + 4x A2/4 + 2x A3/5 

Koop: 5x E3/4 + 3x E4/5 

Stand van zaken In uitvoering 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Paul Devriendt Architecten uit Asse 

Stedenbouwk. vergunning 30/05/2016 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014 BP+FS3+SSI - 23.06.2015 SSI • KTP 21.02.2017 SSI - 

31.10.2017 BP+FS3+SBE 

Aanbest. & bestelbedrag 11/10/2017 • € 2.619.595,69 excl. btw (€ 323.254,16 infra + € 

2.296.341,53 arch) 

Aannemer woningen Bouwbedrijf Wienen nv uit Zutendaal 

Aanvang & uitv.termijn 09/04/2018 • 500 kalenderdagen 

 Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau MESO uit Meise 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming Wienen nv 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

In voorbereiding van de officiële gunning van de werken (bestelbrief van 01/03/2018 voor 
een bedrag van € 2.619.595,69 excl. btw) vond op 19/12/2017 reeds een kennismakings-
vergadering. De werkzaamheden startten effectief op 09/04/2018, voor een termijn van 500 
kalenderdagen (bouw + infrastructuur).Afgezien van een aantal opmerkingen met betrekking 
tot de veiligheid op de bouwplaats, verliep de uitvoering van de werken vlot.  Mede door het 
zachte herfstweer in oktober en november kon de aannemer Bouwbedrijf Wienen vlot 
doorwerken en twee weken voorsprong nemen op de vooropgestelde planning.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 2 x 12 huurappartementen 

Typologie 12x A1/2 + 12x A2/3 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners Vlabinvest (4 huur) • VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Grimbergen 

(Strombeek-Bever) 

Stedenbouwk. vergunning 22/03/2016 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26.06.2014 FS3 23.02.2016 SSI • KTP 18.10.2016 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 22/03/2017 • € 3.199.217,97 excl. btw 

Aannemer woningen BEKAERT BUILDING COMPANY nv uit Waregem 

Aanvang & uitv.termijn 18/09/2017 • 600 kalenderdagen 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Ingenieursbureau SWBO uit Dendermonde 

Aannemer infrastructuur Openbare werken Tavernier bvba uit Sint-Lievens-Houtem (infra) • 

Krinkels nv uit Londerzeel (omgeving) 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

De bouwwerken startten op 18/09/2017. Het gehele bouwproces liep vlot en beide bouw-
volumes stonden wind en waterdicht in november 2018. Door een goede samenwerking tussen 
aannemer, architect en bouwheer, zal de voorziene opleveringsdatum naar alle 
waarschijnlijkheid gehaald kunnen worden. Oplevering woningbouw staat gepland voor juli 
2019. Na aanbestedingsprocedure door de VMSW werd nv Krinkels uit Londerzeel op 
21/12/2018 aangesteld als aannemer omgevingswerken.  Door overschrijding van de maximale 
budgetten infrastructuur dient Providentia in deze bestelling een aandeel van € 162.960,26 ten 
laste te nemen. De uitvoering van de nutsinfrastructuur en de omgevingswerken loopt 
gedeeltelijk in overlap met de uitvoering van de bouwwerken. Volgens planning zouden de 
omgevingswerken opleverbaar zijn oktober 2019. Verhuring van de woongelegenheden kan, 
gezien de onbereikbaarheid van de toegangen, pas na de afwerking van de omgeving voorzien 
worden.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 18 huurappartementen 

Typologie 3x D1/2 + 6x D2/3 + 9x D3/4 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TV Rossaert-Thiers architecten, LAUd-Living F01 uit Schaarbeek 

Stedenbouwk. vergunning 22/09/2016 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 23.02.2016 FS3 18.10.2016 SSI • KTP 05.07.2017 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 18/04/2018 • € 2.345.137,06 excl. btw 

Aannemer woningen nv Elpers uit Merchtem 

Aanvang & uitv.termijn 17/09/2018 • 460 kalenderdagen 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Aannemer infrastructuur Ondernemingen De Jonghe en Zoon uit Aalst 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Op het terrein Merchtem Harmonieblock startte aannemer De Jonghe & Zn in opdracht van 
de VMSW met de wegeniswerken op 17/09/2018.  De wegenis werd volledig aangelegd 
volgens plan op een lichte aanpassing van het straatpeil na.  Hierdoor is het tracé van de 
straat gelijkmatiger, wat de werken vergemakkelijkte, maar ook lichte gevolgen had voor de 
hoogte-inplanting van de woonvolumes.  De eerste fase van de wegeniswerken werd 
afgerond einde december 2018.   

De start van de bouw van de duplexwoningen was aansluitend voorzien. Door ontoegankelijk 
terrein (te sterk geroerde grond en abnormaal nat jaareinde) wordt de opstart van de 
bouwwerken uitgesteld naar maart 2019.   
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6.5 GEPLANDE PROJECTEN 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 28 huurappartementen, 9 huurwoningen en 18 koopwoningen 

Typologie 20x A2/3 + 3x A3/4 + 4x A3/5 • 9x E3/5 • 11x E3/5 + 7x E3/6 

Stand van zaken Aanvraag stedenbouwkundige vergunning DBA 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur)  

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Coppens & Coen architecten uit Aalst 

Beoordelingscommissie MJP 27/10/2015 BP+SSI  

Aanvang & uitv.termijn xxx • xxx kalenderdagen 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Het dossier Affligem Brusselbaan-Pastorijweg is één van de overgangsdossiers subsidie 
koop.  Hiertoe dienen twee belangrijke deadlines gehaald te worden: stedenbouwkundige 
vergunning voor einde 2017 en gunning der werken bouw én infra voor einde 2018. De 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 05/10/2017. Tijdens het 
openbaar onderzoek werd een bezwaarschrift ingediend door de buur. Gezien hoge risico op 
beroepsprocedure bij Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste het gemeentebestuur om 
de 28 woongelegenheden van bouwblok D (met drie woonlagen in de meest strikte 
interpretatie van het Gewestplan) uit de vergunning te sluiten. 

Op 06/02/2018 leverde het gemeentebestuur de stedenbouwkundige vergunning af voor de 
bouw van 27 woongelegenheden. Het daaropvolgende beroep bij de Bestendige Deputatie 
door de buur werd afgewezen. De Deputatie bevestigde bij beslissing van 17/06/2018 de 
afgeleverde vergunning. Momenteel loopt verdere procedure bij de Raad voor Vergunnings-
betwistingen na ingediend verzoekschrift tot vernietiging. Gelijklopend met de procedure bij 
Deputatie en nadien de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd door dezelfde aanpaler 
een procedure in de zaak der wegen ingeleid bij de Raad van State.  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 32 huurappartementen, 8 huurwoningen en 20 koopwoningen 

Typologie 5x A1/2 + 14x A2/3 + 11x A3/4 + 2x A3/5 • 2x E2/3 + 6x E3/4 • 1x E2/4 + 

15x E3/4 + 4x E3/5 

Stand van zaken Voorontwerp bouw en infrastructuur 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur)  

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen, 

stedenbouw & infra 

THV COMODO architecten / BUUR / ARA uit Leuven 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 BP+FS3+SSI . 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur THV COMODO architecten / BUUR / ARA uit Leuven 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

De stedenbouwkundige vergunning met referentie 2013/256 van 05/05/2014 werd, in hoofd-
zaak omwille van procedureredenen (de splitsing van het totaalproject onder twee 
vergunningsaanvragen werd niet aanvaard), in beroep geschorst. Aanvraag tot wijziging van 
verkavelingsvergunning met ref 5.V.226 van 22/11/1985 werd door de ontwerpers 
opgemaakt en werd op 18/05/2017 ingediend. Gelet op meerdere bezwaarschriften, werd in 
overleg met de juridische dienst van de gemeente, de verkavelingsaanvraag ingetrokken, 
teneinde geen weigering te moeten incasseren. Op aangeven van de ontwerpers wordt 
momenteel een nieuwe piste onderzocht. Met nieuwe Codex (gewijzigde 
stedenbouwkundige regelgeving), is er een nieuwe mogelijkheid om onder motivatie van 
‘gewenste beleidsmatige ontwikkeling’ af te wijken van een vergunde niet vervallen 
verkaveling van meer dan 15 jaar oud, zoals hier het geval. Als de gemeente Asse in dit 
verhaal wil meegaan, zal voorjaar 2019 een update van vergunningsaanvraag opgemaakt 
worden, met conformiteit naar maximaal aantal woonlagen + aanpassingen in kader van 
EPB.  Mogelijks dient hierdoor het bouwprogramma aangepast te worden.  
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Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Na een lange procedureslag voor het verkrijgen van een rechtsgeldige bouwvergunning 

kregen we goed nieuws. De PSA18 had het verslag voor toewijzingsbeslissing in gunstige zin 

aangepast. Dit was zeer hoopvol voor het verkrijgen van de vergunning. De RVB nam op 

07/06/2018 kennis van het gunstige verslag van de PSA in dit dossier. 

Op 22/06/2018 ontvingen wij dan het goede nieuws dat de vergunning met voorwaarden 

werd afgeleverd door de deputatie op 17/05/2018, waarna de vergunning werd aangeplakt.  

Binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn ontvingen wij op 26/07/2018 een kopie van 

wederom een verzoekschrift tot vernietiging met vordering tot schorsing bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van de beslissing van de deputatie van 17/05/2018, vanwege een 

buur tegen de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Inmiddels is de officiële 

kennisgeving ontvangen van de griffie. Desondanks werd beslist om het project door te 

zetten. Er zijn dan ook opnieuw afspraken gemaakt met de ontwerper en de VMSW tot 

verderzetting van het dossier. 

 

 

18 PSA/ Provinciaal Stedenbouwkundige Ambtenaar 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 8 huurappartementen, 6 koopwoningen 

Typologie 4x A1/2 + 4x A2/4 + 2x E3/4 + 4 E3/5 

Stand van zaken Bouwaanvraag 

Partners VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Ontwerpburo Desinjee uit Ninove (voorheen Kris Torrekens) 

 Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Arcadis VDS bvba uit Haaltert 
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 Algemene informatie 

Programma Renovatie van 30 naar 25 huurappartementen 

Typologie 5x A1/2MV + 5x A1/2 + 10x  A2/3 + 5x A3/4 

Stand van zaken Basis aanbesteding 

Partners Niet van toepassing 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Prisma Architecten uit Aalst (voorheen Coppens & Coen) 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Na de afwerking en voorlopige oplevering van blok 3 (Reinaerstraat 60) werd woonblok 2 
ontruimd. Juni 2017 vertrokken de laatste huurders en werd het gebouw beveiligd naar 
ongewenst bezoek en beschadiging.  Na open aanbesteding besliste onze Raad van Bestuur 
op 06/04/2017 over de aanstelling van Architectenassociatie COPPENS & COEN bvba uit 
Aalst als ontwerpers voor de renovatie van de resterende woonblokken. Schetsontwerp van 
15/12/2017 werd gunstig geadviseerd door de VMSW, alsook het voorontwerp van 
17/07/2018. Het project zal op de BeCo van februari 2019 opgenomen worden op de MJP. 
Aansluitend zal de omgevingsvergunning aangevraagd worden en zal het 
aanbestedingsdossier opgemaakt worden. De aanbestedingsprocedure tot aanstelling van 
een uitvoerend aannemer woningbouw wordt voorzien voor april/mei 2019, zodat na opname 
op Kortetermijnplanning (voorzien BeCo juni 2019) de werken kunnen gegund en opgestart 
worden tweede helft 2019.  

  



77 

 

 

G
a
lm

a
a
rd

e
n

, 

(V
o

ll
e
z
e
le

) 

O
u

d
s
tr

ijd
e
rs

p
le

in
 

 

 

 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 10 sociale huurwoongelegenheden 

Typologie 5x A1/2 + 5x A2/3 of 2/4 

Stand van zaken Voorontwerp 

Partners VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Architectenvereniging THV Devriendt – Cassiman uit Asse. 

 Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Het ontwerp voor het woonproject Vollezele, Oudstrijdersplein is in volle opmaak. Het 
voorontwerp werd op 28/11/2018 ingediend om op de meerjarenplanning te komen.  Het 
werd door de VMSW goedgekeurd, zodat de stukken voor aanvraag omgevingsvergunning 
alsook een definitief ontwerp kunnen opgemaakt worden. 

Onder ‘bouwheerschap van Providentia’ werd ook een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gevoerd voor de aanstelling van de ontwerper van de wegenis, 
infrastructuur en omgeving. Er werd een uitnodiging tot kandidatuurstelling verzonden naar 
Studiebureau BVP, Quadrant, D+A Consult, Evolta en MesO. Uiteindelijk hebben twee 
kandidaten offerte ingediend namelijk Studiebureau BVP en THV MesO-Cassiman-
Devriendt. De offerte van THV MesO-Cassiman-Devriendt werd, na overleg met de 
juridische dienst van de VMSW en op basis van artikel 93 van het KB, verworpen aangezien 
het een ‘spontane offerte’ betrof. Studiebureau BVP werd, als enige en dus meest voordelige 
regelmatige bieder, aangesteld als ontwerper voor de infrastructuur en omgeving. 

De aanvraag tot omgevingsvergunning zal gezamenlijk gebeuren na kennisgeving aan de 
bevolking en na goedkeuring van het voorontwerp infrastructuur op de plenaire vergadering. 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 20-35 sociale woongelegenheden (huur / koop / Vlabinvest 

koop) 

Typologie Nog te bepalen 

Stand van zaken Aanstellingsprocedure ontwerper woningbouw 

Partners VMSW (infrastructuur) • Vlabinvest (koop)  

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Nog aan te stellen 

 Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Omwille van diverse redenen kon ruime tijd niet verder gewerkt worden aan het project 
(ontbreken van langetermijnvisie, onduidelijkheid omtrent subsidies infrastructuur, erkenning 
als archeologische site, voorlopige bescherming Romeinse Vicus, enz.). Intussen blijken 
deze hindernissen van de baan en werd in overleg met het College van Burgemeester en 
Schepenen op 27/11/2017 een nieuwe start genomen voor de ontwikkeling van een 
gemengd sociaal woonproject met 20 tot 35 eenheden (koop / huur / Vlabinvest koop) en 
een onderhoudsluwe openbare ruimte voor jeugdwerking.  Na akkoord van het CBS over de 
principeschetsen werd het bijzonder bestek tot aanstelling van ontwerper architectuur 
opgemaakt en goedgekeurd. Op 18/12/2018 mochten wij vier valabele inschrijvingen 
ontvangen, waaruit de projectjury op 15/02/2019, na grondig nazicht en beraad, een laureaat 
zal voorstellen. 
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Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

De Raad van Bestuur nam op 07/06/2018 kennis van het ongunstige verslag van de PSA na 
beroep van omwonenden bij de deputatie tegen de vergunning voor dit project, ons 
afgeleverd door de gemeente op 28/12/2017. De RVB nam dan ook kennis van het verloop 
van de hoorzitting dd. 07/06/2018 waar door onze advocaat de bezwaren van de PSA zoveel 
als mogelijk weerlegd werden. Wij vroegen evenwel aan de Bestendige Deputatie om ons 
een vergunning met voorwaarden te verlenen gezien het bezwaar m.b.t. het gebouw aan de 
linkerzijde blijft terugkomen en om uit de impasse te geraken, heeft Providentia voorgesteld 
om dit gebouw aan de linkerzijde uit de vergunning te sluiten. Het aantal wooneenheden 
wordt hierdoor (nogmaals) met 6 eenheden verminderd tot 40. Op 07/06/2018 nam de 
Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant dan de beslissing om de vergunning te verlenen 
onder voorwaarden. Echter, op 27/08/2018 ontvingen wij een afschrift van het verzoekschrift 
houdende beroep tot nietigverklaring. Het is nu wachten op verder nieuws vanwege de griffie 
van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Intussen zal getracht worden om tot een 
onderlinge overeenkomst te komen met de buren om alzo verder te kunnen. 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 29 huurappartementen en 17 koopwoningen 

Typologie Huur: 3x A1/2 + 10x A2/3 + 16x A3/4 

Koop: 15x E3/4 + 2x E3/5 

Stand van zaken Bouwaanvraag 

Partners Vlabinvest (6 huur) • VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Grimbergen 

(Strombeek-Bever) 

Stedenbouwk. vergunning 18/04/2016 • schorsing 02/06/2016 • geweigerd 08/09/2016 

Beoordelingscommissie MJP 26.02.14 BP FS3 en SSI  

 Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau Quadrant uit Kortenberg 
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Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Het ontwerp van het project liep in 2018 vertraging op door een personeelswissel bij de 
ontwerper enerzijds en aanpassingen in het kader van de energiewetgeving anderzijds.Het is 
sowieso al een complex dossier dat al heel lang aansleept. Het project zoals het voorheen 
was maakte gebruik van de maximale bebouwingsoppervlakte. Met de steeds strenger 
wordende energiewetgeving en de daaraan gekoppelde verbreding van de buitenmuren 
heeft de ontwerper een heel puzzelwerk moeten oplossen om hieraan te voldoen zonder 
overtreding op de bebouwingsoppervlakte te maken. Er zijn meerdere besprekingen geweest 
tussen de EPB-verslaggever en de ontwerper om te voldoen aan de heersende wetgeving 
zonder verlies van woongelegenheden of wijzigingen aan het concept.  Er wordt naar 
gestreefd om de omgevingsaanvraag in te dienen in het voorjaar van 2019. 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 54 huurappartementen 

Typologie 16x A1/2 + 38x A2/3 

Stand van zaken Bouwaanvraag 

Partners VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Grimbergen 

(Strombeek-Bever) 

Stedenbouwk. vergunning 18/04/2016 • schorsing 02/06/2016 • geweigerd 08/09/2016 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014  

 Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur  

Aannemer infrastructuur  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 20 koopwoningen en gemeenschapshuis 

Typologie Nog te bepalen 

Stand van zaken Aanstellingsprocedure ontwerper woningbouw 

Partners Vlabinvest als eigenaar van de grond – Ons Tehuis Brabant 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Nog aan te stellen 

 Infrastructuur • niet van toepassing, uitgeruste weg 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Met de aanvaarding op 01/12/2016 van de engagementsverklaring tussen de gemeente 
Kampenhout, het OCMW, Ons Tehuis Brabant, Providentia en Vlabinvest werd een start 
genomen voor de realisatie van een kleinschalig woonzorgproject en 20 Vlabinvest 
koopwoningen. Op 04/07/2017 werden alle voorwaarden van de samenwerking gefinali-
seerd. 
Tijdens meerdere overlegmomenten werd de ontwerpopdracht gedetailleerd en werd het 
bestek tot aanstelling van de ontwerper architectuur opgemaakt en goedgekeurd. Bij opening 
bieding van 18/12/2018 mochten wij vier inschrijvingen ontvangen, waarvan één substantieel 
onregelmatig wegens ontbrekende prijsopgave. De leden van de projectjury zullen op 
19/02/2019, na grondig nazicht en beraad, een laureaat voorstellen. 
  



82 

 

 

L
in

k
e
b

e
e
k

 

M
o

le
n
s
tr

a
a

t 

 

 

 

 

 

 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 12 huurwoongelegenheden 

Typologie 6x A1/2 + 3x A2/3 + 5x A2/4 + 3x A3/4 + 2x A3/5 

Stand van zaken Bouwaanvraag 

Partners Vlabinvest als eigenaar van de grond 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Filip De Mulder architect bvba uit Wemel 

Stedenbouwk. vergunning 12.07.2018 na beroep 06.02.2019 rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 13.11.2017 

 Infrastructuur • niet van toepassing, uitgeruste weg 

Ontwerper infrastructuur Niet van toepassing 

Aannemer infrastructuur Niet van toepassing 

 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Op 06/07/2018 verleende het college van burgemeester en schepenen van Linkebeek ons de 
omgevingsvergunning voor dit nieuwbouwproject op gronden van Vlabinvest. Het betreft 19 
huurappartementen en een ondergrondse parking in samenwerking met Vlabinvest. Op 
03/09/2018 ontvingen wij echter een afschrift van het beroep dat ingediend werd bij de 
deputatie tegen deze vergunning vanwege één buur. De RVB nam kennis van dit beroep en 
gaf meester Dirk De Greef van Van Landuyt & partners uit Dilbeek de opdracht om ons in dit 
dossier bij te staan. Op 06/12/2018 besliste de deputatie na hoorzitting om de vergunning toe 
te kennen met voorwaarden. Eén van de voorwaarden is bijkomende parkeermogelijkheid en 
in het bijzonder voor laden en lossen langsheen de Molenstraat. Het beroep van de buur werd 
verworpen. 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 30 huur- en 14 koopwoongelegenheden 

Typologie Nog te bepalen 

Stand van zaken Aanbestedingsdossier aanstelling integraal bouwteam 

Partners Vlabinvest (grondeigenaar) • VMSW (infrastructuur) • Gemeente Londerzeel 

(infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Nog aan te stellen 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014 

 Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Het project Londerzeel Argo-site eerste fase, een samenwerking tussen gemeentebestuur 
Londerzeel, de VMSW, Vlabinvest en Providentia, wordt als pilootproject ontwikkeld onder 
een nieuwe procedure, met name “Design & Build grote projecten”, met gunningsprocedure 
in drie fasen: fase 1: kandidatuurstelling, fase 2: projectvoorstel, fase 3: definitieve gunning. 
Na meerdere overlegmomenten en deskundige input van alle betrokken partijen kon het 
bestek voor de aanstelling van het globaal design- en bouwteam gefinaliseerd, en op 
01/03/2018 goedgekeurd worden door onze RvB. Op 16/04/2018 werd de opdracht nationaal 
én Europees gepubliceerd. Bij opening biedingen eerste fase (primeur voor Providentia: een 
eerste en succesvolle digitale openingszitting via e-tendering19) mochten wij drie 
kandidaturen ontvangen.  De kandidaten bleken na grondige analyse alle drie valabel en 
werden op voorstel van 04/05/2018 van het beoordelingscomité uitgenodigd om een ontwerp 
fase twee op te maken. De drie dossiers tweede fase worden opgewacht uiterlijk vrijdag 
22/02/2019 voor verdere beoordeling door de projectjury.  

 

 

19  E-tendering: is het elektronisch laten verlopen van de processen en transacties in verband met aankoopopdrachten wat leidt 
tot een grotere doeltreffendheid en hogere efficiëntie van de aankoopprocedures, administratieve vereenvoudiging, en een 
grotere transparantie bij overheidsopdrachten. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsopdrachten
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 Algemene informatie 

Programma Renovatie van 31 appartementen, Konkelgoed 49, 51, 53 met indexen, 55 

en 57 

Typologie Bestaande typologie blijft behouden 

Stand van zaken Haalbaarheidsstudie / schetsontwerp 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Prisma architecten uit Aalst 

 Infrastructuur • niet van toepassing, renovatiedossier 

 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Het renovatieproject Konkelgoed betreft één woongebouw  met 6 bouwlagen, waarin zich 31 
appartementen bevinden. Bij gunningsbeslissing van 06/04/2017 besliste de RVB van 
Providentia over de toewijzing van de studieopdracht architectuur voor het woongebouw 
Opwijk Konkelgoed aan de Architectenassociatie Coppens & Coen bvba uit Aalst, nu Prisma 
architecten.  

Het studiebureau voerde een gedetailleerd vooronderzoek uit in en rondom het woon-
gebouw. De bestaande toestand werd opgemeten en volledig uitgetekend. Bij wijze van 
schetsvoorstel werden deze vaststellingen omschreven in een uitvoerige analysenota met 
diverse voorstellen van renovatie. Hoofdzakelijk situeren de problemen zich op volgende 
vlakken: brandveiligheid, buitenschrijnwerk, vochtproblematiek, verwarmingsinstallatie, 
elektriciteit, badkamer & keuken, riolering en regenwater, renovatie buitenschil, EPB-eisen 
en technieken. 

De RvB opteerde op 26/02/2019 voor één globale renovatie, eerder dan voor meerdere 
deelrenovaties, met verhuisbeweging in vier fases in plaats van halve of volledige ontruiming 
van het gebouw. 
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 24 huurduplexen, 7 huurwoningen en 16 koopwoningen 

Typologie 10x D2/3 + 12x D2/4 + 2x D3/5 • 7x E3/5 • 16x E3/6 

Stand van zaken Vergunning rechtsgeldig 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur) 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Pajo Plan architecten bv-bvba uit Pepingen • dossier overgedragen aan 

Filip De Mulder uit Wemmel vanaf DO 

Stedenbouwk. vergunning 28/12/2017 

Beoordelingscommissie MJP 26.02.2014 BP+FS3+SSI  

Aanbest. & bestelbedrag 24/10/2018 • € 3.829.691,57 

Aannemer woningen Nv Bouwonderneming Damman uit Deerlijk 

Aanvang & uitv.termijn 18/02/2019 • 500 

 Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Aannemer infrastructuur Pevenage & Zn uit Zottegem 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Het woonproject Roosdaal Derrevoortstraat is opgenomen op de overgangslijst voor sub-
sidiëring van infrastructuurwerken bij koopwoningen. Dit impliceert een aantal belangrijke te 
respecteren deadlines: stedenbouwkundige vergunning voor jaareinde 2017 (voorwaar-
delijke vergunning op 28/12/2017 + sluiting van de opdrachten aanneming woningbouw en 
infrastructuur voor jaareinde 2018 (bestellind eind december). Zowel voor woningbouw (23 
eenheden uit fase 1: grondgebonden huur + koop) als voor infrastructuur werden door de 
betreffende studiebureaus de aanbestedingsdossiers opgemaakt. Na open aanbestedingen 
gunde de VMSW de infrastructuurwerken aan Pevenage & Zn en gunde Providentia de 
bouwwerken aan Bouwonderneming Damman uit Deerlijk. Op het terrein zullen eerst de 
wegenis- en infrastructuurwerken uitgevoerd worden. Vooropgestelde timing april tot oktober 
2019. Aansluitend kunnen de bouwwerken uitgevoerd worden, alsook verdere afwerking 
openbaar domein. De periode tussen 18/02/2019 en de effectieve aanvangsdatum van de 
bouwwerken zal als termijnverlenging wegens ontoegankelijk terrein worden verrekend. 
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Aandeel van Providentia in de gunning infra bedraagt 26.554,52 € (inclusief 21% btw en 10% 
algemene kosten).  
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 Algemene informatie 

Programma Bouwen van 16 huurappartementen + 8 koopwoningen 

Typologie 8x A2/3 + 8x A2/4 

Stand van zaken Aanstelling ontwerper 

Partners VMSW (infrastructuur) • gemeentebestuur Zemst 

 Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen S3Architecten bvba uit Mechelen 

 Infrastructuur • opdrachtgever Gemeentebestuur Zemst 

Ontwerper infrastructuur S3A uit Mechelen 

 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2018: 

Op 09.03.2018 werd het sociale bouwprogramma (20 huur-eenheden waarvan 4 grond-
gebonden woningen + 8 gelijkvloerse seniorenappartementen + 8 verdiepingsappartementen 
en 4 koopwoningen) herbevestigd en werd de ontwerp-opdracht voor een gemeentelijk publiek 
plein, een zone voor kavels en eventueel de heraanleg van een deel van de Laremolenweg 
verder gedetailleerd. Omwille van de voldoende duidelijke definiëring binnen het RUP werd 
beslist om geen verdere stedenbouwkundige voorstudie te voorzien. De RVB keurde op 
07/06/2018 de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zemst voor dit project goed, 
die nadien ook werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Zemst.  De RVB keurde 
vervolgens op 05/07/2018 het bestek goed voor publicatie. Op 26/09/2018 ging de opening 
bieding door voor de aanstelling van de opdrachthouder/ ontwerper architectuur en 
infrastructuur voor het sociaal woonproject. Er werden bij openingszitting 3 kandidaturen 
ingediend voor deze open offerteaanvraag.Op 06/11/2018 selecteert de projectjury het 
ontwerp van S3Architecten bvba uit Mechelen als meest voordelige bieding. Dit voorstel wordt 
bekrachtigd door het Directiecomité op 20/11/2018. Startvergadering met alle partijen wordt 
voorzien begin 2019. 
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6.6 VERKOOP EN AANKOOP VAN GRONDEN (EN GEBOUWEN) 

6.6.1 Verkoop  

6.6.1.1 Affligem, Aarhulst 91 
In de gemeente Affligem verkochten wij een woning gelegen te Aarhulst 91. Deze verkoop 

vloeide voort uit het decretaal aankooprecht van de zittende huurder. De woning heeft als 

bouwjaar 1978. 

Een Commissaris van de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties, verleed de akte 

op 9 januari 2018. De verkoop viel onder het stelsel van registratierechten waarbij de prijs € 

235.000,00 bedroeg. Wij betaalden € 2.350,00 beheersvergoeding (1,0%) ten voordele van 

de VMSW. 

6.6.1.2 Dilbeek, Jan De Trochstraat 24 
In de deelgemeente Schepdaal verkochten wij een woning gelegen te Jan De Trochstraat 

24. Deze verkoop vloeide voort uit een wederinkoop, nadat de oorspronkelijke kopers niet 

voldeden aan de 20-jarige woonplicht. De woning heeft als bouwjaar 2004.  

Een Commissaris van de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties, verleed de akte 

op 23 februari 2018. De verkoop viel onder het stelsel van registratierechten waarbij de prijs 

€ 227.600,00 bedroeg. Wij betaalden € 2.276,00 beheersvergoeding (1,0%) ten voordele van 

de VMSW. 

6.6.1.3 Kampenhout, Leuvensesteenweg 298 

In de deelgemeente Buken verkochten wij een woning gelegen te Leuvensesteenweg 298. 

Deze verkoop vloeide voort uit een wederinkoop, nadat de oorspronkelijke kopers niet 

voldeden aan de 20-jarige woonplicht. De woning heeft als bouwjaar 2013.  

Een Commissaris van de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties, verleed de akte 

op 27 juni 2018. De verkoop viel onder het stelsel van registratierechten waarbij de prijs € 

233.900,00 bedroeg. Wij betaalden € 2.339,00 beheersvergoeding (1,0%) ten voordele van 

de VMSW. 

6.6.1.4 Londerzeel, Hooiveld 7 

In de gemeente Londerzeel verkochten wij een woning gelegen te Hooiveld 7. Deze verkoop 

vloeide voort uit een wederinkoop, nadat de oorspronkelijke kopers niet voldeden aan de 20-

jarige woonplicht. De woning heeft als bouwjaar 2004.  

Een Commissaris van de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties, verleed de akte 

op 19 november 2018. De verkoop viel onder het stelsel van registratierechten waarbij de 

prijs € 230.300,00 bedroeg. Wij betaalden € 2.303,00 beheersvergoeding (1,0%) ten 

voordele van de VMSW. 

 

6.6.2 Aankoop woningen 

6.6.2.1 Kampenhout, Bukenstraat 2 

Het OCMW van Kampenhout was eigenaar van het gebouw de Drie Linden, gelegen aan de 

Bukenstraat 2 en bestaande uit een gerenoveerd complex en een naastgelegen quasi 

nieuwbouw.. De woongelegenheden werden reeds sociaal verhuurd, zodat een eventuele 
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aankoop door onze maatschappij geen impact zou hebben op het Bindend Sociaal Objectief 

van de gemeente en er eventueel kan verder verhuurd worden aan de huidige bewoners. 

Het gebouw kon onmiddellijk verder verhuurd worden en behoefde niet onmiddellijk een 

nieuwe renovatie.  De schattingsprijs was € 590.000,00. De verkoopprijs van het OCMW is € 

456.432,51 (zijnde de initiële bouwkost (aankoop + renovatie) t.b.v. € 815.584,01 verminderd 

met de ontvangen subsidies t.b.v. 359.141,50), hetgeen een zeer gunstige prijs is. De RVB 

van 05/03/2015 besliste om het gebouw aan te kopen van het OCMW. De akte werd 

uiteindelijk verleden op 28/03/2018. Voor het grondgedeelte kon een FS3-lening voor 

verwerving kan verkregen worden. Het gebouw zelf wordt aangekocht tegen de 

oorspronkelijke kostprijs verminderd met de verkregen subsidies, hiervoor kan geen FS3-

lening worden verkregen. De huurcontracten werden mee overgenomen. 

De RVB besliste om de markthuurprijzen te behouden zoals ze waren opgenomen in de 

afgesloten huurcontracten en deze werden dus als volgt vastgelegd, samen met de 

huurlasten voor 2018. Het betreft 6 woongelegenheden van het type 1/2 en 1 

woongelegenheid van het type 1/1:  

 Adres Markthuurprijs  huurlasten 

Bukenstraat 2 Bus 1 416,67 € 125 € 

Bukenstraat 2 Bus 2  229,17 € 125 € 

Bukenstraat 2 Bus 3 416,67 € 125 € 

Bukenstraat 2 Bus 4  416,67 € 125 € 

Bukenstraat 2 Bus 5 416,67 € 125 € 

Bukenstraat 2 Bus 6 416,67 € 125 € 

 

Bij deze markthuurprijzen werd nog een patrimoniumkorting toegepast.  

 

6.6.3 Aankoop grond – Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Muzelaan 

De Raad van Bestuur besliste op 03.09.2015 onze bestaande lastgeving verder te zetten 

voor CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten) nr. 10. 

De VMSW ontwikkelde de CBO-procedure als één van de samenwerkingen met de 

privésector om nieuwe sociale woningen te realiseren. Doel van de CBO is het afsluiten van 

één of meerdere aannemingsovereenkomsten, binnen het kader van een 

onderhandelingsprocedure, met private inbreng van grond, ontwerp en bouw van sociale 

woningen.  

N.a.v. CBO10 fase 2 werden bij de VMSW 3 projecten ingediend door private 

initiatiefnemers, die gelegen zijn binnen het werkingsgebied van onze maatschappij. Dit 

project in Dilbeek (Groot-Bijgaarden) is één van de twee projecten die weerhouden werden 

voor toetreding tot fase 3. De RVB van de VMSW besliste tijdens zijn vergadering van 

22/11/2016 het voorontwerp van de bouw van 26 huurappartementen door Durabrik 

Bouwbedrijven NV, gunstig te rangschikken. Daarop werd Durabrik door ons uitgenodigd om 
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toe te treden tot de derde fase van de onderhandelingsprocedure. In de derde fase van deze 

procedure is het de bedoeling dat wij een definitief akkoord met de initiatiefnemer bereiken 

over de uitvoering van het project. Het Directiecomité besliste vervolgens op 21/03/2017 om 

voor dit project het uitvoeringsdossier in te dienen voor gunstig advies om in aanmerking te 

komen voor opname op de kortetermijnplanning (KTP).  

Onze Raad van Bestuur keurde op 01/06/2017 het definitieve bestelbedrag voor de 

bouwkosten, alsook de studiekosten goed.  

De beoordelingscommissie (BeCo) besliste op de zitting van 20/06/2017 om dit dossier op te 

nemen op de KTP, nadat het uitvoeringsdossier ook gunstig werd geadviseerd door onze 

sectorarchitecte bij de VMSW. 

De verwerving van de grond kon plaatsvinden na verkrijgen van de stedenbouwkundige 

vergunning door Durabrik. 

Durabrik bood ons de uitgeruste grond (28a 73ca) aan voor een bedrag van € 1.269.840,00. 

De prijs van de grond behelst de prijs voorvolledig uitgeruste bouwgrond, exclusief de 

aankoopkosten (registratierechten, opmetingsplan, ereloon en kosten notaris, deelname in 

de verkavelingsakte).  

De RVB van Providentia aanvaardde op 07/09/2017 deze uitgeruste grond voor het 

aangeboden bedrag. Dit project kwam in aanmerking voor een FS3-lening bij de verwerving 

van de grond.  

De akte werd begin 2018 verleden door notaris Walravens uit Dilbeek.  

Na verwerving van de grond en na verdere vastlegging van de financiering konden we de 

aannemingsopdracht aan de inschrijver gunnen, met een voor de sector klassieke 

betalingswijze (via vorderingsstaten).  
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6.7 GRONDRESERVES – BOUWGRONDEN OP 31/12/2018  

6.7.1 Onbebouwde uitgeruste percelen 

 

Ligging perceel ha a ca 

Asse, "Stevensveld"  09 56 

Asse (Relegem)  07 03 

Asse (Zellik), “centrum”  21 51 

Boortmeerbeek, Kouter  13 48 

Dilbeek, "Wolsemveld"  53 65 

Dilbeek (Groot-Bijgaarden)  44 45 

Dilbeek (Groot-Bijgaarden), “Muzelaan”  28 73 

Gooik (Kester)  28 0 

Grimbergen, "Potaarde"   33 20 

Liedekerke, "Monnikbos" 03 70 28 

Meise,  "Manke Vos" 01 87 59 

Meise (Wolvertem)  15 68 

Merchtem  07 73 

Merchtem, “Molenblock”  10 17 

Opwijk (Mazenzele)  14 88 

Roosdaal (Borchtlombeek)  43 98 

Roosdaal (O.L.Vr.-Lombeek)  43 78 

Roosdaal, "Steenmeersstraat"  50 0 

Zemst (Elewijt) "Dries"  46 18 

Zemst (Weerde)  64 81 

Totaal 10ha 94are 69ca 
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6.7.2 Onbebouwde niet uitgeruste percelen 

 
Ligging perceel ha a ca 

Affligem 01 58 30 

Asse, "Bergestraat"  79 65 

Asse, "Heilig Hartlaan" 01 31 46 

Asse, “Krokegemseweg” 01 08 79 

Asse (Relegem)  36 63 

Asse (Zellik), "Meiboomstraat"  22 11 

Bever  21 11 

Boortmeerbeek (Hever) 04 02 15 

Dilbeek (Groot-Bijgaarden) 01 42 47 

Dilbeek (Itterbeek)  77 20 

Dilbeek, (St. Ulriks-Kapelle)  28 04 

Galmaarden, “centrum”  62 90 

Galmaarden (Tollembeek), “Flieterkouter” 01 30 81 

Gooik (Kester) 03 65 62 

Grimbergen (Humbeek)  46 86 

Grimbergen (Humbeek),”Kruisstraat” 01 10 44 

Grimbergen, "Luitberg"  95 86 

Grimbergen, "Spiegelhofvoetweg" 01 39 67 

Kappelle-op-den-Bos (Ramsdonk)  38 72 

Liedekerke, “Bosland” 08 01 99 

Londerzeel  07 45 

Londerzeel (Malderen)  44 56 

Merchtem, ”centrum”  45 80 

Mechtem (Peizegem) 01 54 78 

Overijse 03 90 58 

Roosdaal, "Hoogstraat" 02 11 96 
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Roosdaal (O.L.Vr.-Lombeek) 01 68 34 

Roosdaal,”Steenmeersstraat”  50 93 

Totaal 40ha 75are 18ca 
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7 PERSONEEL VAN PROVIDENTIA IN CIJFERS  

Eind 2018 had Providentia 22 vaste medewerkers in dienst. Waarvan 91% voltijdse 

medewerkers en 9% deeltijdse medewerkers. Providentia stelt 18% arbeiders te werk en 

82% bedienden.  

Providentia wierf in 2018 vijf nieuwe medewerkers aan, dit door creatie van nieuwe functies 

(2), vervanging van uitdiensttreding (2), of verschuiving van interne medewerkers (1). 

7.1 OVERZICHT NIEUWE MEDEWERKERS 2018: 
Verhuurdienst :   

• Stef Muylaert – diensthoofd (vanaf 05/03/2018 - uit dienst op 03/07/2018) 

• Wendy Peeters (vanaf 29/01/2018) 

• Elly Van Damme (vanaf 03/01/2018) 

Patrimonium  dienst onderhoud :  

• Mia Van der Stappen (vanaf 03/01/2018) 

Human Resources :  

• Sissi Keymeulen (vanaf 16/04/2018) 

Providentia streeft er bij rekrutering altijd naar de juiste persoon voor de job aan te werven, 

ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap, ras of religie. Tijdens het jaar 2018 

had de maatschappij een diversiteit van werknemers waarvan 41% mannelijke en 59% 

vrouwelijke medewerkers. 
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7.2 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN ONZE MEDEWERKERS 
Omdat het belangrijk is voor Providentia dat de medewerkers gelukkig zijn binnen hun job 

zetten wij de laatste jaren in op de ontwikkeling van onze medewerkers. 

Om beter in te spelen op de noden van onze personeelsleden zijn we afgestapt van de 

klassieke evaluatiegesprekken. We zijn overgestapt naar het implementeren van GROEI- 

gesprekken. Dit om voor al onze medewerkers na te gaan wat hun doel is binnen hun job en 

waar zij naartoe wensen te gaan. 

Door deze gesprekken ontdekken wij waar verborgen talenten zitten bij medewerkers en hoe 

wij deze kunnen ontplooien, via een POP-plan( persoonlijk ontwikkelingsplan) voor elke 

medewerker (start 2019).Via dit instrument gaan we de professionele ontwikkeling van een 

individuele medewerker binnen de onderneming stimuleren, sturen en bewaken. De 

medewerker met een POP denkt systematisch na over zijn werk, wensen en ambities. 

Hierdoor ziet de onderneming de investering terug en verbetert de kwaliteit van het bedrijf op 

elk moment steeds verder.  

Al onze medewerkers worden ook steeds gestimuleerd om bijscholingen en externe 

opleidingen te volgen. In 2018 werd er voor een totaal van € 9.666,17 betaald aan 

opleidingen binnen Providentia. 

Dit van EHBO-opleidingen tot asbestverwijdering, tot plaatsbeschrijvingen, Gash.Net – 

opleidingen. 

7.3 INITIATIEVEN IN 2018 
Op het vlak van organisatie en personeel zijn er een aantal aanpassingen geweest in 

samenspraak met de Raad van Bestuur. 

7.3.1 Invoeren van glijdende werkuren  + koppeling aan tijdsregistratie 
Van een vrij strak afgelijnd uurrooster zijn wij in december 2018 overgestapt naar flexibele 

werkuren met stamtijden en glijtijden.  

Dit om de work-life balance in evenwicht te houden maar ook om als aantrekkelijke 

werkgever te profileren en op deze manier onze werknemers te behouden en nieuwe 

krachten aan te trekken. Rond de aanpassing hebben we een CAO opgemaakt en laten 

registreren bij de FOD Werkgelegenheid. 

Hieraan koppelden wij in december 2018 een tijdsregistratie van Protime om de werkuren en 

glijtijden te registreren. 

7.3.2 Verlengen van cao tijdskrediet 

De CAO rond tijdskrediet , die in 2017 werd verlengd door de Raad van Bestuur hebben we 

in 2018 voor onbepaalde tijd laten verlengen. 

7.3.3 Overzicht absenteïsme  
Een aantal diensten van Providentia hebben het voorbije jaar extra ondersteuning gekregen 

omdat het percentage aan absentisme binnen sommige diensten hoog was. Dit door 

zwangerschap, langdurige ziektes. Verder zijn de diensten Verhuur, Onderhoud en 

Boekhouding ondersteund tijdens de verlofperiodes door jobstudenten. 
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Hierdoor zijn er op basis van tijdelijke contracten personen aangeworven 

• Tijdelijke contracten :  

- Virginie Lanssens:  stage – groep Intro - dienst onderhoud 

- Caro Verbeek: interim:dienst onderhoud 

- Anas Sens: interim: dienst onderhoud 

- Cigdem Camsi:  gestart via interim, daarna onder opleidingsstage: dienst verhuur 

- Chiel Jacobs: consultant USG Groep, vervanging zwangerschap vaste medewerker: 

dienst nieuwbouw 

• Externe consultants :  

- boekhouding: ondersteuning door Norgay Accountants 

Hieronder een overzicht afwezigheden 2018 op het aantal gewerkte dagen in 2018 

 

 

7.3.4 Personeelsfeest/teambuilding 

In 2018 hebben we gekozen om deel te nemen aan Thxville in plaats van een teambuilding. 

Een dag om onze werknemers, maar ook hun gezin, te bedanken voor hun inzet. 

Een geslaagde dag waar iedereen van de familie wel iets kon terugvinden wat hij/zij graag 

doet. 

Van jong tot oud, klein tot groot iedereen straalde op deze zonnige dag. Sport, optredens, 

ontspanning, dit allemaal met een eigen Providentia loge waar we regelmatig zijn 

samengekomen. 

Hierna zijn alvast enkele sfeerbeelden terug te vinden van de retro Thxville familiedag, die 

doorging in het recreatiedomein De Schorre in Boom. 
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8 VERMELDENSWAARDIG 

8.1 VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE 
Het Directiecomité nam kennis van het ontwerpbestek voor de overheidsopdracht voor 

diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst voor diensten veiligheidscoördinatie 

tijdelijke en mobiele bouwplaatsen TMB”. Het betreft een openbare procedure.  

De toewijzing van opdrachten Veiligheidscoördinatie Tijdelijke en Mobiele Bouwplaat-

sen gebeurt voor de bouw- en renovatieprojecten van Providentia sinds 2009 binnen 

een gezamenlijke raamovereenkomst, in naam van een 10-tal sociale huisvestings-

maatschappijen regio Vlaams-Brabant en de VMSW.   

Na de drie voorgaande openbare aanbestedingsprocedures in 2009, 2013 en 2015, 

waar Elk Zijn Huis uit Tervuren driemaal als trekker optrad, werd D+A Consult uit Halle 

telkens als contractant aangesteld. De samenwerking verliep steeds in goede orde. 

De raamovereenkomst, door alle partijen ondertekend op 03/07/2015, nam een einde 

op 03/07/2018. Na de organisatie van 3 rondes wenst Elk Zijn Huis de fakkel door te 

geven en stelt Providentia, als grotere partner, voor om de rol van trekker waar te 

nemen. 

Na consult van de huidige partners werd het aanbestedingsdossier door Providentia 

ingegeven binnen 3P (software openbare aanbestedingsprocedures).  

Het principe van komende procedure is analoog aan de eerdere aanbestedingen.   

Een aantal vereiste en/of wenselijke bijsturingen werden evenwel doorgevoerd, na 

nazicht en akkoord van de deelnemende partners: 

• update naar recente wetgeving overheidsopdrachten en gewijzigde wetgeving 

Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen 

• update naar de standaardovereenkomsten/procedures van de VMSW overeen-

komstig VMSW nieuwsflash van 19/06/2018 betreffende Gemeenschappelijke veilig-

heidscoördinatie voor bouw- en infrastructuurwerken 

• integratie en vereenvoudiging van de 6 verschillende overeenkomsten (nieuwbouw 

met of zonder infrastructuurwerken/onderhoud en 

renovatie/herstellingswerken/renovatiewerken/ renovatiewerken met 

functiewijziging) binnen 1 standaard overeenkomst; 

• opsplitsing van de prijsopgave over 3 onderdelen (basisopdracht/surplus 

coördinatiestructuur/surplus gelijktijdige werken) in plaats van erelonen in regie 

• loopduur van de overeenkomst wordt opgetrokken naar 4 keer 1 jaar (stilzwijgende 

verlenging in geval van gunstige samenwerking/eenvoudig opzegbaar in geval van 

problemen) in plaats van de huidige 3 jaar; 

• volledige digitalisering van de procedure 

8.2 MOBIELE RECYCLAGEPARKEN 
Vanwege de afvalintercommunales Incovo en Interza kregen wij de vraag om deel te 

nemen aan de mobiele recyclageparken, door hen georganiseerd voor niet–mobiele 

inwoners van sociale woonwijken.  
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Vermits afval een problematiek is waarmee wij  als SHM steeds meer worden 

geconfronteerd waren wij zeker bereid om deel te nemen aan dit initiatief. Onze 

bijdrage was eerder beperkt en bestond erin om de huurders persoonlijk aan te 

schrijven om hen toe te leiden naar  deze inzamelmomenten. Tegelijkertijd bezorgden 

wij de huurders een infofiche over afval vanwege de intercommunales. 

De mobiele recyclageparken werden georganiseerd in juni in Zemst (Peter Benoitlaan, 

Guldenboomlaan en Solariumlaan) en in Kampenhout. Dit initiatief zal in de toekomst 

nog worden uitgebreid naar andere sociale woonwijken en werd vorig jaar reeds 

uitgeprobeerd in de Reinaertwijk te Dilbeek (Groot-Bijgaarden). Wij stellen de 

organisatie van de mobiele recyclageparken door de intercommunales erg op prijs en 

de organisatie met onze maatschappij is een pluspunt voor onze (minder mobiele) 

huurders. Het is immers een geschikte manier om hen te ondersteunen en te 

stimuleren in het onderhouden van hun woning. Afval is immers een gedeelde 

verantwoordelijkheid.  

8.3 HUURSCHATTER-PATRIMONIUMINVENTARIS 
In 2008 werd er beleidsmatig voor gekozen te werken met een representatief staal van 

notarisschattingen en extrapolaties om de marktwaarde van een sociale huurwoning te 

bepalen. De minister kondigde in 2016 in de beleidsbrief aan indien mogelijk te werken 

met een methode die objectiever, laagdrempeliger en goedkoper de marktwaarde van 

een sociale huurwoning kan bepalen.  

In 2016 en 2017 werd door het Steunpunt Wonen twee onderzoeken gevoerd naar de 

mogelijkheid om te werken met een variant op de huurschatter www.huurschatter.be.  

Dit leidde in december 2017 tot een schattingsmodel die de marktwaarde van een 

sociale huurwoning kan bepalen op basis van 14 variabelen. 

Via omzendbrief 2017/01 van Agentschap Wonen-Vlaanderen informeerde het Kabinet 

van Vlaams minister Homans de SHM’s betreffende het schattingsmodel voor de 

marktwaarde van een sociale huurwoning. In 2018 werd het model getest op een staal 

van 81.000 sociale huurwoningen wat aanleiding gaf tot een aantal kleinere wijzigingen 

aan het model.  
Vlaams minister van Wonen, mevrouw Homans, besliste om per 01/01/2019 de 

marktwaarden van de huurwoningen van de SHM’s te bepalen via de implementatie in 

de tool “huurschatter sociaal wonen”.  

De input van de eigen patrimoniuminventaris moet elke SHM zelf invullen via de tool 

die ter beschikking wordt gesteld door de VMSW. Echter tot op 19/02/2018 beschikten 

we nog niet over een definitieve handleiding. 

Ook om de reeds beschikbare gegevens bij de VMSW en VEA20 maximaal te benutten 

werden nog geen concrete stappen gezet.  

 

 

20  VEA:  het Vlaams EnergieAgentschap is een agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid en 

een deskundige klantgerichte dienstverlening. De belangrijkste taken zijn van het VEA zijn: het stimuleren van rationeel energiegebruik en 

milieuvriendelijke energieproductie, hierbij vooral gericht op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de 

regelgeving en beleidsevaluatie. 

http://www.huurschatter.be/
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Omdat hiervoor overleg nodig was met de softwareleverancier, werd er een werkgroep 

opgericht binnen de sector. In afwachting van verdere communicatie door de minister 

startten onze medewerkers met het samenbrengen en de verdere inventarisatie van heel 

wat gegevens van ons patrimonium. 

Toch bleek het behalen van de deadline, eerst eind september en nadien verschoven 

naar eind december 2018, niet evident. 

De gegevens werden verzameld op volgende manier:  

- gedetailleerd opzoeken van woningkenmerken in het papieren archief: 

vloerafwerking, badkamer, toilet en keuken en deze gegevens invullen op fiches die 

we ontwikkelden voor de patrimoniuminventaris, nadien werden deze gegevens 

ingevuld in de tool van de VMSW 

- de overige woningkenmerken werden na plaatsbezoeken bij één of meer 

referentiewoningen ingevuld op de fiches, nadien ingeput in de tool van de VMSW 

Het invullen van de gegevens in de tool van de VMSW zelf gebeurde door deskundige 

medewerkers omdat er toch enige bouwkundige kennis van het patrimonium van 

Providentia vereist was. 

Na complete invulling van de Conditiemeting en de Huurschatter, zal ons maatschappij 

beschikken over een vrij gedetailleerd overzicht aan gegevens, die ons moeten 

toelaten om ons patrimonium een stuk efficiënter te gaan beheren. Wij maakten van de 

gelegenheid immers ook gebruik om attesten en gegevens te gaan digitaliseren in 

onze software voor huur- en patrimoniumbeheer.  

8.4 AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING) 
De nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” 

trad sedert 25 mei 2018 in werking. Ook GDPR of General Data Protection Regulation 

genaamd. Onze RVB besliste om inzake de aanstelling van een functionaris gegevens-

bescherming te werken via het raamcontract van de VMSW, dus met de firma 

Infosentry. Het DC stelt de functionaris formeel aan en ook binnen onze maatschappij 

moet er een contactpersoon zijn die fungeert als aanspreekpunt voor de functionaris en 

zijn adjuncten. Onze klanten moeten de functionaris kunnen bereiken, dit is een 

verplichting.  

Er werd een e-mailadres aangemaakt, nl. gegevensbescherming@providentia.be. 

Om de medewerkers bewust te maken van de AVG werd er een infosessie 

georganiseerd voor de medewerkers van Providentia en svk Webra.  

8.5 INTERN HUURREGLEMENT – AANPASSING TOEWIJZINGSREGLEMENT 

VILVOORDE 
Het intergemeentelijk toewijzingsreglement Vilvoorde-Machelen (MB 14/09/2010) werd 

aangepast en vervolgens goedgekeurd door de Vlaams minister van Wonen op 
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15/12/2017. In hoofdstuk 2, Lokale binding, wordt de omschrijving van de lokale binding 

aangepast als volgt: 

“Er wordt voor woningen in Machelen voorrang gegeven aan personen die de laatste 

zes jaar drie jaar of die ooit tien jaar in Machelen hebben gewoond. 

Er wordt voor woningen in Vilvoorde voorrang gegeven aan personen die de laatste 

zes jaar drie jaar of die ooit tien jaar in Vilvoorde hebben gewoond. 

Deze voorrangsregel geldt niet voor het patrimonium van svk Webra”.  

Als sociale verhuurder pasten we ons intern huurreglement aan het goedgekeurde 

toewijzingsreglement aan en werd een kopie van dat reglement bezorgd aan de 

toezichthouder.  

8.6 KLACHTEN 
Klachten en meldingen van defecten worden in eerste instantie door de medewerkers 

van iedere dienst zelf behandeld. De klachten en meldingen komen binnen via mail, 

post, telefonisch of tijdens loketmomenten. Momenteel is er geen globaal overzicht van 

het reële aantal. 

Veelal gingen meldingen en klachten in 2018 over: uitgevoerde herstellingen door 

externe aannemers, herstellingen die bleven aanslepen, technische storingen aan 

liftinstallaties, te lange behandelingstijd door de onderhoudsfirma die instaat voor het 

oplossen van defecten aan het sanitair en de cv-installaties, de verwerking van de 

nazorg bij nieuwbouw (nog ten laste van de hoofdaannemer), huurlasten, afrekening en 

huurwaarborg en domiciliefraude. 

Bijkomend zijn er heel wat klachten over leefbaarheidsproblemen. Onze medewerkers 

verwijzen in dat geval eventueel ook door naar de dienst burenbemiddeling. Wij dringen 

er tevens bij de personen, die voor overlast zorgen, op aan om zich te houden aan de 

huurovereenkomst die zij hebben ondertekend bij onze maatschappij. De wijkagent 

wordt indien nodig geïnformeerd en gevraagd om een onderzoek ter plaatse in stellen. 

Onze medewerkers trachten meldingen en conflicten meteen aan te pakken door directe 

contacten (telefonisch, loket), controle op het onderhoud van de woningen en geplande 

huisbezoeken.  

De actieve buurtwerking in Dilbeek (Groot-Bijgaarden) organiseert – al dan niet in 

samenwerking met de gemeente – allerhande activiteiten die zorgen voor een meer 

leefbare woonwijk. 

Wij willen blijven inzetten op een verbetering van onze klachtenbehandeling en op deze 

manier onze dienstverlening verbeteren en desgevallend onze werking bij te sturen. 

8.7 LONDERZEEL (MALDEREN), ZANDVAT - LONDERZEEL AAN ZET! 
Londerzeel aan Zet! Is een pilootproject van de gemeente Londerzeel dat zich niet 

alleen wil inzetten op de zorg maar ook op de bredere behoeften van mensen zoals 

levenskwaliteit, zolang mogelijk blijven wonen op de plaats die men verkiest, enz. … 

Londerzeel aan Zet! werkt wijkgericht en streeft naar welzijn voor alle mensen in de 
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samenleving zodat iedereen, ook de meest kwetsbaren, naar school kunnen gaan, zich 

kunnen verplaatsen, ergens kunnen wonen,…  

Het Directiecomité van 01/02/2018 keurde onze medewerking aan dit project goed en 

besliste dat wij als professionele partner deel gingen uitmaken van de stuurgroep. Via 

dit netwerk trachten wij onze eigen werking in Londerzeel te versterken. 

Eén van de initiatieven van Londerzeel aan Zet! was de organisatie van een buurtbabbel 

op 17/06 in onze wijk Zandvat in de deelgemeente Malderen. Doel van de buurtbabbel 

was de buurtbewoners een eerste keer samen te brengen en tegelijkertijd te polsen naar 

mogelijke initiatieven die kunnen genomen worden. Een delegatie van Providentia was 

hierbij aanwezig. 

Huurders en kopers (we realiseerden er immers ooit heel wat sociale kavels) konden 

schriftelijk hun voorstellen formuleren (er wordt gedacht aan de inrichting van een 

speeltuintje, moestuin, buurtfeest, opvolging energieverbruik  enz ). 

Er werden tevens enkele technische meldingen genoteerd van huurders in verband 

met onderhoud cv + sanitaire kranen (in de keukens plaatsen wij op verzoek van 

huurders nieuwe kranen, nadat het raam in de keuken werd vernieuwd (van 

kantelraam naar opendraaiend systeem). Op zo’n informeel moment kunnen noden 

gedetecteerd worden, kan er gepolst worden naar nieuwe initiatieven en worden er 

klachten en meldingen opgevangen. Ook de gemeentelijke diensten en de 

buurtwerkster was aanwezig, wat zeker bevorderlijk is voor de samenwerking met de 

gemeente Londerzeel. 

 

8.8 INCLUSIEVE ONDERNEMING VIA GROEP INTRO (COMPAAN) 
Op 04/04/2018 ontvingen wij een uitnodiging voor het event 

“Referentiebewijs Inclusieve Ondernemingen” dat doorging op 

07/05/2018. Providentia zorgde in die periode immers voor 

werkinschakeling van Virginie Lanssens. Zij was via groep 

INTRO 2,5 dagen per week werkzaam bij ons en bood 

administratieve ondersteuning aan verschillende diensten.  

 

Eerder werkten wij al samen met Compaan, een organisatie die 

mensen met een beperking ondersteunt in het zoeken naar een 

geschikte stageplaats of job. 
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8.9 PERSMOMENT VOORSTELLING BROCHURE ZIEZO 
Huurders van sociale woningen hebben soms nogal wat vragen in verband met het 

onderhoud van hun woning. Ook is het niet altijd duidelijk welke herstelling voor 

rekening van huurder is en wat de maatschappij bekostigt. Daarom bracht de provincie 

Vlaams-Brabant een vernieuwde brochure ZieZo uit, die tijdens 

een officieel moment op 29/06/2018 in onze kantoren werd 

voorgesteld aan de pers. Het is een bevattelijke brochure die op 

een duidelijke manier de rechten en plichten van huurder en 

verhuurder in de sector van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen beschrijft. 

Gedeputeerde Tom Dehaene overhandigde het eerste exemplaar 

aan onze voorzitter en de directeur lichtte het belang van de 

brochure voor onze sociale huurders. Aan elke zittende huurder 

werd een exemplaar bezorgd en nieuwe huurders ontvangen een 

exemplaar bij de ondertekening van hun huurcontract. 

8.10 DE WARMSTE WEEK 
Onze eerste deelname aan de Warmste Week in 2017 leverde meteen een mooi 

resultaat van € 460 op dat geschonken werd aan vzw Zonnestraal uit Lennik. Ook de 

reacties en de respons van de collega’s was erg positief.  

Vanaf september 2018 werd er gestart met een nieuwe actie, nl. “donderdag 

soepdag”. Een medewerkster, bracht vanaf september elke donderdag een ketel 

zelfgemaakte soep mee die per portie verkocht werd aan de medewerkers van 

Providentia en svk Webra en desgevallend ook aan tijdelijke werknemers en externen 

die op ons kantoor aan het werk waren. Ook de bestuurders namen deel aan de 

soepactie tijdens de maandelijkse vergaderingen. 

Samen met enkele bijkomende acties werd zo het mooie bedrag van € 1.132,05 

ingezameld. 

Het Directiecomité verzocht de medewerkers om 2 goede doelen te kiezen waarbij het 

ene een uitgesproken link heeft met onze werking en het andere duidelijk aanleunt bij 

onze activiteiten. Op deze manier zetten we organisaties waar wij mee samenwerken 

extra in de kijker. 

 

Er werd besloten om de opbrengst van de Warmste Week te schenken aan de 

volgende  

2 vzw’s: 

• vzw HOPPERANK: een welzijnspartner van Providentia die instaat voor de 

begeleiding van personen met een 

beperking die zelfstandig wonen.  

vzw Hopperank is werkzaam in Asse, 

Merchtem, Opwijk en Affligem. 
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• vzw HET FEESTVARKEN: een organisatie die kinderen uit gezinnen 

in armoede een fijne verjaardag wil bezorgen met een leuk 

verjaardag-pakket. Deze organisatie wil ook kinderarmoede in België 

onder de aandacht brengen. vzw Het Feestvarken is onder andere 

actief in Grimbergen en Vilvoorde. 

8.11  VVH BOEK TROTS OP MIJN ROOTS  
Heel wat bekende Vlamingen groeiden op in een sociale woonwijk. En zijn terecht fier 

op hun roots. Sinds 2013 brengt de VVH in de rubriek “Roots” in hun magazine 

“Fundamenten” verhalen van inspirerende mensen die opgroeiden in een sociale 

woonwijk.  Deze getuigenissen werden in 2018 uitgebracht in boekvorm door Els 

Matthysen en Björn Mallants (uitgeverij Politea). Net zoals elke SHM ontvingen ook wij 

2 gratis exemplaren.  

De inspirerende verhalen werden via onze Huurderskrant verder verspreid aan en 

gedeeld met onze huurders, welzijnspartners, aandeelhouders en gemeentebesturen. 

Ook in onze inkomhal kan je genieten van enkele mooie citaten en beelden uit het 

boek.  
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Woord van dank  

 

p de sociale media worden de kiezeltjes die je in het water gooit, uitvergroot.  

Dagelijks worden we geconfronteerd met grootse uitspraken van even grote 

ego’s.  

Het is nochtans niet die ene grote steen die de stroming van de rivier 

beïnvloedt. Het zijn de vele kiezeltjes samen die geduldig en in vastberadenheid verandering 

in de stroming teweeg brengen. 

Wij wensen iedereen te bedanken die samen met ons dat ene onmisbare kiezeltje in het 

grotere geheel wil zijn. 

Allereerst ons personeel dat zich dagdagelijks inzet voor onze huurders en kopers. Een 

vriendelijk woord aan de telefoon, een glimlach aan het onthaal, het overhandigen van de 

sleutel voor de nieuwe woning na de opfrissing tussen 2 huurders door... 

Onze bestuurders die oog hebben voor de uitdagingen van de toekomst, zowel voor de 

noden van de huurders als van  het personeel met de financiële consequenties eraan 

gekoppeld. 

Onze partners bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud (stedenbouwkundigen, architecten en 

aannemers) en de institutionele partners zoals gemeentes, OCMW’s, de provincie Vlaams-

Brabant, Vlabinvest, de VVH, maar ook al onze aandeelhouders en welzijnspartners. 

Tot slot, de politici die zich bewust zijn dat de realisatie van onze projecten een belangrijke 

schakel vormt in de  armoedebestrijding. 

Willen jullie,  samen met ons, kiezeltjes zijn  die het fundament vormen van elke shm: een 

duurzame, betaalbare  woning verschaffen aan mensen met een beperkt inkomen die er zelf 

een thuis kunnen van maken? 

Kunnen wij op jullie rekenen om samen met ons verder te bouwen? 

Dank u wel! 

  

O 
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