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Beste huurders,  

 

Het jaar 2018 loopt ten einde en het jaar 2019 staat voor de deur. De voltallige equipe van De Gelukkige Haard 

wenst dat jullie het einde van het jaar op een warme en liefdevolle manier kunnen afsluiten. 

De sociale huisvesting in het algemeen en voor De Gelukkige Haard in het bijzonder staan er grote uitdagingen 

voor de deur. Wij voeren het uitgetekende beleid op een trouwe manier uit, in samenspraak met jullie en we 

hebben hierbij aandacht voor het menselijke aspect.  

Een evenwicht zoeken tussen het renoveren en onderhouden van ons bestaand patrimonium en daarboven 

een antwoord bieden aan de stijgende vraag voor sociale woningen is voor ons dé uitdaging voor de komende 

jaren.   

Er werden in 2018 verschillende bewonersvergaderingen georganiseerd waarbij onze plannen uit de doeken 

werden gedaan. Het is van belang dat we kort op de bal spelen en jullie steeds op een transparante manier 

inlichten over wat we willen doen en hoe we dit willen aanpakken. Zowel op korte en op lange termijn.  

Een nauw contact tussen De Gelukkige Haard en de huurder is van groot belang, zodat wij ons beleid goed 

kunnen afstemmen op onze bewoners en zodat jullie goed ingelicht blijven over de richting die wij inslaan.  

We hopen dat we in 2019 evenveel huurders in ons kantoorgebouw mogen verwelkomen!  

Namens iedereen wens ik jullie het allerbeste voor 2019! 

Vriendelijke groeten,  

 

Sara Casteur 
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Ongeveer een 500 tal huurders waren aanwezig op de infosessies van 20, 26, en 27 november. Met deze 

infosessies wil De Gelukkige Haard een open communicatie met u als huurder.  

Hierbij kwamen vooral de renovaties, de nieuwbouwprojecten en de verhuisbewegingen aan bod.  

Grote renovaties brengen bezorgdheden met zich mee. Bezorgdheden die we begrijpen.  Wij maken er onze 

prioriteit van u tijdig te informeren en stap voor stap samen met u de renovatie in al zijn complexiteit tot een 

goed einde te brengen. Door goed de renovatie en de nieuwbouwprojecten op elkaar af te stemmen, kunnen 

we samen van deze grote opdracht een positief verhaal maken.  

Er werd in 2018 een screening gedaan van onze woningen. Daaruit bleek dat de Zilverwijk dringender een 

renovatie nodig heeft dan oorspronkelijk gedacht. De kosten voor onderhoud en herstelling lopen op, waardoor 

we actie moeten ondernemen. Dit brengt voor de bewoners voor deze wijk een verhuisbeweging met zich mee, 

waardoor velen nadien niet meer mogen terugkeren naar hun woning. Als de rationele bezetting niet klopt. 

Daarom is het voor die mensen belangrijk de bouwactiviteiten van De Gelukkige Haard op de voet te volgen, 

om hun mutatie-keuzes hierop af te stemmen.  

Momenteel bouwen we in het stadscentrum 67 appartementen en in de Honoré Borgerstraat 5 huizen en 20 

appartementen. Deze werven zijn bezig. In 2019 willen we de bouw starten van 14 appartementen op de hoek 

van de Nieuwlandstraat – Leffingestraat en in de Karel Goetghebeurstraat willen we 61 appartementen 

bouwen.  

Op de vergaderingen werd duidelijk dat er een heleboel vragen waren, daarom werden ze gebundeld in kunt U 

in deze nieuwsbrief de vragen en antwoorden lezen. 

 

De Vernieuwde Stad 
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VRAGEN RENOVATIEVRAGEN RENOVATIEVRAGEN RENOVATIEVRAGEN RENOVATIE    

Worden de woningen in de Korenbloemlaan & het Winkelpad ook gerenoveerd? 

In de nabije toekomst zullen die woningen niet gerenoveerd worden. Prioriteit wordt gegeven aan de wijk: 

‘Zilverwijk’ & de hoogbouw in De Nieuwe Stad. We zijn ons bewust van een aantal structurele problemen en 

gaan na hoe we deze kunnen oplossen. Momenteel zijn hiervoor (nog) geen concrete plannen. 

 

Waarom moeten de huizen in de Zilverwijk gerenoveerd worden?  

Uit een analyse is gebleken dat de woningen in de Zilverwijk eerst gerenoveerd moeten worden. De 

herstellingskosten lopen het hoogste op. Het gaat vooral om daklekken, leidinglekken & schrijnwerk dat 

dringend aan vervanging toe is. Bovendien komt de verzekering niet meer tussen in herstel gevolgschade aan 

het gebouw ten gevolge van leidinglekken in de Zilverwijk. Alle kosten moeten dus integraal door De Gelukkige 

Haard gedragen worden.   

Wanneer worden de ‘eerste’ huizen in de Zilverwijk gerenoveerd? Welke huizen zijn dat concreet? 

De technische dienst is volop bezig met een analyse en een planning. Als we concrete data hebben, zal dat 

gecommuniceerd worden aan de betrokken huurders in eerste instantie, aan de overige bewoners van deze 

wijk in tweede instantie. De betrokken huurders zullen dan uitgenodigd worden op kantoor om verdere 

stappen te bespreken.  

Waarom mag ik niet terugkeren naar mijn woning als die gerenoveerd is?  

Er staan ongeveer 2100 kandidaat huurders op de wachtlijst die nu op de privémarkt huren, waaronder veel 

gezinnen met kinderen. Gezien de enorme nood aan sociale woningen, moet de bezetting zo goed mogelijk 

afgestemd zijn op de woning. De kostprijs van een renovatie kan oplopen tot 90.000 euro. Het is optimaal dat 

er dan een gezin met kinderen in dergelijke woning gehuisvest wordt. De Gelukkige haard kiest bewust voor 

één verhuisbeweging.  

Het Kaderbesluit laat geen terugkeer toe als de grootte van het gezin niet voldoet aan de rationele bezetting 

van de woning. Voor een woning met 3 slaapkamers moeten er ten minste 2 kinderen inwonend zijn om te 

kunnen terugkeren. 

Kan ik de renovatie weigeren? 

Neen.  

Mijn kinderen zijn het huis uit en ik heb een slaapkamer teveel. Mag ik momenteel blijven wonen? 

Ja, dat mag. Naar de toekomst toe kan u per slaapkamer teveel wel een maandelijkse ‘boete’ van 30,00 euro 

per kamer / per maand aangerekend worden. Dit heet een onderbezettingsvergoeding en is NIET hetzelfde als 

de rationele bezetting van een woning. 

Voor het bepalen van de onderbezettingsvergoeding mag u 1 slaapkamer meer hebben dan het aantal 

inwonende personen. Een alleenstaande in een huis met 3 slaapkamers zou dus een boete van 30 euro moeten 

betalen.  

Weet dat De Gelukkige Haard dit op vandaag kan toepassen, maar dit niet doet & ook niet zal doen zolang dat 

door de wetgeving niet verplicht is.  
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Wanneer wordt mijn huis gerenoveerd? Wanneer moet ik verhuizen? 

Onze technische dienst maakt een stappenplan op. Deze fasering en werkwijze wensen wij eerst voor te leggen 

aan de VMSW. Vanaf we hierin de steun krijgen zal dit aan alle betrokkenen gecommuniceerd worden. 

We vermoeden dat we begin 2019 kunnen bekendmaken welke adressen in de eerste fase van de renovatie 

zullen opgenomen worden. 

Bij elke stap zullen we de huurders uitnodigen om alles te bespreken. 

Waarom zou ik ervoor kiezen een mutatie aan te vragen als ik nog jaren in mijn huis kan blijven? 

De Gelukkige Haard wil iedereen die niet meer mag terugkeren naar zijn woning, zoveel mogelijk zelf laten 

kiezen. Als u nu zelf initiatief neemt om mutatie aan te vragen, dan kan u zelf bepalen naar waar. Bijvoorbeeld 

naar een specifiek nieuwbouwproject, in het centrum of in dezelfde wijk. 

Als u wacht tot op het moment dat uw huis aan de beurt is om te renoveren, dan zal De Gelukkige Haard u een 

voorstel doen. In dit scenario zullen de nieuwbouwprojecten allemaal toegewezen zijn aan andere huurders 

die voor u mutatie hebben aangevraagd of die op de wachtlijst stonden.  Naast de reeds aangekondigde 

nieuwbouwprojecten blijven wij nieuwe mogelijkheden onderzoeken om gedurende de ganse loop van de 

renovatiereeks tegelijkertijd nieuwbouwwoningen in aanbod te hebben. 

Wat wordt er concreet gerenoveerd aan de huizen in de Zilverwijk? 

Dakbedekking (inclusief isolatie), schrijnwerk, sanitaire leidingen, elektriciteit, keuken, badkamer, vloeren… 

Ik heb als huurder grote investeringen gedaan in de woning, onder meer plaatsing van een nieuwe keuken, 

krijg ik hier een compensatie voor als ik moet verhuizen? Bijvoorbeeld 1 maand geen huur betalen bij 

verhuisbeweging. 

Bij werken aan de woning wordt steeds het principe toegepast dat alles eigendom wordt van de maatschappij. 

Het is te vroeg om hierover een standpunt in te nemen.  

Ik woon in een huis in een andere wijk, kan ik ook mutatie aanvragen naar een nieuwbouw?  

Iedereen mag altijd mutatie aanvragen. De normale regels voor mutatie blijven gelden voor iedereen.  U woont 

bijvoorbeeld in een huis in Zandvoorde. U hebt slaapkamers teveel doordat uw kinderen de ouderlijke woonst 

hebben verlaten. U mag mutatie aanvragen en nieuwbouwappartementen aanduiden. 
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VRAGEN NIEUWBOUWPROJECTENVRAGEN NIEUWBOUWPROJECTENVRAGEN NIEUWBOUWPROJECTENVRAGEN NIEUWBOUWPROJECTEN        

Wat zijn de nieuwe projecten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘Boarebreker’ (gezamenlijk project met De Oostendse Haard) 

De bouw van 60 sociale assistentiewoningen voor zorgbehoevenden. 

 

Leffingestraat-Nieuwlandstraat: 14 appartementen 

K. Goetghebeurstraat 10: 64 appartementen 

 

Poststraat-Aartshertoginnestraat: 67 

appartementen 
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‘Wielewalenstraat Bredene’: 4 BEN woningen 

 

 

Goudvinkenstraat Bredene: 5 huizen 

 

Welke toestellen zijn voorzien in de nieuwbouw? 

Toestellen zal u zelf moeten plaatsen, met uitzondering van een dampkap. Verder zullen alle moderne 

aansluitingen voorzien zijn voor een vaatwasser, koelkast, wasmachine, elektrisch kookfornuis… 

Kunnen er plannen bekeken worden van de indeling van de appartementen? 

Neen, momenteel niet. Iedereen krijgt wel altijd de kans om zijn of haar toekomstige wooneenheid te gaan 

bezichtigen, op voorwaarde dat u hiervoor in aanmerking komt. Het is niet zo dat u blindelings een definitieve 

beslissing moet nemen. Dat is op heden zo voor de bestaande wooneenheden en dat zal ook zo zijn voor de 

nieuwbouw.   

Zijn er terrassen voorzien in het project K. Goetghebeurstraat?  

Ja.  

VRAGEN OVER DE HUURPRIJS 

Als ik moet verhuizen naar een andere woning, zal mijn huurprijs dan stijgen of dalen?  

De basishuur van uw huidige woning en die van uw toekomstige woning zal verschillen. De huurprijs in een 

sociale woning blijft berekend op basis van uw inkomen.  

Als ik verhuis naar een nieuwbouwappartement, zal mijn huurprijs dan niet aanzienlijk stijgen? 

Door extra kosten zoals onderhoud gemene delen en lasten kan het dat de totale kostprijs de kostprijs van uw 

woning evenaart. Anderzijds hebt u geen kosten meer aan het onderhoud van Uw tuin, dakgoten, opritten, …  
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Er is sprake van een boete per slaapkamer teveel, wat betekent dit concreet? 

De onderbezettingsvergoeding wordt nog niet aangerekend. Voor de bepaling van deze ‘boete’ mag u 1 

slaapkamer meer hebben dan het aantal personen die er wonen. Overschrijdt u dit aantal dan bedraagt de 

vergoeding 30 euro per kamer. 

Voor wat betreft de terugkeer naar een huis na de renovatie wordt gekeken naar de rationele bezetting. In 

een huis met 3 slaapkamers moeten er ten minste 2 kinderen inwonend zijn. Dit is dus een andere benadering 

dan voor de berekening van de ‘boete’. 

VRAGEN HUURCONTRACT 

Ik heb een huurcontract van onbepaalde duur, blijft dat een huurcontract van onbepaalde duur als ik 

mutatie aanvraag? (verhuis naar andere woning binnen De Gelukkige Haard) 

Ja, als huurder van vóór 2017 kun je dus nooit uit huis worden gezet wegens een te hoog inkomen. 

Wat betekent een contract van bepaalde duur in een sociale huisvestingsmaatschappij? 

De huurovereenkomst werd in dit geval afgesloten voor een periode van 9 jaar. Na 9 jaar gebeurt er een 

evaluatie van het inkomen. Dit mag niet meer bedragen dan 125% van de maximale inkomensgrens voor 

inschrijving. Als uw inkomen te hoog is, dan moeten wij de huurovereenkomst stopzetten. Is dit niet het geval, 

dan wordt het huurcontract met 3 jaar verlengd. De evaluatie zal dan weer na 3 jaar plaatsvinden.  

Ik heb een huurcontract van bepaalde duur (huurcontracten afgesloten na maart 2017), blijft dat een 

huurcontract van bepaalde duur als ik mutatie aanvraag? 

Ja. 

VRAGEN PARKEERGELEGENHEID DE NIEUWE STAD 

Zal de ondergrondse parking ‘Agoraspace’ (onder de tennisvelden Guldensporenlaan) afgebroken worden?  

Ja, er werd gekozen voor woonhoven waar er ondergrondse parkeervoorzieningen zullen zijn onder ieder 

woonhof. Een parkeercomplex zonder bewoning erboven is een broeihaard voor zaken die het daglicht niet 

mogen zien omdat er geen sociale controle meer is. We stappen daarvan af.  

Worden er nieuwe parkeerplaatsen voorzien bij de renovatie van De Nieuwe Stad? Eventueel garageboxen? 

Garageboxen worden niet meer geplaatst. Wel ondergrondse autostaanplaatsen. Onder de gebouwen van de 

K. Goetghebeurstraat zullen ongeveer 64 autostaanplaatsen gecreëerd worden. Wij stellen vast dat 

garageboxen vaak gebruikt worden om rommel en gestolen goederen in te stockeren.   
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VRAGEN VERHUISBEWEGING 

Eén verhuisbeweging wordt de norm, ik kan dus niet meer naar mijn gerenoveerde woning terugkeren? Zelfs 

niet als mijn bezetting klopt? 

We streven één verhuisbeweging na, ook als je rationele bezetting klopt. Anders kost een dubbele verhuis 

teveel voor de huurder én de huisvestingsmaatschappij. 

Als ik moet verhuizen, kan ik dan kiezen naar waar?  

Bij een vrijwillige verhuisbeweging (mutatieaanvraag) kan u gericht kiezen op de lijst van onze woningen. U 

kan kiezen tussen een gelijkvloers appartement en appartement op een verdieping. Het is niet mogelijk om te 

specifiëren naar welk verdiep of oriëntatie van het appartement. 

Indien u wacht om te muteren tot de renovatie, dan zal u akkoord moeten gaan met de op dit ogenblik 

beschikbare appartementen. De Gelukkige Haard engageert zich om in de loop van alle fases steeds de timing 

van nieuwe projecten af te stemmen op de renovaties. Samen met de stad zullen we oplossingen zoeken op 

menselijke maat. Nieuwe bijkomende projecten zullen ook steeds gepubliceerd worden op de website. 

Kan ik als alleenstaande ook minimum twee slaapkamers eisen? 

Indien u reeds vroeg uw mutatie aanvraagt, dan kan u deze keuze vragen. 

Indien u wacht tot de start van de renovatie, dan zal u akkoord moeten gaan met de op dit ogenblik beschikbare 

appartementen, ook als dit een appartement met 1 slaapkamer is. 

Moet ik de kosten van de verhuisbeweging zelf betalen? 

Ja, alle kosten van de verhuis moet u zelf betalen. Om die reden is één verhuisbeweging de norm. 

ANDERE VRAGEN? 

Hebt u nog vragen? Maakt u zich zorgen? Kom gerust naar het kantoor en spreek onze bedienden aan. Wij 

zullen regelmatig infosessies zullen organiseren om u stap voor stap een stand van zaken te geven.  


