
 

  

JAARVERSLAG 2018 



 

VOORWOORD Waarde lezer 

 

Nu het doek over het jaar 2018 is gevallen, willen we 

graag met jou als lezer terugblikken op dit voorbije jaar. 

Met dit jaarverslag trachten we met cijfers, beelden en 

feiten een beknopt maar duidelijk beeld te geven over 

het reilen en zeilen binnen Geelse Huisvesting. 

Na het overgangsjaar 2017 werd met veel goesting 

gewerkt aan de verdere realisatie van onze 

hoofddoelstelling: een degelijke huisvesting bezorgen 

aan een betaalbare huur voor personen die daar het 

meeste nood aan hebben. 

Hoewel de inkomensgrens -om je als kandidaat-huurder 

aan te melden- vrij laag ligt, stijgt het aantal kandidaat 

huurders jaar na jaar. Dit brengt een administratieve last 

met zich mee. Diegene die zich als kandidaat -huurder 

aanbiedt, verliest er soms de moed bij, wetende hoelang 

de wachttijd is die moet doorlopen worden. Er wordt strikt 

op toegezien dat de regels van toewijzing correct worden 

nageleefd, zodat niemand zich benadeelt moet voelen. 

Met het bijbouwen van woongelegenheden trachten we 

als Sociale Huisvestingsmaatschappij enig soelaas te 

bieden voor de lange wachtlijsten. Om de financiële 

draagkracht te behouden kunnen we niet ongebreideld 

groeien. Dankzij een goed uitgebouwde lange 

termijnplanning, samen met een financieel 

meerjarenplan, weten we dat het bijbouwen van een 80-

tal woningen per jaar een haalbare kaart is. Regelmatig 

onderhoud en tussentijdse renovaties moeten aan de 

zittende huurder een degelijk comfort van onze woningen 

garanderen. 

In dit jaarverslag kun je kennis nemen van de 

ontwikkelingen van ons patrimonium gedurende 2018 en 

de vooruitzichten voor de komende jaren. 

Met niet minder dan 215 nieuwe verhuringen had de 

dienst Bewonerszaken zijn handen vol. Zowel met de 

administratieve verplichtingen, als ook voor het opvolgen 

en integreren van deze nieuwe bewoners.  

 

 

 

Daarnaast gaat bijzondere aandacht aan een 

kostenbewustzijn voor huurderslasten, een correcte 

berekening van de te betalen maandelijkse huur en het 

garanderen van het rustig genot van de woning. 

De veelvuldige contacten met onze huurders door o.m. 

bewonersparticipatie, maar ook door de vele 

huisbezoeken, bemiddeling bij kleine burenconflicten, 

door zorgoverleg met zorgverstrekkende overheden, met 

de diverse OCMW’s moeten ertoe bijdragen dat de 

huurders zich als volwaardige burgers  in de 

maatschappij kunnen fungeren. 

Graag willen wij onze dank uitspreken voor het werk van 

de ganse personeelsgroep. Zij  blijven de motor van 

onze maatschappij, een motor waarin elk onderdeel 

essentieel is. Ook gaat mijn dank uit naar de leden van 

de raad van bestuur en van het directiecomité die met 

bijzondere aandacht het functioneren bewaken, maar 

ook beleidsmatig de ruimte geven om een bedrijf op een 

professionele wijze te leiden. 

Door de combinatie van de wettelijke verplichting om het 

aantal leden van de raad van bestuur te beperken en de 

voorbije gemeenteraadsverkiezingen zal volgend jaar het 

landschap van ons bestuur grondig wijzigen. Met volle 

aandacht kijken we uit hoe de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid in verband met wonen vertaald zal 

worden in de opdrachten van onze Sociale 

Huisvestingsmaatschappij. 

We wensen je met dit jaarverslag veel leesgenot, maar 

ook een bron van gegevens en informatie die  meer 

inzicht in de werking van onze maatschappij zullen 

bezorgen. 

 

Jos Sannen 

Voorzitter 

INHOUDSOPGAVE 

 
 
 
 

 

2018 

1. Bestuur 

2. Personeel 

3. Onze woningen 

4. Projecten 

5. Herstellingen en werken 

6. Opzeggingen 

7. Huurders en kandidaten 

8. Bewonersparticipatie - 

bewonersvergaderingen en 

huisbezoeken 

 



 

DRIJHOEK - GEEL 



 

 
AANDEELHOUDERS 

Jos Sannen   (voorzitter - privé-investeerder)  

Johan Hoes (ondervoorzitter - Meerhout) 

Ivo Bollen Provincie Antwerpen  

Leen Beke  Geel 

Bart Schoeters Geel 

Jens Van Akeleyen  Geel 

Veerle Verhaegen  Geel 

Annie Van Goubergen Grobbendonk  

Maarten Wouters Grobbendonk 

Roald Deckers Herentals 

Victor Vervloesem Herentals 

Jos Voet Hulshout 

Robby Diels Kasterlee 

Eric Lauwers Kasterlee 

Walter Van Baelen Kasterlee 

Gerda Broeckx   Laakdal 

Evelien Thys Laakdal 

Nele Geudens Meerhout 

Jürgen Engelen Westerlo 

Pascal Kwanten Westerlo 

Harri Verbraecken Westerlo 

Mieke Bulckens privé-investeerder 

Noël Devos privé-investeerder 

Vlaams Gewest  1.000 

Provincie Antwerpen 1.000 

OCMW Geel  1.000 

OCMW Grobbendonk  4.000 

OCMW Kasterlee  315 

OCMW Laakdal    50 

OCMW Meerhout 5.222 

OCMW Westerlo      500 

Stad Geel  6.200 

Gemeente Grobbendonk       50 

Stad Herentals  2.400 

Gemeente Hulshout                     1.262 

Gemeente Kasterlee  263 

Gemeente Laakdal   200 

Gemeente Lichtaart  510 

Gemeente Meerhout  300 

Gemeente Morkhoven                300 

Gemeente Noorderwijk  101 

Gemeente Westerlo  750 

Mieke Bulckens                                50 

Marcel Dams                                     50 

Noël Devos               11 

Frans Draulans  10  

 

Katrien Eerens* 50 

Ivo Fransen** 20 

Helsen Eva 4 

Paul Hofkens  2 

E.H. Huypens 20 

Luc Sledsens   6 

Johan Janssens 2 

Erven Matheve   3 

Tony Matheve             2     

Ludo Melis  10 

Erven Missotten  40 

Ivo Moons   10 

Luc Moortgat 20 

Jos Sannen  5 

Victor Schoonejans  10 

Wim Stynen   5 

Erven Van Heuckelom            10 

Eugeen Van Kerckhoven  10 

Dominique Vandeperre  5 

Roger Verbiest   10 

Erven Verbist   30 

Harri Verbraecken  2 

Angele Wuyts   2 

 

3 
*Katrien Eerens nam de aandelen van de Bond voor grote jonge gezinnen over (Raad van Bestuur 29/11/2018). 

**Ivo Fransen kocht aandelen op 17/5/2018. 

 

RAAD VAN BESTUUR 



 
4 * Nieuwe functies  

PERSONEEL 
Op 31/12/2018 werkten en 23,07 voltijds equivalenten bij Geelse 

Huisvesting. In de loop van 2018 gingen 2 werknemers met 

pensioen. 

De twee collega’s zijn steeds werkzaam geweest op de technische 

dienst van Geelse Huisvesting en hebben een waardevolle bijdrage 

geleverd.  

Wij willen Marc Wuyts bedanken voor zijn lange staat van dienst. Hij 

heeft gewerkt voor Geelse Huisvesting van januari 1982 tot en met 

april 2018.  

Gedurende die 36 jaar was hij als onderhoudsman een vertrouwd 

gezicht voor de huurders en een aangename medewerker voor de 

collega’s.  

Ook de heer Fons Sels, medewerker van de technische dienst 

tussen maart 2009 en februari 2018, willen we bedanken voor zijn 

bijdrage aan de technische dienst als beheerder van het 

patrimonium.  
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Grobbendonk Hulshout Meerhout Laakdal 

  

AANTAL VERHUURBARE WONINGEN PER GEMEENTE  

Totaal op 31/12/2018 
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Herentals Kasterlee Westerlo 

 

Geel 
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De vervangbouw in 

Tempels creëerde 

2 extra  

woongelegen-

heden 

De vervangbouw in 

Joris Van Geel-, 

Toekomst - en 

Elfenstraat 

creëerde 8 extra 

woongelegenheden 

De nieuwbouw 

Drijhoek fase 3, 

Velodroomstraat en 

Wijdbosch perceel 3 

creëerde 92 nieuwe 

woongelegenheden  
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Het opmaken van een financieel meerjarenplan maakte de 

noodzaak duidelijk om de bouwprojecten prijsbewuster te maken 

zonder in te boeten op woonkwaliteit en een goede spreiding in te 

tijd te creëren.  

Het team projecten kreeg de opdracht de kostprijs te analyseren van 

alle recente opgeleverde projecten en kritisch te kijken naar onze 

projectdefinitie. 

Hieruit werden volgende conclusies getrokken: 

 De regel ‘elk project moet onder 90% van FS3-

maximumbedrag blijven’ die gehanteerd werd, had niet altijd 

het gewenste effect. Door dure zaken als liften en 

parkeerkelders toe te voegen aan een project, was de 90% 

halen veel gemakkelijker. Terwijl bij die projecten de kostprijs 

per woongelegenheid wel veel hoger lag. 

 Het verschil tussen de huurinkomsten en kostprijs per type 

woongelegenheid ver uiteen lagen.  

 De bestaande projectdefinitie te vrijblijvend was. Regelmatig 

gebruikten architecten materialen en toepassingen waar 

Geelse Huisvesting niet achter kon staan en dikwijls duurder 

waren.  

 

 

 

 

Met deze conclusies zijn we aan de slag gegaan om een aantal 

zaken te optimaliseren: 

 De opmaak van een eigen financieringssysteem (Geelse 

Huisvesting -simulatietabel) naar analogie van de 

simulatietabel van VMSW maar waarbij een vaste kostprijs per 

type woongelegenheid de basis is. 

 De aanpassing en meer afdwingbaar maken van de 

projectdefinitie   

De combinatie van de GH-simulatietabel en de nieuwe 

projectdefinitie goedgekeurd door de raad van bestuur op 18 januari 

2018 is de nieuwe leidraad geworden voor onze projecten. De 

nieuwe projectdefinitie legt de contouren vast waarbinnen een 

architect mag ontwerpen en de GH-simulatietabel zorgt voor de 

bijhorende maximale financiering die Geelse Huisvesting maximaal 

aan een project wil uitgeven. Uiteraard zal dit maximumbedrag nooit 

de FS3-financiering overschrijden. 

ONZE PROJECTDEFINITIE 

MEERJARENPLAN VAN 2018 TOT 2025 

totaal aantal woningen op 31/12/2018   2094 

   - nieuwe woningen opgeleverd in 2018 106   

   - gesloopte woningen in 2018 -52   

nieuwe woningen opgeleverd maar nog niet verhuurd   12 

nieuwe woningen in aanbouw 2018   72 

woningen gepland -2025   390 

woningen te slopen -2025   -152 

gepland totaal aantal woningen in 2025   2470 
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 1   WIJDBOSCH 

 

 2   VELODROOMSTRAAT 

 

 3   DRIJHOEK 

 

 4   VELLEKE LAAGBLOKKEN 
 

 5   DE LEUNEN 

 

 6   VIDSE 

 

 7   TEMPELS 

 

 8   LEOPOLDSTRAAT 

 

 9   STERREBOS 

 

10  GEELSEBAAN 

 

11  JORIS VAN GEEL - TOEKOMST - EN ELFENSTRAAT 

 

12  ZWARTE BRAAK 

 

13  KABOUTERPAD 

Ligging van de projecten 

in 2018 
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1   WIJDBOSCH 

 Wijdbosch overzicht verschillende fases  



 

*alle bedragen zijn excl. BTW 

11 

WIJDBOSCH  

Type: nieuwbouw 

 

GEPLAND NA 2018  

2021 Perceel 1A  

Ramingsbedrag € 2 914 174 

Aantal woongelegenheden: 23 

Perceel 2A 

Inschattingsbedrag (excl. BTW): € 2 371 098 

Aantal woongelegenheden:  17 

 

2022 Perceel 1B 

 Inschattingsbedrag: € 3 122 086 

 Aantal woongelegenheden: 23 

 Perceel 2B 

 Inschattingsbedrag (excl. BTW): € 1 149 160 

 Aantal woongelegenheden: 10 

 

2023 Perceel 1C 

 Inschattingsbedrag € 2 757 667 

 Aantal woongelegenheden:  25 

 Perceel 2C 

 Inschattingsbedrag (excl. BTW): € 1 571 063 

 Aantal woongelegenheden: 12 

 

OPGELEVERD IN 2018  

 Perceel  3 

 Eindbedrag (excl. BTW): € 7 504 908 

 Aantal woongelegenheden:  61 

 

 Wijdbosch perceel  3   

 Wijdbosch perceel  3   
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2 VELODROOMSTRAAT 

 

3 DRIJHOEK FASE 3 

 

4 VELLEKE LAAGBLOKKEN 

 

6 VIDSE 

VELLEKE LAAGBLOKKEN  

HEROPSTART ONTWERP 2018 

Type: grote renovatie 

Gunningsbedrag € 4 762 217 

Aantal woongelegenheden:  54 

 

 

 

 

VELODROOMSTRAAT    

OPGELEVERD IN 2018 

Type:  nieuwbouw 

Eindbedrag € 512 007 

Aantal woongelegenheden: 5  
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DRIJHOEK FASE 3    

OPGELEVERD IN 2018 

Type: nieuwbouw 

Eindbedrag : € 3 627 268 

Aantal woongelegenheden:  26 

 

VIDSE PERCEEL 1 (HUURWONINGEN)   

GEPLAND IN 2022  

Type: vervangingsbouw 

Inschattingsbedrag € 4 970 024 

Aantal woongelegenheden:   42 nieuwe 

 24 te slopen 

VIDSE PERCEEL 2 (KOOPWONINGEN)   

GEPLAND IN 2023 

Type: vervangingsbouw 

Inschattingsbedrag: € 1 295 000 

Aantal woongelegenheden:  9 nieuwe 

 8 te slopen 



 

5   DE LEUNEN FASE 1 - 8 

 De Leunen faseringen 

14 

 De Leunen fase 1 
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DE LEUNEN  

Type: vervangingsbouw 

 

GEPLAND IN 2019 - 2020 

Fase 1 

Ramingsbedrag: € 3 231 887 

Aantal woongelegenheden:   

12 huurwoningen en 7 koopwoningen 

19 nieuwe /20 gesloopt 

 

GEPLAND IN 2020  

Fase 2 

Inschattingsbedrag € 2 770 851 

Aantal woongelegenheden:   

24 nieuwe / 12 gesloopt 

 

GEPLAND IN 2021 

Fase 3 

Inschattingsbedrag € 2 739 209 

Aantal woongelegenheden:   

24 nieuwe /8 gesloopt 

 

GEPLAND IN 2022 

Fase 4 

Inschattingsbedrag: € 2 917 463 

Aantal woongelegenheden:   

24 nieuwe /12 gesloopt 

Fase 5 

Inschattingsbedrag: € 4 837 651 

Aantal woongelegenheden:   

42 nieuwe / 17 gesloopt 

 

GEPLAND IN 2023 

Fase 6 

Inschattingsbedrag: €  2 881 601 

Aantal woongelegenheden:   

24 nieuwe /10 gesloopt 

 

GEPLAND NA 2024 

Fase 7 

Inschattingsbedrag : € 2 487 121 

Aantal woongelegenheden:   

18 nieuwe /16 gesloopt 

 

GEPLAND NA 2025 

Fase 8 

Inschattingsbedrag €  2 885 293  

Aantal woongelegenheden:   

24 nieuwe /8 gesloopt 

 

De Leunen fase 1  



 

  TEMPELS 

OPGELEVERD IN 2018 

Type: vervangingsbouw 

Eindbedrag:  € 742 007 

Aantal woongelegenheden: 6 nieuwe  

  4 gesloopt 

 

LEOPOLDSTRAAT  

GEPLAND IN 2020  

Type: vervangingsbouw 

Inschattingsbedrag: €  2 390 590 

Aantal woongelegenheden: 20 nieuwe  

 9 gesloopt 

 

STERREBOS - RENOVATIE KEUKENS EN BADKAMERS 

GEPLAND IN 2020 

Type: kleine renovatie 

Inschattingsbedrag:  €  2 275 000 

Aantal woongelegenheden: 62 

7  TEMPELS 

 

8   LEOPOLDSTRAAT 

 

9    STERREBOS 

16 



 

   GEELSEBAAN 

IN UITVOERING EIND 2018  

Type: nieuwbouw 

Gunningsbedrag:  € 3 221 059 

Aantal woongelegenheden: 19 

 

 10  GEELSEBAAN 

17 



 

11   JORIS VAN GEELSTRAAT 

 ELFENSTRAAT  

 TOEKOMSTSTRAAT 

 

12    ZWARTE BRAAK 

 

13    KABOUTERPAD 

JORIS VAN GEEL - TOEKOMST - EN ELFENSTRAAT   

OPGELEVERD IN 2018 

Type: vervangingsbouw 

Eindbedrag:  € 1 957 602 

Aantal woongelegenheden: 20 nieuwe/ 12 gesloopt 

KABOUTERPAD    

GEPLAND IN 2020  

Type: vervangingsbouw 

Ramingsbedrag:   €  1 102 329 

Aantal woongelegenheden: 10 nieuwe / 8 gesloopt 

 
18 



 

 ZWARTE BRAAK 

IN UITVOERING EIND 2018 

Type: vervangingsbouw 

Gunningsbedrag:  € 6 332 535 

Aantal woongelegenheden: 53 nieuwe / 

 36 gesloopt 

19 



 

1.115 

HERSTELLINGEN EN WERKEN 
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JORIS VAN GEELSTRAAT - WESTERLO 



 

135    
OPGEZEGDE  

WONINGEN 

Voornaamste redenen van opzeg: 
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REDEN OPZEGGING 

Verhuisd naar privé 

52 huurders 

 

Interne verhuis 

37 huurders 

 

 

 

 

Overlijden 

27 huurders 

 

Rusthuis  

17 huurders 

 

 

 

 

Verhuis omwille van renovatie 

15 huurders 

 

Andere 

22 huurders 

 

AANTAL OPGEZEGDE WONINGEN  

PER GEMEENTE 



 

242  
 

VERHURINGEN 

PER GEMEENTE 

VERHURINGEN 
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DE KANDIDAAT-HUURDER 

24 
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*Kandidaten kunnen voor meerdere gemeenten kiezen 

*Inclusief  zittende huurders wachtend op een andere  

woongelegenheid. 
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AANTAL HUURDERS 

1.984 

GEMIDDELD  

JAAR-INKOMEN 

€ 17.273,25 

HUURONTVANGSTEN 

€ 7.658.725 

 

 

 

 

ACHTERSTALLEN 

€ 42.722  
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BEWONERSPARTICIPATIE 
 

In 2018 werd er beslist om de samenwerking met 
Samenlevingsopbouw stop te zetten.  
 
De werkgroep communicatie is wel verder blijven bestaan. Er 
zijn nu vergaderingen rechtstreeks met het personeel van 
Geelse Huisvesting.  
 
 
Sinds mei 2018 zijn er 4 vergaderingen doorgegaan . De 
volgende thema’s zijn er besproken en geadviseerd 
 

 Toelichting stopzetting samenwerking 

Samenlevingsopbouw 

 Project Bali (nieuwe openingsuren – werken op 

afspraak)  

 Brainstorming over de verdere samenwerking 

 Werkgroep communicatie – participatie-cel 

 Huurdersforum 2019 

 Concrete bespreking omtrent briefwisseling 

 Aanpak communicatie omtrent nieuwe poetsfirma 

 
 

Verder werkt Geelse Huisvesting ook actief samen met 
wijkwerking Geel omtrent bewonersparticipatie. Dit gaat 
voornamelijk over de wijken in Geel, maar de aanpak kan 
doorgetrokken worden naar andere gemeenten. 

BEWONERSVERGADERINGEN 
 

Welkom aan de nieuwe bewoners 
 

Er zijn in 2018 verschillende vergaderingen georganiseerd waar de nieuwe bewoners 

bij elkaar zijn gekomen. Het doel hiervan is enerzijds om kennis te maken met elkaar 

zodat er bij eventuele problemen gemakkelijker contact kan gelegd worden. Wij 

motiveren al onze bewoners om bij een probleem met iemand van de buren deze eerst 

zelf aan te spreken.  

 

De bijeenkomsten werden georganiseerd in :  

 Geel : Dornik 

 Laakdal : Akkerwinde, Rozenstraat en Violettenstraat 

 Westerlo : Joris Van Geelstraat 

 

Thematische bijeenkomsten met bewoners  
 

Indien een bepaald onderwerp door meerdere bewoners wordt aangehaald, zullen wij 

ook een bijeenkomst organiseren met de bewoners.  

 

Volgende thematische bijeenkomsten vonden plaats 

 Geel, Boerenkrijgstraat : aanpak probleem met zilvervisjes 

 Geel, Eikenstraat : nieuwe poetsfirma 

 Geel, Leunen : nieuwe fasering van de werken 

 Geel, Veldstraat : fietsenberging die weg zal gaan 

 Herentals, Molenstraat : nieuwe poetsfirma 

 Laakdal, Kerkstraat : nieuwe poetsfirma 

 Laakdal, Meerlaarstraat : allerlei problemen 



 

BEMIDDELINGEN 

Er zijn 29 bewoners uitgenodigd om samen met hun buren naar Geelse Huisvesting te 

komen om afspraken te maken naar de toekomst toe om de samenleving te 

verbeteren. 

 

SOCIALE DIENSTVERLENING 

Er werden 79 afspraken gemaakt met de sociale dienst.  

 37 afspraken voor een afbetalingsafspraak 

 42 afspraken voor burenconflicten, domiciliefraude, gevoelige onderwerpen, …  

 

ZORGOVERLEG 

Er werd in 2018 1 zorgoverleg georganiseerd. Hierbij komen alle partijen (verschillende 

organisaties en de huurder) samen om de situatie te bespreken en afspraken te maken 

naar de toekomst toe. 

HUISBEZOEKEN 

Er werden 394 huisbezoeken afgelegd. 

 

RECHTSZAKEN 

Er zijn 24 rechtszaken (oproep tot verzoening + verzoekschrift) 

opgestart in 2018. 

 16 omwille van het niet betalen van de huur 

 4 omwille van het niet betalen van de huur en een andere 

reden (overlast / hygiëne) 

 2 omwille van het niet onderhouden van de woonst 

 2 omwille van leefbaarheidsproblemen 

 

Resultaten van de rechtszaken : 

 3 huurders werden voorwaarden opgelegd door de 

vrederechter 

 3 huurders hebben alles betaald 

 Het verzoekschrift m.b.t. 1 huurder werd ontvankelijk 

verklaard. 

 2 oproep tot verzoening met afspraken 

 2 verzoekschrift neergelegd 

 1 vonnis uithuiszetting, nu hoger beroep 

 6 vonnissen uithuiszetting, waarbij de huurder zelf vertrok 

 3 vonnissen uithuiszetting met uitdrijving 

 3 nog lopende 

 

Sinds 2018 doet Geelse Huisvesting geen beroep meer op een 

advocaat voor de verzoening en verzoekschriften bij het 

vredegerecht.  De directeur en de voorzitter behandelen de 

dossiers zelf. 
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VELLEKE LAAGBLOKKEN - GEEL 


