
 

Waarde lezer, 
 

et heel veel genoegen stellen wij het jaarverslag 2019 

van Geelse Huisvesting aan u voor. Dit verslag geeft 

aan de hand van een ganse reeks tabellen, cijfers en beelden 

een duidelijk overzicht van onze maatschappij. 

NIEUWE RAAD VAN BESTUUR 

Een bijzonder feit uit 2019 is dat bij de vernieuwing van de 

Raad van Bestuur het aantal bestuurders werd terug 

gedrongen van 23 naar 13. Ook het aantal bestuurders 

binnen ons Directiecomité werd hierdoor beperkt tot 3. Niet 

alleen het kleiner aantal bestuurders is opmerkelijk maar ook 

de invulling ervan. Heel wat oude getrouwe bestuurders 

werden vervangen en ingevuld met nieuw krachten. Onze 

dank gaat naar hen die na jaren trouwe dienst de fakkel 

hebben doorgegeven. 

Door deze ingrijpende wijziging werd heel wat aandacht 

besteed aan het informeren van onze  nieuwe bestuurders 

zowel over de eigen werking en patrimonium als omtrent de 

gangbare wetgeving over sociale huisvesting.  

Uit de cijfers in dit jaarverslag is duidelijk dat het aantal 

kandidaat-huurders verder toeneemt. Dit zet onze werking 

sterk onder druk. Mensen met grote woonnood wachten zeer 

lang, (meerdere jaren soms) op een woning en geraken 

gefrustreerd, voelen zich tekort gedaan, met alle gevolgen 

van dien. Het zijn vooral alleenstaanden met en zonder 

kinderen die de grote meerderheid uitmaken van de 

wachtlijst. 

FINANCIËLE HAALBAARHEID 

Het tempo om nieuwe woningen te bouwen verhogen zou een 

oplossing kunnen zijn, maar de financiële haalbaarheid 

hiervan kan niet worden gegarandeerd. Aandachtige lezers 

van dit jaarverslag stellen vast dat de inkomsten uit de 

verhuur van een sociale woning beduidend lager zijn dan de 

bouwkost, de afschrijving en het onderhoud van deze woning. 

Onze meerjarenplanning voorziet een gestadige groei die 

financieel haalbaar is en ook in verhouding is met capaciteit 

van de dienst verhuring.  

Goede bouwkavels vinden die voor de gemeenschap 

aanvaardbaar zijn om sociale woonprojecten te realiseren 

blijft een continue uitdaging. De afbraak van oude woningen 

op grotere percelen en hier door verdichting extra nieuwe 

woningen zorgt dat we eigen gronden opwaarderen en ons 

woningpatrimonium grondig vernieuwen en tegelijk uitbreiden. 

VISITATIECOMMISSIE 

Naast de reguliere werking vereiste het bezoek van de 

Visitatiecommissie bijzondere aandacht. Deze commissie 

houdt de algemene werking van de maatschappij en de 

relatie tot de huurders tegen het licht. Zij kijken niet enkel 

binnen de muren van de Geelse Huisvesting maar ook 

bevragen zij de personen waarvoor en waarmee wij werken 

naar hun ervaring en bevindingen. In de loop van het voorjaar 

2020 zullen de resultaten van dit onderzoek kenbaar gemaakt 

worden. 

NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING 

Het einde van 2019 was gekenmerkt door veel ongerustheid 

bij onze huurders door een wijziging in de huurberekeningen 

voor de volgende jaren. Door proactief te werken zijn we erin 

geslaagd om aan al onze huurders tijdig hun nieuwe huur- en 

huurlasten te bezorgen. Op de vragen en opmerkingen kon 

nog voor het jaareinde een antwoord gegeven worden.  

Mijn bijzondere dank gaat uit naar het personeel dat zich alle 

dagen opnieuw met hart en ziel inzet om een goeie werking te 

realiseren. Deze inzet vertaalt zich zowel naar de Dienst 

Bewonerszaken bij het onthaal van huurders en kandidaat-

huurders, bij de verhuring, door opvolging van de 

huurinkomsten als de aandacht voor het rustig genot van 

onze huurders. Bij de Technische Dienst wordt ingezet om 

zowel nieuwbouw als vervangingsbouw, onderhoud en 

herstelling, zowel met eigen personeel als door aannemers. 

Het A-team zorgt als ondersteunende dienst dat iedereen in 

de best mogelijke omstandigheden zijn werk kan doen. 

Door de presentatie van dit jaarverslag hopen we een goed 

beeld van de werking van de Geelse Huisvesting te kunnen 

weergeven. 

We wensen je alvast veel en nuttig leesgenot.  
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AANDEELHOUDERS 

Jozef Sannen   voorzitter - privé-investeerder 

Ben Van Looveren ondervoorzitter - Geel 

Pieter Cowé Geel 

Greet Van de Peer Grobbendonk  

Griet Van Nueten Herentals 

Jos Voet Hulshout 

Walter Van Baelen Kasterlee 

Gerda Broeckx   Laakdal 

Nele Geudens Meerhout 

Harri Verbraecken Westerlo 

Katrien Eerens privé-investeerder 

Ivo Fransen privé-investeerder 

Vlaams Gewest  1.000 

Provincie Antwerpen 1.000 

Lokaal bestuur Geel  7.200 

Lokaal bestuur Grobbendonk 4.050 

Lokaal bestuur Herentals  2.801 

Lokaal bestuur Hulshout  1.262 

Lokaal bestuur Kasterlee  1.088 

Lokaal bestuur Laakdal  250 

Lokaal bestuur Meerhout  5.522 

Lokaal bestuur Westerlo  1.250 

Mieke Bulckens   50 

Marcel Dams   50 

Katrien Eerens 50 

Erfgenamen Missotten  40 

Erfgenamen Verbist   30 

Ivo Fransen 20 

E.H. Huypens   20 

Luc Moortgat 20 

Frans Draulans  10 

Ludo Melis  10 

Ivo Moons   10 

Victor Schoonejans  10 

Erfgenamen Van Heuckelom 10 

Eugeen Van Kerckhoven  10 

Roger Verbiest   10 

Luc Sledsens 6 

Jozef Sannen  5 

Willy Stynen   5 

Dominique Vandeperre  5 

Eva Helsen 4 

Erfgenamen Matheve   3 

Paul Hofkens  2 

Johan Janssens 2 

Tony Matheve  2 

Harri Verbraecken  2 

Angele Wuyts   2 
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PERSONEEL 
In de loop van 2019 wijzigde de samenstelling van de 

technische dienst van Geelse Huisvesting.  

De afgelopen jaren is gebleken dat Geelse Huisvesting niet 

zo zeer nood heeft aan een interne architecte dan wel aan 

een doorgedreven administratieve opvolging van de 

dossiers die aangemeld worden bij VMSW. Zowel VMSW 

als de aangestelde ontwerpend architect samen met het 

bouwteam kijken met een technische bril naar de projecten. 

Geelse Huisvesting heeft nood aan een projectleider die de 

processen bewaakt en de projecten volgens de VMSW 

procedures laat verlopen en de dossiers administratief door 

alle stappen leidt. De functie architect werd aangepast naar 

de functie stafmedewerker technische dienst. 

Om de continuïteit van de uitvoerende ploeg van Geelse 

Huisvesting te garanderen is versterking en verjonging van 

het team noodzakelijk. De raad van bestuur van november 

2019 heeft de functiebeschrijving van een allround 

klusjesman met specialisatie elektriciteit goedgekeurd. 
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GROBBENDONK 

8 
HULSHOUT MEERHOUT LAAKDAL 

95 

211  
157 

2.139 

6 

2019 in cijfers… 

 

6  woningen zijn verkocht (3 in Herentals,  

 1 in Kasterlee, 1 in Laakdal en 1 in Westerlo) 

4  woningen zijn aangekocht  

 (2 in Kasterlee en 2 in Laakdal) 

65  nieuwe woningen zijn verhuurd 

18  gerenoveerde woningen zijn verhuurd 

20  woningen zijn gesloopt 

19/11  laatste oplevering > Zwarte Braak 
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347 

7 

 

+53 woningen  

door 

vervangingsbouw 

-20 woningen  

door  

sloop De Leunen  

+12 woningen  

door 

vervangingsbouw 
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gerenoveerd in  

Velleke laagblokken 
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ZWARTE BRAAK - WESTERLO 



 

ONZE LOPENDE PROJECTEN 
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 1   Wijdbosch 

 2   Velleke Laagblokken 

 3   De Leunen 

 4   Vidse 

 

 

 5   Sterrebos 

 6   Leopoldstraat 

 

 

 7   Geelsebaan 

 8   Hofstraat 

 

 

 9   Zwarte Braak 

10  Kabouterpad 

LIGGING VAN DE  

PROJECTEN IN 2019 

MEERJARENPLAN VAN 2019 TOT 2025 

 totaal aantal woningen op 31/12/2019   2.139 

   > nieuwe woningen opgeleverd in 2019 53   

   > gesloopte woningen in 2019 -20   

 nieuwe woningen in aanbouw 2019   38 

 woningen gepland tot 2025   369 

 woningen te slopen tot 2025   -132 

 gepland totaal aantal woningen in 2025   2.414 
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1 Wijdbosch perceel 1A 

 Wijdbosch perceel 1B 

 Wijdbosch perceel 1C 

 Wijdbosch perceel 2A 

 Wijdbosch perceel 2B 

 Wijdbosch perceel 2C 

GEEL 

WIJDBOSCH PERC. 1B 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2021 

3 appartementen en 20 woningen 

Architect:  Vermeiren - De Coster 

 Architecten 

Geschat op € 3 122 086,00 

 
 
 

WIJDBOSCH PERC. 1C 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2022 

25 appartementen 

Architect:  Vermeiren - De Coster 

 Architecten 

Geschat op € 2 757 667,00 

WIJDBOSCH PERC. 1A  

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2020 

7 appartementen en 16 woningen 

Architect:  Vermeiren - De Coster 

 Architecten 

OVERZICHT 

© Vermeiren-De Coster Architecten 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 
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WIJDBOSCH PERC. 2B 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2022 

10 appartementen 

Architect: 2DVW Architecten 

Geschat op € 1 163 399,00 

 
 
 

WIJDBOSCH PERC. 2C 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2023 

12 appartementen 

Architect: 2DVW Architecten 

Geschat op € 1 420 760,00 

WIJDBOSCH PERC. 2A  

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2021 

17 woningen 

Architect: 2DVW Architecten 

© 2DVW 
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GEEL 
2 Velleke Laagblokken 

 

4 Vidse perceel 1 

 Vidse perceel 2 

VELLEKE LAAGBLOKKEN 

RENOVATIE OPGELEVERD 08/2019 

Totaalrenovatie van 3x18 appartementen 

Architect: De Architectengroep 

Aannemer: Van Laere 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 
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VIDSE PERCEEL 1  

VERVANGING GEPLAND IN 2021 

40 appartementen 

na sloop na 24 duplexen 

Architect: AR.2 Architecten 

VIDSE PERCEEL 2  

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

9 koopwoningen 

na sloop na 8 duplexen 

Architect: Archiles Architecten 

© Archiles 

© AR.2 Architecten 



 

3 De Leunen fase 1 

 De Leunen fase 2 

 De Leunen fase 3 

 De Leunen fase 4 

 De Leunen fase 5 

 De Leunen fase 6 

 De Leunen fase 7 

 De Leunen fase 8 

GEEL 
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DE LEUNEN FASE 1  

VERVANGING IN UITVOERING 

19 woningen 

na sloop na 20 woningen 

Architect: Atelier ASA 

Aannemer: Vandekerkhof 

OVERZICHT 

DE LEUNEN FASE 3 

VERVANGING GEPLAND IN 2022 

24 appartementen na sloop van 8 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

Geraamd op € 3 045 132,75 

 

DE LEUNEN FASE 5 

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

42 appartementen na sloop van 17 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

Geraamd op € 5 230 405,00 

 

DE LEUNEN FASE 7 

VERVANGING GEPLAND IN 2024 

18 woningen na sloop van 16 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 
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DE LEUNEN FASE 6 

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

24 appartementen 

na sloop van 10 woningen  

Architect: LAVA Architecten 

Geschat op € 2 880 480,00 

 

DE LEUNEN FASE 8 

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

24 appartementen 

na sloop van 8 woningen  

Architect: LAVA Architecten 

Geschat op € 2 904 840,00  

DE LEUNEN FASE 2  

VERVANGING GEPLAND IN 2021 

24 appartementen 

na sloop na 12 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

DE LEUNEN FASE 4  

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

24 appartementen 

na sloop na 12 woningen 

Architect: LAVA Architecten 

© LAVA Architecten 

© Studio Thys Vermeulen 



 

HERENTALS 

LEOPOLDSTRAAT 

VERVANGING GEPLAND IN 2021 

20 woongelegenheden  

na sloop van 9 woningen 

Architect: De Architectengroep 

5 Sterrebos 

 

6 Leopoldstraat 
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STERREBOS 

RENOVATIE GEPLAND IN 2020 

Keukens en badkamers in 51  

woningen 

Architect: Geels Architectenbureau 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 



 

KASTERLEE 
 7 Geelsebaan 

 

 8 Hofstraat 
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GEELSEBAAN  

NIEUWBOUW IN UITVOERING 

10 seniorenappartementen  

en 9 woningen 

Architect: OM/AR Architecten 

Aannemer: Vandekerkhof 

 

HOFSTRAAT 

RENOVATIE GEPLAND IN 2022 

Ingrijpende renovatie in 49   

woongelegenheden 

Architect: West Architectuur +  

 Architectenbureau Sels 



 

WESTERLO 
 9 Zwarte Braak 

 

10 Kabouterpad 
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KABOUTERPAD  

VERVANGING GEPLAND IN 02/2020 

10 appartementen 

na sloop na 8 duplexen 

Architect: Geels Architectenbureau 

Aannemer: Bouwbedrijf Wienen 

© Geels Architectenbureau 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 
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ZWARTE BRAAK 

VERVANGING OPGELEVERD 11/2019 

32 appartementen en 21 woningen 

na sloop na 36 woningen 

Architect: Geels Architectenbureau 

Aannemer: Bouwbedrijf Vandersmissen 

Uitgevoerd voor € 6 414 892,74 

 

De bestaande wijk in Oosterwijk was verouderd. 

Geels Architectenbureau tekende een nieuw ont-

werp voor een vervangingsbouw. Een aantal ver-

kochte woningen werden terug ingekocht. Koning 

Boudewijnstraat kon verdicht worden. Daar werden 

32 praktische appartementen met 1 of 2 slaapka-

mers voorzien. 

Voornamelijk in Zwarte Braak werden 21 ruime wo-

ningen met 2, 3, 4 of zelfs 5 slaapkamers voorzien. 

Het project heeft veel aandacht voor de verzuchtin-

gen van onze huurders, zoals voldoende bergruimte 
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HERSTELLINGEN EN WERKEN 

gewone herstelling waarborgperiode project melding na PBin 

uitvoering door eigen medewerkers 2018 

uitvoering door externe firma 2018 

uitvoering door eigen medewerkers 2019 

uitvoering door externe firma 2019 

HERSTELLINGEN 
▲meldingen 

                werkbonnen▼ 

1.661 

1.522 

242 

383 

39 54 

sanitair schrijnwerk elektriciteit verwarming wanden- & dakwerken vocht andere werken 
     vloerafwerking  (schade) 

547 

26 

99 

151 

36 

91 

38 

109 99 

190 

113 

239 

198 

344 

276 

101 

46 



 

 

2018: 1.959 

2.334 
MELDINGEN 

Wat in 2019 wel opvallend is, is 

de enorme stijging van het aantal 

werkbonnen, een verdubbeling 

t.o.v. 2018. In 2019 is er hard 

gewerkt om een goed systeem te 

vinden voor de meldingen. Eén 

van de ingrepen hiervoor is het 

systematisch opmaken van een 

werkbon als er een handeling 

nodig is. Dit heeft geleid tot meer 

werkbonnen voor eigen werk-

nemers. Zo is nu een betere 

opvolging van de werken 

mogelijk. 

1.942 
HERSTEL- 

LINGEN 

2018: 373 

392 
WEDERVER- 
HURINGEN 

2018: 905 

1.772 
WERK-

BONNEN 

2018: 210 

372 
WERK- 

BONNEN 

392 373 

sanitair schrijnwerk elektriciteit verwarming wanden- & dakwerken vocht opruimen/ andere werken 
     vloerafwerking  (schade) reinigen 
          (na verhuis) 

WEDERVER-
HURINGEN 

Het aantal meldingen blijft in 2019 

stabiel (-6 t.o.v. 2018). De meerderheid 

van die meldingen leiden tot een 

herstelling, eventueel gemeld na PBin 

of in de waarborgperiode van het nieuw 

opgeleverd project. Een kleine 16% van 

de werken gebeuren bij een nieuwe 

▲meldingen 

21 

74 

16 

54 

16 

3 2 2 

24 

54 

46 

0 

65 

87 

51 

22 

45 

21 

0 

wederverhuring 



 

 

Toepassing Woningkenmerken 

De VMSW heeft in 2018 de 

toepassing Woningkenmerken 

geïntroduceerd. Aanvankelijk om de 

staat van ons volledig patrimonium in 

kaart te brengen via de 

conditiemeting. Maar in 2019 werd de 

toepassing ook uitgebreid met de 

berekening van de markthuurwaarde 

(sociale huurschatter), het verzame-

len van de gegevens voor de ERP- 

rapporten en ook de opmaak van een 

renovatieplanning, die VMSW kan 

gebruiken om het beleid te 

informeren over het benodigde 

renovatiebudget. 

Deze toepassing maakt het gemakke-

lijker om een goed beeld te krijgen op 

ons patrimonium, maar is in 2019 een 

enorme oefening geweest voor onze 

technische dienst.  

Alle woningen moesten namelijk 

gedetailleerd ingegeven worden. 

Hieronder een woordje meer uitleg 

over de verschillende onderdelen van 

de toepassing Woningkenmerken. 

Conditiemeting 

De conditiemeting geeft aan elke 

sociale woning een score op een 

schaal van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer 

slecht). Er zijn hiervoor 16 generieke 

posten zoals gevel, ramen, dak, 

isolatie van de gebouwschil, 

vloerafwerking, keuken, badkamer, 

verwarming, ventilatie en elektriciteit. 

De verschillende deelscores worden 

via een wegingspercentage samen-

gebracht in een scorecard met een 

totale score op 100. Strafpunten zijn 

mogelijk voor specifieke veiligheid- en 

gezondheidsaspecten zoals vocht-

problemen, CO-risico, aanwezigheid 

van asbest, valbeveiliging, … Als 

resultaat krijgen we een scorecard, 

zoals het voorbeeld hiernaast. 

Geelse Huisvesting kan hiermee zijn 

volledig patrimonium in kaart brengen 

met het oog op renovatieplanning, 

maar de tool levert ook op 

projectniveau de scorecards van de 

huidige en gerenoveerde toestand 

voor de renovatietoets. 

Renovatieplanning 

Renovatieplanning is een plannings-

instrument om het budget en de 

timing van onze renovatieprojecten in 

kaart te brengen. Typisch spelen de 

staat van woningen (voor en na 

renovatie), de onderlinge prioriteit van 

de uit te voeren werken, de financiële 

draagkracht en de personeels-

capaciteit van Geelse Huisvesting 

een belangrijke rol bij het opmaken 

van deze planning.  

Via de patrimoniuminventaris krijgen 

we een beter zicht op onze renovatie-

noden. Op basis hiervan hebben we 

de bestaande renovatieplanning 

gecontroleerd en aangepast. 

NIEUWE TOEPASSINGEN PATRIMONIUM 
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ERP-rapporten 

Tegen 2020 mogen er in Vlaanderen 

geen woningen met enkele beglazing, 

zonder dakisolatie of met weinig 

energiezuinige verwarmingssystemen 

meer zijn. Dit is het Vlaams Energie-

RenovatieProgramma 2020 (ERP 

2020). De VMSW bevraagt Geelse 

Huisvesting elke twee jaar via de 

patrimoniumenquête om de vooruit-

gang op het terrein te monitoren. 

Deze tweejaarlijkse ERP-bevraging 

wordt vervangen door de toepassing 

ERP-rapport. 

Sociale huurschatter 

De marktwaarde van sociale 

huurwoningen werd tot 2019 bepaald 

via een representatief staal van 

sociale huurwoningen geschat door 

een notaris en de nodige extra-

polaties. Dit systeem vervangt Wonen

-Vlaanderen, op vraag van het beleid, 

door het invoeren van de sociale 

huurschatter.  

De sociale huurschatter werkt volgens 

de principes van een hedonische 

huurprijsanalyse en maakt een 

schatting van de markthuurprijs van 

een woning op basis van de ligging, 

de woningkenmerken, zoals de 

bruikbare oppervlakte, het aantal 

slaapkamers, aanwezigheid van 

parkeermogelijkheid, en het uitrus-

tingsniveau op vlak van keuken, 

dakisolatie, verwarming enzovoort. 

Deze methodiek laat toe op een 

objectieve, laagdrempelige en goed-

kope manier de marktwaarde van een 

sociale huurwoning te bepalen. Een 

aantal kenmerken nodig voor de 

huurschatter overlappen met de 

scores van de conditiemeting en de 

ERP-enquête. 

Het invoeren van de sociale 

huurschatter heeft niet alleen invloed 

gehad op de werkbelasting van de 

technische dienst, maar heeft ook een 

grote invloed op de huurprijzen van 

2020 en verdere toekomst. 

Verschillende wijken hebben een 

hogere of lagere marktwaarde 

gekregen die niet altijd begrepen 

wordt. 

SCORECARD patrimonium van 

Geelse Huisvesting op 31/12/2019. 

Ruim 94% van ons patrimonium is 

reeds ingegeven. 

De totaalscore van ons patrimonium 

met zijn 66,7% is heel goed. De 

interpretatie van deze score moet 

bekeken worden volgens de 

Gausscurve. Dat wil zeggen dat 68,2% 

van alle sociale woningen een score 

heeft tussen 40 en 60%. Een score 



 

146 
OPGEZEGDE 
WONINGEN 
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▲ OPGEZEGDE WONINGEN  

VERHUIZEN 

Voornaamste redenen van opzeg: 

 

34% 
VERHUISD 

NAAR PRIVE 

 

18% 
RENOVATIE 

 

17% 
INTERNE 
VERHUIS 

 

andere 

      renovatie 

        rusthuis 

      overlijden 

        interne verhuis 

         naar privé 

REDEN OPZEGGING ▼ 



 

242  
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200 
VERHURINGEN 

 

 

117 
WEDER- 

VERHURINGEN 

 

83 
NIEUWE 
PANDEN 

 
 

▲ NIEUWE VERHURINGEN  



 

ONZE KANDIDAAT-HUURDER 
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55% 
alleenstaande 

22% 
alleenstaande  
met kinderen 

5% 
koppel 

17% 
koppel  

met kinderen 

1% 
andere 

gezinsvorm 
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2.117 
kandidaten 

Meest gekozen  
gemeenten 

 

28%  
GEEL 

 

14%  

KASTERLEE 
 

13%  
WESTERLO 

▲ KANDIDATEN PER DOMICILIE 
         * inclusief zittende huurders wachtend  

op een andere woongelegenheid  

AANTAL KANDIDATENKEUZES ▼ 
* kandidaten kunnen voor meerdere gemeenten kiezen 
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ONZE HUURDER 

52% 
alleenstaande 

18% 
alleenstaande  
met kinderen 

13% 
koppel 

15% 
koppel  

met kinderen 

3% 
andere 

gezinsvorm 
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ALLEENSTAANDE: € 24.852 > 33 huurders boven deze grens 

ALLEENSTAANDE MET HANDICAP: € 26.934 

ALLE ANDERE GEZINSTYPES: € 37.276  

  (+ € 2.084/persoon ten laste) 

   > 87 huurders boven deze grens 

2.041 

huurders 
 
 

€ 7.849.070 
huurontvangsten 

 
 

€ 60.596 

GEMIDDELDE CIJFERS 

 jaarinkomen: € 19.466,10 

 huurprijs: € 314 

 50% betaalt minder  

dan € 262 

 hoofdhuurder: 57 jaar 

 

HOOFDHUURDER 

 JONGSTE: 19 jaar 

 OUDSTE: 96 jaar 

▲ REËLE HUURPRIJS 
GEZINSINKOMEN ▼ 
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THEMATISCHE BEWONERSVERGADERINGEN  

Indien een bepaald onderwerp door meerdere bewoners 

wordt aangehaald, zullen wij ook een bijeenkomst organiseren met de 

bewoners, zoals: 

> Brigandshof (Geel): samenleven 

> Eikenstraat (Geel): nieuwe poetsfirma (5 vergaderingen) 

> Molenstraat (Herentals): nieuwe poetsfirma 

> Sterrebos (Herentals): werken in de wijk (2 vergaderingen) 

> Prinsenplein (Meerhout): samenleven 

> Zwarte Braak (Westerlo): verdeling nieuwbouw aan huurders 

 herhuisvesting 

 

 
WELKOM AAN NIEUWE BEWONERS 

Er zijn in 2019 verschillende vergaderingen georganiseerd 

waar de nieuwe bewoners bij elkaar zijn gekomen.  

> Eikenstraat 28 en 34 (Geel) 

> Tempels (Herentals) 

> Elfen– en Toekomststraat (Westerlo) 

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.  

 

 

11 

BEWONERSBIJEENKOMSTEN 

  4 
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HUURDERSFORUM 

In 2019 hebben we ons derde huurdersforum georganiseerd in zaal Holvenia 

te Geel.  

Het huurdersforum is een bijeenkomst om samen met al onze huurders na te 

denken over een thema. Dit jaar ging het over het reglement van inwendige 

orde.  

Hier werden 6 deelthema’s aangereikt, waaruit onze huurders konden kiezen: 

> Huisdieren 

> Samenleven met de buren 

> Samenleven in een appartementsblok 

> Bijkomende kosten in een appartementsgebouw (poetsen / conciërge / 

collectieve verwarming) 

> Veranderingswerken door de huurder 

> Bijwonen en verlaten van de woonst 

De adviesgroep is ondertussen het reglement van inwendige orde aan het 

herschrijven. 

In 2019 waren er 10 bijeenkomsten met Geelse Huisvesting en de 
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KIJKDAGEN ZWARTE BRAAK 

KIJKDAG VELLEKE LAAG 

OPENINGSFEEST VELLEKE 



 

HUISBEZOEKEN 

Bewoners werden bezocht omwille van volgende  

redenen: 

 

     Onderhoud        Hygiënebezoeken 

      woning /  

problemen       

of andere 

         Verplichte verhuis 

 

           

 

 
               Nieuwkomers- 
            Bezoeken 
 
 

 

 

BEMIDDELINGEN 

Bewoners (27 voor 11 bemiddelingen) werden uitgenodigd om samen 

met hun buren naar Geelse Huisvesting te komen om afspraken te 

maken om in de toekomst de samenleving te verbeteren. 

 

AFSPRAKEN MET SOCIALE DIENST 

Bewoners maken zelf online via onze website of telefonisch een 

afspraak bij Geelse Huisvesting. 

De meeste voorkomende onderwerpen zijn een afbetalingsafspraak, 

burenconflicten, domiciliefraude en gevoelige onderwerpen. 

 

ZORGOVERLEGGEN 

Hierbij komen alle partijen (verschillende organisaties en de huurder) 

samen om de situatie te bespreken en afspraken te maken over de 

RECHTSZAKEN 

oproepen tot verzoening + verzoekschriften gestart in 2019. 

 

 

 

 

      Niet             Niet betalen huur en 
betalen              niet nakomen  
   huur                huurdersverplichtingen 

       Niet onderhouden woonst 

               Niet betalen huur en 
              niet onderhouden woonst 
 

 

 

 

> RESULTATEN 

5  huurders hebben alles betaald 

7  huurders hebben afspraken gemaakt 

3  uithuiszettingen waarbij de huurder zelf vertrok 

1  uithuiszetting met uitdrijving 

1  uithuiszetting, nu hoger beroep 

3  verzoekschriften neergelegd 

1  dossier moet nog voorkomen in verzoening 

1  dossier aan deurwaarder na niet naleven van afspraak minnelijke 

 schikking 

 

Sinds 2018 doet Geelse Huisvesting geen beroep meer op een advocaat 

voor de verzoening en verzoekschriften bij het vredegerecht.  De directeur 
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SOCIALE DIENSTVERLENING 

11 

66 

      7 

552 22 



 

DRIJHOEK FASE 3  - GEEL 

INFRASTRUCTUURWERKEN 


