
 

 

 

 

 

Waarde lezer 
 

Met veel genoegen presenteren we u het jaarverslag 2020 
van Geelse Huisvesting. We rekenen erop dat u met de 
gegevens uit dit verslag, een duidelijk beeld krijgt omtrent 
de werking van onze maatschappij. 

CORONA 

Het jaar 2020 was zeker geen gemakkelijk jaar. De  
coronacrisis die ons allemaal overviel, heeft ook ernstige 
gevolgen voor onze werking. Ondanks het feit dat sociale 
huisvesting een essentiële sector is, werd Geelse 
Huisvesting vanaf het begin van de pandemie 
geconfronteerd met de lockdown. Onze medewerkers 
moesten zeer snel overschakelen naar maximaal 
thuiswerk. Hoewel dit niet voor iedereen evident was, 
lukten we erin om met een minimale kantoorbezetting toch 
onze werking verder te zetten. Onze klanten, de huurders 
en kandidaat-huurders, moesten ook verder bediend 

worden. Via elektronische weg, via telefoon en ook door 
geselecteerde afspraken aan de balie kon iedereen 
worden geholpen.    

De uitdagingen om onze werking te continueren lagen niet 
enkel op administratief vlak. Ook herstellingen en 
onderhoud moesten worden uitgevoerd. 
Plaatsbeschrijvingen, onthaal nieuwe huurders, … eisten 

een aangepaste aanpak. Op de diverse werven moest het 
werk ook verder gezet worden.  

Dankzij de inspanningen van al onze medewerkers, maar 
ook deze van de aannemers en hun personeel, lukten we 
erin om de werking op een meer dan behoorlijk peil verder 
te zetten. Ik hou eraan mijn oprechte waardering en dank 
uit te drukken voor de inzet van iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIUM 

Het voorbije jaar zijn we erin geslaagd om lopende 
projecten tot een goed einde te brengen. De 
appartementen in Kasterlee Geelsebaan/Plaffeienstraat  
en in Westerlo Kabouterpad konden aan ons patrimonium 
worden toegevoegd.  Meer dan 300 woningen kregen ook 
een moderne, energiezuinige cv-ketel. Aan andere, nog 
lopende projecten, wordt naarstig voortgewerkt. Bijzonder 
veel aandacht gaat naar onderhoud zodat we preventief, 
herstellingen kunnen beperken. 

VISITATIECOMMISSIE 

De raad van bestuur mocht in 2020 het verslag van de 
visitatiecommissie ontvangen. Met enige fierheid konden 
we vaststellen dat van de 19 operationele doelstellingen er 
18 de score goed en zelfs zeer goed behaalden. Een 
bevestiging dat Geelse Huisvesting de ingeslagen weg 
verder moet opgaan. 

UITDAGING 

Een zeer  bijzondere uitdaging die voorligt, is de vorming 
van “Woonmaatschappijen” waarbij per gemeente maar 
één woonmaatschappij kan werkzaam zijn. In deze 
maatschappijen dienen zowel huur- als koopwoningen, 
sociale leningen en ook de sociale verhuurkantoren 
gebundeld te worden.  

 

Het derde jaar op rij bieden we het geïllustreerd verslag 

digitaal aan via de website en met een beperkte oplage 

voor de lokale besturen. Het werd volledig door de 

medewerkers samengesteld. 

Graag wens ik iedereen veel leesgenot. 

 

 

 

Jos Sannen 
Voorzitter 
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PERSONEEL 

* 

Geelse Huisvesting is gelukkig ge-
spaard gebleven van besmettingen 
op het werk. Het maximaal werken 
van thuis maakte snel duidelijk dat 
goede concrete afspraken zich op-
drongen.  Het thuiswerk als moge-
lijkheid was al voorzien in het be-
staand arbeidsreglement maar was 
niet in detail uitgewerkt.  

Er werd in 2020 daarom ook met 
de werkgroep van het arbeidsregle-
ment gewerkt aan de afspraken 
met betrekking tot thuiswerk.  

In juni, de periode dat buitenactivi-
teiten met 20 personen mogelijk 
waren, hebben we met de ganse 
ploeg toch een aangepaste en zon-
nige teambuilding kunnen ervaren.  

Na een periode van elkaar missen 
was dit een fijne ervaring. Met heel 
de ploeg verlangen we terug naar 
het sociaal contact met de colle-
ga’s. 

In 2020 hebben we enkele nieuwe collega’s mogen verwelkomen zoals 
Stefan Wouters, de nieuwe allround klusjesman met specialisatie elektriciteit 
en Marlies Hannes, beheerder klantencontacten op de technische dienst. 
Silvy Vervoort, de voormalige beheerder klantencontacten, kreeg binnen 
Geelse Huisvesting een interne mutatie naar de functie van medewerker 
communicatie en onthaal. Na het uitdoven van de functie architect 
projectleider in 2019, werd de functie van werfleider, uitgevoerd door René 
Brakkee, opgewaardeerd tot projectleider. 

De functie van ruwbouwwerker werd in 2020 twee maal opengesteld maar 
heeft helaas niet geresulteerd in een aanwerving.   

Daarnaast hebben we omwille van de Corona-pandemie, met het ganse 
team een snelle omschakeling moeten maken, van een fijn samenwerken op 
kantoor naar het samenwerken vanuit de thuisomgeving. Tijdens de eerste 
lock down bleven we nog voor de essentiële diensten op kantoor.  Tijdens de 
tweede lock down werd de dienstverlening nagenoeg volledig gerealiseerd 
van thuis uit. Enkel de strikt noodzakelijke ondersteuning van de collega’s 
gebeurde op kantoor. 
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GROBBENDONK 
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HULSHOUT MEERHOUT LAAKDAL 

94 

210  
157 

2.148 

6 

2020 in cijfers… 

 

5  woningen zijn verkocht (1 in Herentals,  

 1 in Hulshout, 2 in Laakdal en 1 in Westerlo) 

2  woningen zijn aangekocht  

 (1 in Kasterlee en 1 in Laakdal) 

19  nieuwe woningen zijn verhuurd 

8  woningen zijn gesloopt 

1 grond is aangekocht in Geel 
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EENDENSTRAAT GEEL 



 

 

ONZE LOPENDE PROJECTEN 
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 GEEL 

 1   Wijdbosch 

 2   Velleke Hoogblokken  

 3   De Leunen  

 4   Vidse 
 

 HERENTALS 

 5   Sterrebos 

 6   Leopoldstraat 
 

KASTERLEE 

 7   Geelsebaan - Plaffeienstraat 

 8   Hofstraat 
 

WESTERLO 

 9   Kabouterpad 
 

LAAKDAL 

10 De Korenbloem 

LIGGING VAN DE  

PROJECTEN IN 2020 

MEERJARENPLAN VAN 2020 TOT 2025  

 totaal aantal woningen op 31/12/2020   2.148 

   > nieuwe woningen opgeleverd in 2020 19   

   > gesloopte woningen in 2020 -8   

 nieuwe woningen in aanbouw 2020   29 

 woningen gepland tot 2025   455 

 woningen te slopen tot 2025   -168 

 gepland totaal aantal woningen in 2025   2.464 
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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. 1A  

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2021 

7 appartementen en 16 woningen 

Architect:  Vermeiren - De Coster 

 Architecten 

Geraamd op € 2 761 526 

© Vermeiren-De Coster Architecten 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 

Start nieuwbouw was gepland in 2020. Door een vertraagde 

start van de infrastructuurwerken zijn deze werken enkele 

maanden opgeschoven. Geelse Huisvesting hoopt voor het 

bouwverlof van 2021 deze werken te kunnen aanvangen. 

De aanleg van de wegen en riole-

ring voor de volgende fasen van het 

project “Wijdbosch” is in uitvoering 

gegaan op 28 september 2020.  

De aanleg van de riolering, de 

hoofdweg en de groenaanleg wordt 

in een eerste fase uitgevoerd en zal 

klaar zijn eind 2021. Nadien worden 

de toegangswegen naar de woon-

blokken afgewerkt nadat het woon-

blok is uitgevoerd.  

Dit project wordt in zeer nauwe sa-

menwerking uitgevoerd met de stad 

Geel. De kosten worden verdeeld  

onder stad Geel en Geelse Huis-

vesting, met subsidie van VMSW. 

Het openbaar domein dat zo wordt 

aangelegd zal overgedragen wor-

den aan de stad Geel. 
Copyright Omgeving CVBA 

OMGEVINGSWERKEN 

Ontwerper: Studiebureau Omge-

ving CVBA uit Berchem 

Aannemer: APK Wegenbouw nv 

uit Geel 

Geraamd op € 2 304 821 

Aan de zuidzijde van het project wordt een groot park aangelegd. Langs Eikenvelden heeft Geelse Huisvesting nog 

een stuk grond in eigendom, wat niet in het project is opgenomen. De stad Geel krijgt dit in bruikleen voor het inrichten 

als natuurlijke speelruimte. 
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WIJDBOSCH PERC. 2B 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2022 

10 appartementen 

Architect: 2DVW Architecten 

Geraamd op € 1 163 399 

 
 
 

WIJDBOSCH PERC. 2C 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2023 

12 appartementen 

Architect: 2DVW Architecten 

Geraamd op € 1 420 760 

WIJDBOSCH PERC. 2A  

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2021 

17 woningen 

Architect: 2DVW Architecten 

Geraamd op € 2 504 000 © 2DVW 

WIJDBOSCH PERC. 1B 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2021 

3 appartementen en 20 woningen 

Architect:  Vermeiren - De Coster 

 Architecten 

Geraamd op € 3 122 086 

 
 
 

WIJDBOSCH PERC. 1C 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2022 

25 appartementen 

Architect:  Vermeiren - De Coster 

 Architecten 

Geraamd op € 2 757 667 

 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 
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GEEL 
2 Velleke Hoogblokken 

 

4 Vidse perceel 1 

 Vidse perceel 2 

 

VELLEKE HOOGBLOK-

KEN 

De werken zijn uitgevoerd door de firma 

Renotec NV uit Geel. Ze startten op 11 

mei en zijn opgeleverd op 12 november. 

Door de Coronapandemie liepen deze 

werken enige vertraging op. Het bestel-

bedrag bedroeg € 163 620 excl. BTW. 

Het betreft een laatste fase van de renovatie van deze wooncom-

plexen. 

De gevels werden omwille van waterdoorsijpeling opnieuw water-

dicht gemaakt en opnieuw opgevoegd. Waar noodzakelijk, werden 

betonelementen hersteld, werd het buitenschrijnwerk voorzien van 

nieuwe afdichting en werden tot slot de dakranden vernieuwd. 
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VIDSE PERCEEL 1  

VERVANGING GEPLAND IN 2021 

40 appartementen 

na sloop van 24 duplexen 

Architect: AR.2 Architecten 

Geraamd op € 4 368 220 

VIDSE PERCEEL 2  

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

9 koopwoningen 

na sloop van 8 duplexen 

Architect: Archiles Architecten 

Geraamd op € 1 295 000 

 

 

VIDSE OMGEVINGSAANLEG 

In 2019 is Tuinarchitectuur Broos bvba aangesteld om de omgevings-

aanleg te ontwerpen. In 2020 is een schetsontwerp opgemaakt in nauw 

overleg met de stad Geel en VMSW. 

Bedoeling is om een aangename groene leefomgeving te creëren voor 

de bewoners met een speelruimte en een leuke ontmoetingsplaats. 

In deze site wil Geelse Huisvesting inzetten op een duurzame mobiliteit 

door het inzetten van een deelauto. Hierdoor zijn er minder parkeerplaat-

sen nodig en is er meer ruimte voor groen. Huurders krijgen de mogelijk-

heid om verdere verplaatsingen te maken met de deelwagen. Zij hoeven 

dan geen eigen wagen meer aan te schaffen. Het gevolg is dat de par-

keerplaatsen niet worden gekoppeld aan een appartement maar opgeno-

men worden in het openbaar domein.  

Voor de afvalinzameling worden ondergrondse containers voorzien. 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 



 

 

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 van 20 woningen 

Architect: Atelier ASA 

Aannemer: Vandekerkhof Bocholt 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 

Werken zijn gestart op 4 november 2019 met een uitvoeringstermijn van 

420 kalenderdagen. 7 Koopwoningen werden omgezet naar huurwoningen. 

In 2019 is Tuinarchitectuur Broos 

bvba aangesteld om de omge-

vingsaanleg te ontwerpen. In 

2020 is een schetsontwerp opge-

maakt. Ook dit ontwerp gebeurt 

in nauw overleg met de stad 

Geel.  

Tuinarchitectuur Broos 

OMGEVINGSAANLEG 

Ontwerper: Tuinarchitectuur 

Broos bvba 

Aannemer is nog niet gekend 

Geraamd op € 2 228 539 
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DE LEUNEN FASE 7 

VERVANGING GEPLAND IN 2024 

18 woningen 

na sloop van 16 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

Geraamd op € 2 487 121 

 

DE LEUNEN FASE 8 

VERVANGING GEPLAND IN 2025 

24 appartementen 
na sloop van 8 woningen  

Architect: LAVA Architecten 

Geraamd op € 2 904 840 

DE LEUNEN FASE 4  

VERVANGING GEPLAND IN 2025 

24 appartementen 

na sloop na 12 woningen 

Architect: LAVA Architecten 

Geraamd op € 2 904 840 

 

DE LEUNEN FASE 2  

VERVANGING GEPLAND IN 2021 

24 appartementen 

na sloop van 12 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

Geraamd op € 3 083 601 

 

DE LEUNEN FASE 5 

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

42 appartementen  

na sloop van 17 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

Geraamd op € 5 230 405 

 

DE LEUNEN FASE 6 

VERVANGING GEPLAND IN 2025 

24 appartementen 

na sloop van 10 woningen  

Architect: LAVA Architecten 

Geraamd op € 2 880 480 

DE LEUNEN FASE 3  

VERVANGING GEPLAND IN 2022 

24 appartementen  

na sloop van 8 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen 

Geraamd op € 3 045 132 

© Studio Thys Vermeulen 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 



 

 

HERENTALS 
5 Sterrebos 
 

6 Leopoldstraat 
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STERREBOS 

RENOVATIE 

Keukens en badkamers in 51  

woningen 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 

Dit project kent een moeilijk verloop. Er is nog overleg met 

stad Herentals over de inrichting van het gebied. 
LEOPOLDSTRAAT 

20 woongelegenheden  
na sloop van 9 woningen 

Architect: De Architectengroep 

Ontwerper aanleg omgeving: Tuin-
architectuur Broos 

Renovatie is reeds 2 maal uitgesteld. In 2020 heeft Geelse 

Huisvesting de beslissing genomen om door te gaan met 

het project en nieuwe aangepaste ontwerpen te laten ma-

ken. De renovatie omvat een nieuwe keuken en badkamer, 

nieuwe vloer en spouwisolatie in 51 woningen. 



 

 

KASTERLEE 
 7 Geelsebaan/Plaffeienstraat 
 

 8 Hofstraat 
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GEELSEBAAN-

PLAFFEIENSTRAAT 

10 seniorenappartementen en 9 wo-
ningen 

Architect: OM/AR Architecten 

Aannemer: Vandekerkhof Bocholt 

Uitvoeringsbedrag: € 3 123 786 

HOFSTRAAT 

Fase 1: Architect ArchiThese   

22 appartementen met halfondergrondse 

parkeerkelder 

Uitvoering voorzien 2022 

Omgevingsaanleg: Tuinarchitectuur  

Broos 

Geraamd op € 3 032 226 

Alle appartementen en woningen in Geelsebaan en Plaffeienstraat 

zijn in gebruik genomen in de zomer van 2020. De werken konden 

uitgevoerd worden zonder vertraging, ondanks de beperkingen we-

gens corona. Een mooie, gezellige opening was niet mogelijk. 

OMGEVINGSAANLEG 

Aanleg van nieuwe Plaffeienstraat 

Studiebureau: Omgeving Berchem 

Aannemer: Gebr. Van de Bogard 

Meerle 

Kostprijs € 118 807 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 



 

 

WESTERLO 
 9 Kabouterpad 
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KABOUTERPAD  

WERKEN IN UITVOERING 2020 

10 appartementen 

na sloop van 8 duplexen 

Architect: Geels Architectenbureau 

Aannemer: Bouwbedrijf Wienen 
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LAAKDAL 

 10 De Korenbloem 

 

10 

DE KORENBLOEM  

10 woningen 

na sloop van 6 woningen 

Architect: GAB architecten uit Geel 

Aannemer: nog niet gekend 

Geraamd op € 1 200 000 

Aanvang bouwwerken 2023. 
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uitvoering door eigen medewerkers 2020 

uitvoering door externe firma 2020 

HERSTELLINGEN 

 

HERSTELLINGEN EN WERKEN  

Gewone herstelling Waarborgperiode project Melding na PB in 

581 

393 

271 

32 
46 

150 

106 

371 

 

uitvoering door eigen medewerkers 2020 

uitvoering door externe firma 2020 

1804 

150 
81 



 

  

2.477 
MELDINGEN 

944 
EIGEN TEAM 

1091 
EXTERNE  

FIRMA 

2019:  

2334 

442 

WEDERVER-
HURINGEN 

Het aantal meldingen gaat in lichte 

stijgende lijn. We merken op dat de 

bewoners tijdens de Coronapandemie 

sneller de telefoon nemen om een 

melding door te geven.  Dat breekt de 

eenzaamheid en de drempel is minder 

hoog.  Door het vaak thuis zijn, merken 

ze ook sneller een defect op. 
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uitvoering door eigen medewerkers 2020 

uitvoering door externe firma 2020 
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Alle daken worden zonnedaken 

Eind 2020 stapte Geelse Huisvesting samen met 68 aandeelhouders in het ASTER-project. Dit is geen bloem maar een 
letterwoord voor: Access to Sustainability for Tenants through Energy effective Retrofit. Vrij vertaald: toegang tot duurzaam-
heid voor huurders door energie-efficiënte modernisering.  

Het programma wordt gefinancierd door ELENA H2020 (European Local Energy Assistance) via de Europese Investerings-
bank. De 68 aandeelhouders bestaan uit 67 sociale huisvestingmaatschappijen en VVH.   

ASTER is een coöperatieve vennootschap en heeft als doel om investeringsprogramma’s op te bouwen voor duurzame ont-
wikkeling in sociale huisvesting. 

Het eerste doel is alvast 20.000 zonne-installaties, met 
een totale capaciteit van 40 megawatt, te plaatsen op 
bestaande sociale woningen. 

Op dit ogenblik heeft Geelse Huisvesting een 1000-tal 
daken waarop zonnepanelen worden geplaatst. De in-
stallaties worden zowel op collectieve woongebouwen 
(appartementen en duplexen) als eengezinswoningen 
voorzien. De winst is er zowel voor bewoners en het 
milieu als voor Geelse Huisvesting. Ook bewoners van 
woningen waarvan de daken niet geschikt zijn voor het 
plaatsen van zonnepanelen delen mee in het profijt van 
de zon door de zonnebonus. 

Dit zijn enkele cijfers over het zonnepotentieel 
van Geelse Huisvesting:  

  Investering: € 7 243 882 

  Eenmalige vergoeding van € 358 608 
 (€ 360/dak). 

  Vermogen: 7.172 kWp  

  Opbrengst: 6.455 MWh/jaar 

  Vermindering van CO2-uitstoot: 1.226 ton  

 Besparing per jaar voor huurders:  
 € 221 304 euro. Dit is ongeveer € 105 per 
jaar per huurder. 

Voor ASTER cv wordt de jaarlijkse winst geraamd op 3 
miljoen euro. Deze winst wordt als sociaal investerings-
kapitaal aangewend.  
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RENOVATIE 

Vervangen van 338 cv-ketels 

Aannemer : Theo Boons Arendonk 

Investering: € 957 316 

Vervangen cv-ketels 

338 cv-ketels zijn aan vervanging toe. Bijna al onze gemeentes waren hierbij betrok-
ken: Geel, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout en Westerlo. Het gaat over cv-
ketels van 20-25 jaar oud of jongere ketels die nog een open verbranding hebben.  

De oude ketels zijn allemaal vervangen door condenserende ketels. Geelse Huisves-
ting slaat hiermee drie vliegen in één klap: energiezuinigere toestellen, goed voor  
bewoners én voor het milieu, plus het risico op CO-vorming is onbestaande. 

Ondanks de eerste golf van de coronapandemie werd een groot deel van de ketels 
toch op een vlotte manier vervangen. 

In Kasterlee werden 10 duplexen verlost van accummulatiekachels (elektrische ver-
warming). In deze woningen waren de werken ingrijpender: installeren van gasinstal-
laties door Fluvius, de woonruimtes voorzien van radiatoren en het installeren van cv-
ketels. Ook deze renovatie verliep vlot. 

De renovatie kost € 957 316 (€ 1 018 421 incl. 6% BTW). 
Geelse Huisvesting ontvangt van VMSW hiervoor een VKF-premie (Vlaams Klimaat-
Fonds) van ongeveer € 185 700. 

 



 

 

118 
OPGEZEGDE 
WONINGEN 
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▲ OPGEZEGDE WONINGEN  

VERHUIZEN 

Voornaamste redenen van opzeg: 

 

46,6% 
VERHUISD 

NAAR PRIVE 

 

22% 
INTERNE VERHUIS 

 

13,6% 
RUSTHUIS 

 

REDEN OPZEGGING ▼ 
andere 

renovatie 

overlijden 

rusthuis 

interne verhuis 

naar privé 



 

 

242  
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148 
VERHURINGEN 

 

 

129 
WEDER- 

VERHURINGEN 

 

19 
NIEUWE 
PANDEN 

 
 

▲ NIEUWE VERHURINGEN  



 

 

ONZE KANDIDAAT-HUURDER 
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53% 
alleenstaande 

23% 
alleenstaande  
met kinderen 

5% 
koppel 

16% 
koppel  

met kinderen 

3% 
andere 

gezinsvorm 
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2.590 
kandidaten 

▲ KANDIDATEN PER DOMICILIE 
         * inclusief huurders (11,4%) wachtend 
 op een andere woongelegenheid 

AANTAL KANDIDATENKEUZES ▼ 
* kandidaten kunnen voor meerdere gemeenten kiezen 

2019:  

2117 kandidaten 

2018:  

2430 kandidaten 
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ONZE HUURDER 

52% 
alleenstaande 

18% 
alleenstaande  
met kinderen 

13% 
koppel 

15% 
koppel  

met kinderen 

2% 
andere 

gezinsvorm 
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ALLEENSTAANDE: € 25.317 > 31 huurders boven deze grens 

ALLEENSTAANDE MET HANDICAP: € 27.438 

ALLE ANDERE GEZINSTYPES: € 37.974  

  (+ € 2.123/persoon ten laste) 

   > 60 huurders boven deze grens 

2.065 

huurders 
 

€ 8.332.661 
huurontvangsten 

 

€ 80.630 
achterstallen 

GEMIDDELDE CIJFERS 

 jaarinkomen: € 19.923 

 huurprijs: €327 

 50% betaalt minder  
dan € 271 

 

HOOFDHUURDER 

 jongste: 19 jaar 

 oudste: 97 jaar 

 gemiddelde leeftijd: 57 jaar 

▲ REËLE HUURPRIJS 
GEZINSINKOMEN ▼ 

IN
K

O
M

E
N

S
G

R
E

N
S
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K

O
M

E
N

S
G

R
E

N
S
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K

O
M

E
N

S
G

R
E

N
S

 

4,4% huurders 

boven de inkomensgrens 
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GEELSEBAAN-PLAFFEIENSTRAAT 

OPENINGSFEEST VELLEKE 



 

 

HUISBEZOEKEN 

Bewoners werden bezocht omwille van volgende  

redenen: 

 

Herhuisvesting/  

problemen       

of andere 

          

 

           

 

 
           
             
Nieuwkomersbezoeken      
 

 

 

BEMIDDELINGEN 

Er zijn 14 bemiddelingen georganiseerd. Uiteindelijk zijn er 10 
bemiddelingen doorgegaan en werden er afspraken gemaakt. 

 

 

ZORGOVERLEGGEN 

Er werden 8 zorgoverleggen georganiseerd in 2020. Hierbij 
kwamen alle partijen (verschillende organisaties en de 
huurder) samen om de situatie te bespreken en afspraken te 
maken naar de toekomst toe. 

RECHTSZAKEN 

Oproepen tot verzoening + verzoekschriften gestart in 2020. 
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SOCIALE DIENSTVERLENING 

10 

      8 

378 9 

Hygiënebezoeken 

Dit mooie resultaat werd bereikt door : 

 Intensieve opvolging van de dienst bewonerszaken (extra 
contacteren van deze huurders, doorverwijzen naar andere 
organisaties) 

 Vernieuwen en opvolgen van de achterstallenprocedure 

 Goede samenwerkingen met OCMW’s, wijkwerking Geel, 
CAW, aanklampende zorg, … 

 Opvolgen coronamaatregelen 

2019: 552 

2019: 11 

2019: 22 

2019: 7 

 RESULTATEN 

2  huurders hebben alles betaald en dossiers werden afgesloten 

3 huurders hebben een afbetalingsafspraak gemaakt en dossiers 

komen regelmatig terug voor  

2  dossiers zijn lopende, zonder afbetalingsafspraak 

1  vonnis uithuiszetting, maar intussen afspraken met OCMW 

1  vonnis voor kosten, dossier bij deurwaarder 

 

Op basis van deze opgestarte rechtszaken, werd er niemand uit 
huis gezet wegens openstaande kosten. Hier zijn wij als Geelse 
Huisvesting enorm trots op! 
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THEMATISCHE BEWONERSVERGADERINGEN  

Ook onze bewonersvergaderingen vielen in het water door corona.  
 
Er zijn er wel nog een aantal doorgegaan, sommigen online. 

 Nieuw afvalsysteem in Velleke hoog en Eikenstraat 

 Prinsenplein / Watertorenstraat leefbaarheid 

 Project wijkwerking Geel in Eikenstraat 
 
Verder hebben we intensief samengewerkt met Geestelijke Gezondheidszorg (project aanklampende zorg). 
 
Rond herhuisvestingsprojecten hebben we infobrieven verstuurd in plaats van bewonersvergaderingen. 
In 2020 werden er documenten verstuurd naar de wijk Hofstraat (Kasterlee), Vidse/Meidoornstraat (Geel) en 
Sterrebos (Herentals). 

BEWONERSVERGADERINGEN 

EXTRA ACTIES OMTRENT CORONA 

 Alle OCMW’s en wijkwerking Geel zijn op de hoogte gebracht dat er na 1 maand daling van 20% inkomen 

een huuraanpassing kan gebeuren (tijdelijke wetgeving). Wanneer huurders met ons contact opnemen over 

hun achterstal, gaan wij ook direct de vraag stellen of zij een daling van 20% van hun inkomsten hebben. 

 Er is met elke gemeente/OCMW contact opgenomen met de vraag welke acties zij ondernemen voor de ou-

deren. Geelse Huisvesting vult hierbij aan : 

 80 plussers opbellen : … een luisterend oor zijn. 

 65 plussers alleenstaanden opbellen: … een luisterend oor zijn. 
 

 Onze conciërge maakt extra tijd vrij om regelmatig de 80-plussers in haar wijken aan te spreken. 

 Onze conciërge is blijven werken in de wijken. Zij is een luisterend oor voor onze bewoners, met respect 
voor de nodige corona-maatregelen. In 2020 is de vraag naar een luisterend oor enorm gestegen. 

 Er werd een toffe paasboodschap verstuurd aan de huurders, ofwel via mail ofwel via SMS. 

 In buurten waar we vernamen dat het samenleven moeilijker werd, hebben we een kaartjesactie gedaan 
(Velleke hoog / Dornik). 

Wat een gek jaar hebben we achter de rug, 
je familie niet kunnen knuffelen, je vrienden niet kunnen ontmoeten. 

Met een boog om mensen in de supermarkt heen lopen. 
Zo is samen leven toch niet bedoeld. 

Toch hebben wij het volste vertrouwen in dat we met liefde, 
geduld en positiviteit er samen weer bovenop gaan komen. 



 

 

HUURDERSFORUM 

Alles was voorbereid door de adviesgroep, de uitnodigingen waren verstuurd, de zaal was geregeld, de 
begeleiders waren gevraagd,… en toen kwam er corona. 

Jammer genoeg kon de bijeenkomst niet doorgaan op 28 maart 2020.  

Het thema van het huurdersforum was herstellingen. We wilden heel graag de mening van onze huurders  
om te zien hoe we onze werkwijze nog kunnen verbeteren. 

Maar van uitstel, komt geen afstel. Van zodra het weer allemaal kan, zullen we opnieuw samenkomen met 
de werkgroep. 

Ondertussen werd in 2020 het reglement van inwendige orde, dat grotendeels samen met de adviesgroep 
werd opgemaakt, goedgekeurd door onze raad van bestuur. Dit document werd tijdens het huurdersforum 
van 2019 deels besproken. 
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VISITATIECOMMISSIE 

In november 2019 werden de prestaties van Geelse Huisvesting beoordeeld.   
Voor 2 doelstellingen kreeg GH de hoogste score “ zeer goed”  
voor 16 doelstellingen kreeg we de score  “goed “  

Het volledige rapport is raadpleegbaar :  

Op onze website  : https://geelsehuisvesting.be/over-geelse-huisvesting/korte-voorstelling/
visitatie 

Of op https://www.wonenvlaanderen.be/visitatie-rapporten 
 
De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de 
SHM een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM ver-
antwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name:  
 

1. de beschikbaarheid van woningen  

2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving   

3. de betaalbaarheid   

4. het sociaal beleid   

5. de financiële leefbaarheid   

6. de klantgerichtheid   

Voor “realiseren van nieuwe huurwoningen” en voor “verwerven van gronden” krijgt de SHM een zeer goed, mede door de doordachte onderbouwing  
van onze aanpak en omdat we hierdoor bij de meest productieve SHM’s behoren.  

Geelse Huisvesting was de laatste 5 jaar één van de meest productieve SHM’s van de sector. Geelse Huisvesting neemt haar renovatie-, nieuwbouw- 
en vervangbouwprojecten op in haar financiële planning en in haar projectenplanning tot 2027. Bijkomend investeren we ook in de aankoop van eerder 
kleine percelen, om hier vervolgens betaalbare inbreidingsgerichte projecten te realiseren.   

Geelse Huisvesting is ambitieus, ze schrikt er niet voor terug vele werven gelijktijdig op te volgen. Hierbij maakt ze, zeker de laatste jaren, van kostenbe-
heersing een erezaak. Maar tegelijk koppelt ze dit aan haar sociale opdracht. Zo stemt de SHM de fasering van de projecten af op een praktisch haal-
baar verhuurvolume, waarbij ook mutaties binnen een zelfde wijk (omwille van onderbezetting) mogelijk worden gemaakt. Meerdere projecten worden in 
opeenvolgende fases gerealiseerd, telkens met ongeveer 20 woningen. De dienst bewonerszaken geeft advies op het ontwerp, om zo ervaringsgericht 
onderhouds- of leefbaarheidsproblemen te vermijden. Occasioneel richt Geelse Huisvesting een huurderswerkgroep op, om zo input en feedback te krij-
gen tijdens het bouwtraject, van ontwerp tot uitvoering. Bovendien werkt de SHM samen met woon- en welzijnsactoren om voor specifieke doelgroepen 
een aanbod te realiseren.   

https://www.wonenvlaanderen.be/visitatie-rapporten
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KIEZEN VOOR EEN GOEDE WONINGKWALITEIT  
 
Geelse Huisvesting trekt deze lijn verder in haar onderhoud- en renovatie-
beleid. Tussen 2014 en 2018 heeft ze meerdere renovatiewerken uitge-
voerd en plant ze nog vele werken in de komende jaren. De SHM heeft 
een goed zicht op de kwaliteiten en gebreken van haar patrimonium, de 
scorecard conditiemeting is ingediend. Voor het aantal woningen dat vol-
doet aan de ERP2020-normen, hoort Geelse Huisvesting bij de top-10 
onder de SHM’s. Ze is alert voor mogelijke problemen in de opvolging van 
onderhoud en herstellingen en stuurt indien nodig haar werking bij.   

De SHM heeft haar visie op energiebewust- en onderhoudsvriendelijk 
bouwen opgemaakt. Geelse Huisvesting kan wel nog groeien  om ook de 
huurder te stimuleren tot een meer energie- en milieubewust woongedrag.   

EEN GOED UITGEBOUWD SOCIAAL BELEID 
DAT PERMANENTE AANDACHT VERDIENT  
 
Geelse Huisvesting biedt huisvestingondersteuning vanaf het mo-
ment van de toewijzing tot de opzeg of mutatie. Degelijke informatie-
verstrekking, begeleiding en huisbezoeken staan hierbij centraal. De 
SHM gaat voor een nauwe opvolging en is bereid om samen met de 
huurder tot een oplossing te komen, zowel bij huurdersachterstallen 
als bij problematisch woongedrag of fraude. De maatschappij kan 
beroep doen op een goed netwerk aan partners om bewoners met 
specifieke woon- of begeleidingsnoden te kunnen bijstaan. De SHM 
heeft een duidelijke visie op leefbaarheid en wat ze hieraan kan 
doen. De SHM doet aan detectie, aan preventie (sensibilisering en 
techno-preventieve maatregelen), zoekt samen met partners naar 
oplossingen en engageert zich in positieve huurdersinitiatieven. De 
SHM heeft een traditie om bewonersgroepen te betrekken bij haar 
werking. Dialoog is structureel verankerd in het Huurdersforum en in 
een adviesgroep met bewoners.  

GOEDE PRAKTIJKEN 
   

 Projectrealisatie in fases, om zo een haalbare en onderbouwde (her)huisvesting van huurders te bekomen.  

 Voor grotere nieuwbouw, vervangbouw en renovatieprojecten kiest Geelse Huisvesting uitdrukkelijk voor realisatie in fases, telkens in groepjes van 
 pakweg 20 woningen. Dit maakt het voor de SHM mogelijk de bewoning van deze nieuwe appartementen en woningen procesmatig te organiseren, 
 de aandacht op leefbaarheid te vestigen én een eventuele herhuisvesting van zittende huurders te organiseren.  

 Projectrealisatie in fases, om zo een haalbare en onderbouwde (her)huisvesting van huurders te bekomen.  

De SHM zet de deur open voor eerder kleinschalige realisaties. Ze stelt in één project minimaal 8 wooneenheden te willen voorzien, maar dit kan 
ook worden bereikt door meerdere niet-aanpalende percelen samen te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om inbreidingsgericht individuele perce-
len te saneren.   

 Zelf lessen trekken uit de vrederechter 

Geelse Huisvesting doet niet langer een beroep op een advocaat, maar laat de directeur of de voorzitter de maatschappij voor de vrederechter 
vertegenwoordigen. Volgens de SHM heeft dit onder meer het voordeel dat ze de situatie goed kan uitleggen, afspraken met de huurder kan ma-
ken en op die manier alsnog een uithuiszetting kan vermijden. Geelse Huisvesting stelt uit de gesprekken met de rechter bovendien lessen te trek-
ken om zo de eigen aanpak bij te kunnen sturen.   

 Gezamenlijk kostenbewustzijn verhogen door budgethouders   

Bij Geelse Huisvesting is het opmaken en opvolgen van de jaarlijkse begrotingscyclus een team-zaak. Iedere afdeling heeft een budgethouder. 
Samen stellen zij het volledig budget op, dit omvat zowel de werkingskosten als alle projecten (inclusief afschrijvingen en leningen). Per kwartaal 
komen alle budgethouders samen om de actuele toestand te bespreken, afwijkingen te analyseren en bij te sturen waar mogelijk en nodig. Mede-
werkers zijn hierdoor meer betrokken, hebben/krijgen meer financiële inzichten en denken op die manier mee over het reilen en zeilen binnen de 
SHM. 



 

 

HOFSTRAAT 

KASTERLEE 
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