
 

 

 

Waarde lezer 
 

Met bijzonder genoegen stellen wij het jaarverslag over de 

werking van Geelse Huisvesting aan u voor. Dit verslag 

geeft aan de lezer de kans om inzicht te krijgen op de 

werking van onze maatschappij en hoe zij tracht de 

doelstellingen waar te maken waarvoor zij is opgericht, 

namelijk een degelijke huisvesting te bezorgen aan 

diegenen die dit het meest nodig hebben. 

Opnieuw zijn we erin gelukt om het aantal verhuurbare 

woningen op te trekken met 33 eenheden, onder meer 

door de realisatie van twee mooie projecten, één in 

Kasterlee en één in Westerlo. Onze meerjarenplanning is 

nog ambitieuzer. We voorzien hierin dat we in 2027 bijna 

2500  woningen in ons bezit zullen hebben.  Hiermee 

trachten we, zij het maar in bescheiden mate, tegemoet te 

komen aan de verwachtingen van de vele kandidaat-

huurders die op onze wachtlijst staan. Dit aantal blijft 

stijgen. Voor 2021 moet het cijfer enigszins genuanceerd 

worden gezien er door de corona pandemie geen 

actualisatie plaatsvond. 

Naast onze  ambitie om bijkomende woningen te voorzien, 

streven we ernaar om onze klanten/ huurders een goed 

genot van hun woning te verschaffen. We  zetten daarom 

in op het zo snel en zo goed mogelijk afwerken van de 

meldingen. Dit gebeurt deels met eigen gespecialiseerd 

personeel, deels met aannemers aangesteld met 

raamcontracten. 

De problematiek van de stijgende energieprijzen en de  

impact hiervan voor onze huurders, krijgt ook de nodige 

aandacht. Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om 

financieel mee in te stappen in het Asterproject waarbij op  

de geschikte daken van onze woningen zonnepanelen 

zullen geïnstalleerd worden. De hiermee opgewekte 

elektriciteit komt de huurders van deze woningen deels ten 

goede  en draagt bij tot een aanzienlijke daling van de 

energiekost. 

Ondanks dat de coronacrisis bijna het ganse jaar parten 

heeft gespeeld, bleven we bij Geelse Huisvesting inzetten 

op een goede wisselwerking met onze huurders.  

 

Huisbezoeken, plaatsbeschrijvingen en herstellingen 

konden nog doorgaan, weliswaar coronaproof. Waar nodig 

werd bemiddeling  en zorgoverleg opgenomen. Contacten 

met nieuwe bewoners bleven behouden evenals de 

bezoeken op afspraak op kantoor. Sinds oktober 2021 zijn 

de loketten ook terug vrij toegankelijk.  

Bijzondere aandacht ging er tijdens de lockdown naar onze 

oudere en mogelijk vereenzaamde huurders. 

De inzet en de mogelijkheden van onze vernieuwde 

website wordt sterk gewaardeerd.  

De vorming van de nieuwe woonmaatschappijen heeft 

onze bijzondere aandacht gevraagd. Uiteindelijk zijn 11 

gemeenten in het zuiden van de Kempen en in Neteland 

akkoord gegaan om de sociale huisvesting te bundelen in 

één woonmaatschappij. Ondanks dat er al heel wat 

gesprekken zijn geweest en de bereidwillige 

samenwerking tussen de verschillende actoren, is er nog 

bijzonder veel werk te doen. Er  zijn echter nog zeer veel 

onzekerheden en onbekende elementen die noodzakelijk 

zijn om een goed werkende maatschappij op poten te 

zetten. De termijn die hier is vooropgesteld, namelijk 

uiterlijk 31 december  2022, is helemaal niet haalbaar.  

De nieuwe woonmaatschappij biedt veel mogelijkheden en 

uitdagingen. Doch deze mogen ook niet worden overschat. 

Nu wordt door zowel de SHM’s, de Koopmaatschappijen 

als de SVK’s, met de mogelijkheden die hun worden 

aangereikt, al bijzonder veel goed werk gedaan. Zolang de 

hogere overheid niet méér middelen en mogelijkheden 

voorziet voor sociale huisvesting, zal aan de toenemende 

woonnood in Vlaanderen geen oplossing geboden worden.  

Als Geelse Huisvesting zijn we fier en blij om u, lezer, dit 

verslag te bezorgen. Hopelijk brengt het inspiratie en 

kennis bij omtrent onze werking voor  de sociale huurder.  

 

We wensen je veel leesgenot.  

 

Jos Sannen 
Voorzitter 
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AANDEELHOUDERS 

Jozef Sannen   voorzitter - privé-investeerder 

Nele Geudens ondervoorzitter - Meerhout 

Pieter Cowé Geel 

Griet Smaers Geel 

Greet Van de Peer Grobbendonk  
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Gerda Broeckx   Laakdal 
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Koen Dillen vertegenwoordiger provinciebestuur 

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 
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Katrien Eerens 50 
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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 

* 

Er is in 2021 ook een nieuwe 
focus ten tonele gekomen bin-
nen Geelse Huisvesting. De fo-
cus op een nieuwe toekomst. 
Een toekomst waarin Geelse 
Huisvesting zal fusioneren met 2 
andere huurmaatschappijen, de 
koopmaatschappij en de SVK’s 
tot 1 woonmaatschappij van 11 
gemeenten. U kan hierover meer 
lezen op pagina 34. 

Voor het personeel wil dit alvast 
zeggen dat er nieuwe uitdagin-
gen aankomen en ook leermo-
menten. De eerste voorzichtige 
en aftastende stappen met over-
legmomenten en werkgroepen 
werden reeds gezet en positief 
beoordeeld.  

In 2021 zwaaiden we een echte ‘ancien’ uit. Conny Gyesbreghs onze 
conciërge, huishoudster en soms ook huismoeder is na jaren dienst met 
pensioen gegaan. We missen haar vooral omdat ze ons “een heel speciaal 
gevoel vanbinnen” gaf, om het met de woorden van Corry Konings, haar 
favoriete zangeres, te zeggen.  Ze zorgde voor het onderhoud van het 
Ooievaarsnest en ook voor het welzijn van de collega’s. Ondertussen hebben 
we in haar plaats Brenda Van Zon mogen verwelkomen. Ze geeft ons 
Ooievaarsnest een glanzende verschijning. 

Daarnaast werd in 2021 op de technische dienst na een lange zoektocht ook 
invulling gegeven aan de vacature allround klusjesman met specialisatie 
ruwbouw door de aanwerving van Elliot Sonjani. Nog langer waren we op zoek 
naar  een allround klusjesman met specialisatie sanitair en ook dit lukte door 
de aanwerving van Jan Mangelschots.  Omdat we binnen TD Jos Sterckx en 
Astrid Bals lang moeten missen wegens ziekte, kunnen we gelukkig beroep 
doen op Rik Sels en Lizzy Van der Auwera. 

2021 is volop getekend door de Corona-pandemie: samenwerken vanuit de 
thuisomgeving, geen personeelsfeest,… Maar gelukkig hebben we tussen de 
lockdowns door samen kunnen genieten van een aangepaste teambuilding. 
De dienstverlening op kantoor is nooit gestopt maar vanaf oktober was het 
loket weer open en ook de huisbezoeken werden terug opgestart. 
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HULSHOUT MEERHOUT LAAKDAL 

94 

210  
157 

2.173 
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2021 in cijfers… 

 

6  woningen zijn verkocht (1 in Geel,  

 3 in Westerlo, 1 in Laakdal en 1 in Herentals) 

2  woningen zijn aangekocht  

 (2 in Geel) 

39  nieuwe woningen zijn verhuurd 

8  woningen zijn gesloopt 

0 gronden zijn aangekocht 

 

De huurovereenkomst met gemeente Westerlo 
van 4 appartementen in Ter Voort werd vroegtijdig 
beëindigd. 10 appartementen in Kasterlee werden 
via erfpacht verworven van het OCMW Kasterlee. 
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EENDENSTRAAT GEEL 



 

 

ONZE LOPENDE PROJECTEN 

9 

 GEEL 

 1 Wijdbosch 

 2 De Leunen  

 3 Vidse  
 

 HERENTALS 

 4 Sterrebos 

 5 Leopoldstraat 

 

    

KASTERLEE 

 6 Hofstraat 
 

WESTERLO 

 7 Kabouterpad 
 

LAAKDAL 

8 De Korenbloem 

LIGGING VAN DE  

PROJECTEN IN 2021 

MEERJARENPLAN VAN 2021 TOT 2027 

 totaal aantal woningen op 31/12/2021   2.173 

   > nieuwe woningen opgeleverd in 2021 29   

   > gesloopte woningen in 2021 -8   

 nieuwe woningen in aanbouw 2021   66 

 woningen gepland tot 2027   448 

 woningen te slopen tot 2027   -178 

 gepland totaal aantal woningen in 2027   2.443 
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1 Wijdbosch omgevingswerken 

 Wijdbosch perceel 1A 

 Wijdbosch perceel 1B 

 Wijdbosch perceel 1C 

 Wijdbosch perceel 2A 

 Wijdbosch perceel 2B 

 Wijdbosch perceel 2C 

GEEL 

WIJDBOSCH PERC. 1A  

NIEUWBOUW GESTART IN JUNI 

2021 

7 appartementen en 16 woningen 

Architect:  Vermeiren - De Coster 

 Architecten, Antwerpen 

Aannemer: bouwbedrijf Wienen, 
Zutendaal  
 
Kostprijs:  € 2 747 205 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 

In fase 1 is de riolering, de hoofd-
weg en groenaanleg uitgevoerd. 
Midden 2021 resulteerde dit in een 
mooi groot park.  

In een tweede fase zullen de ver-
hardingen tussen de woningen uit-
gevoerd worden.  

Voor dit project werken we samen 
met stad Geel en krijgen we subsi-
dies van VMSW.  

De wegen, het park en bijhorende 
weginfrastructuur worden na reali-
satie overgedragen aan stad Geel 
en opgenomen in het openbaar  
domein. 

OMGEVINGSWERKEN 

Ontwerper: Studiebureau Omge-

ving CVBA uit Berchem 

Aannemer: APK Wegenbouw nv 

uit Geel 

Geraamd op € 2 304 821 
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WIJDBOSCH PERC. 2B 

NIEUWBOUW GEPLAND IN JUNI 2022 

10 appartementen 

Architect: 2DVW Architecten, Antwerpen 

Geraamd op € 1 261 649  
 
 
 

WIJDBOSCH PERC. 2C 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2024 

12 appartementen 

Architect: 2DVW Architecten, Antwerpen 

Geraamd op € 1 420 760 

WIJDBOSCH PERC. 2A  

NIEUWBOUW GEPLAND IN   

JANUARI 2022 

17 woningen 

Architect: 2DVW Architecten, Antwerpen 

Aannemer: Pluym-Van Loon bv, Ravels  

Kostprijs: € 2 859 754 

WIJDBOSCH PERC. 1C 

NIEUWBOUW GEPLAND IN 2023 

25 appartementen 

Architect:  Vermeiren - De Coster  Architecten, 

Antwerpen 

Geraamd op € 2 757 667 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 

WIJDBOSCH PERC. 1B 

NIEUWBOUW GESTART IN OKTOBER 2021 

3 appartementen en 20 woningen 

Architect:  Vermeiren - De Coster  Architecten, 

Antwerpen 

Aannemer: bouwbedrijf Wienen, Zutendaal 

Kostprijs: € 3 138 750 
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GEEL 
3 Vidse omgevingswerken 

  Vidse perceel 1 

  Vidse perceel 2 

 

 

START WERKEN VIDSE PERCEEL 1 
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VIDSE PERCEEL 1  

VERVANGING GESTART IN NOVEMBER 

2021 

40 appartementen 

na sloop van 24 duplexen 

Architect: AR.2 Architecten, Lier 

Aannemer: Damman nv, Deerlijk 
 
Kostprijs: € 2 347 925 

VIDSE PERCEEL 2  

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

9 koopwoningen 

na sloop van 8 duplexen 

Architect: Archiles Architecten, Geel 

Geraamd op € 1 295 000 

 

 

VIDSE OMGEVINGSWERKEN 

In 2019 is Tuinarchitectuur Broos bvba aangesteld om de 
omgevingsaanleg te ontwerpen.  
 
Najaar 2021 werden de buurtbewoners geïnformeerd 
adhv een flyer waarna een voorontwerp is goedgekeurd 
door de stad, Geelse Huisvesting en VMSW. 
 
Het project wordt geraamd op € 937 295, waarvan een 
groot deel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Over-
heid. 
 
De wijk Vidse krijgt een facelift met aandacht voor groene 
ruimte om in te vertoeven. Ook de omliggende straten 
worden aangepakt ism stad Geel. 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 



 

 

2 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 

14 * alle bedragen zijn exclusief BTW 

Tuinarchitectuur Broos 

OMGEVINGSAANLEG 

Ontwerper: Tuinarchitectuur 

Broos bvba 

Aannemer is nog niet gekend 

Geraamd op € 2 228 539 

In wijk De Leunen aan de rand van het Geelse stadscentrum vernieuwt Geelse Huisvesting het grootste deel van 

haar patrimonium. Meer dan 100 woningen uit de jaren '70 maken plaats voor 199 nieuwe wooneenheden. De open-

bare ruimte, de speelpleintjes en de groene ruimtes worden eveneens volledig vernieuwd in samenwerking met stad 

Geel.  

De Eendenstraat is de toegangspoort van de woonwijk en werd als eerste fase gepland. In drie aaneengesloten 

bouwblokken kregen grote gezinnen met vijf tot acht gezinsleden een nieuwe woonst.  

Voor de volgende fases gaan we voldoen aan het nieuwe Vlaamse energiedecreet. Dit houdt oa in dat we bij groeps-

woningbouw en appartementen geen gasaansluiting meer krijgen tenzij in combinatie met WKK of hernieuwbaar 

energiesysteem als hoofdverwarming. 

Er is ook gekeken om te kunnen aansluiten op een warmtenet. Uit bevraging bij stad Geel blijkt dat voor die omge-

ving geen warmtenet zou ontwikkeld worden. Vervolgens is de studie opgestart om te werken met een KWO en dit 

voor de ganse site van De Leunen.   

Voor De Leunen betekent dit concreet dat we voor de fase 1, fase 2 en fase 3 nog een klassieke gasgestookte 

stookinstallatie kunnen realiseren. Voor de volgende fases gaan we op zoek naar alternatieven. 

In 2019 is Tuinarchitectuur Broos bvba aangesteld om de omgevingsaanleg te ontwerpen. In 2020 is een schetsont-

werp opgemaakt. Ook dit ontwerp gebeurt in nauw overleg met stad Geel.  

In 2021 is verder gewerkt om tot een voorontwerp te komen. In het voorjaar heeft de wijkwerking van stad Geel een 
aantal contactmomenten georganiseerd om mensen te bevragen omtrent de inrichting van de wijk. 
 
22 juni 2021 is er een online bewonersvergadering georganiseerd voor de wijk.  
 
Er is ook een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad Geel zodat er ook een aantal aanpassin-
gen kunnen gebeuren in de Eenden- en Zwanenstraat welke vooral gericht zijn op ontharden van openbaar domein.  

In samenwerking met stad Geel, IOK en Aquafin is 

bekeken of riothermie een mogelijke piste is voor deze 

site. Na een eerste onderzoek bleek dit technisch niet 

de ideale oplossing en zou de investeringskost op  

deze locatie zeer hoog liggen. 



 

 

15 

DE LEUNEN FASE 1  

VERHURING VANAF APRIL 2021 

19 woningen na sloop van 20 woningen 

Architect: Atelier ASA, Antwerpen 

Aannemer: Vandekerkhof, Bocholt 

Kostprijs: € 3 273 039 

DE LEUNEN FASE 7 

VERVANGING GEPLAND IN 2024 

18 woningen 

na sloop van 16 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen, 

Brussel 

Geraamd op € 2 487 121 

 

DE LEUNEN FASE 8 

VERVANGING GEPLAND IN 2024 

24 appartementen 
na sloop van 8 woningen  

Architect: LAVA Architecten, Leuven 

Geraamd op € 2 904 840 

DE LEUNEN FASE 4  

VERVANGING GEPLAND IN 2024 

24 appartementen 

na sloop na 12 woningen 

Architect: LAVA Architecten, Leuven 

Geraamd op € 2 904 840 

 

DE LEUNEN FASE 2  

VERVANGING GEPLAND IN 2021 

24 appartementen 

na sloop van 12 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen, 

Brussel 

Aannemer: Pluym-Van Loon bv, 

Ravels 

Geraamd op € 3 370 355 

 

DE LEUNEN FASE 5 

VERVANGING GEPLAND IN 2023 

42 appartementen  

na sloop van 17 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen, 
Brussel 

Geraamd op € 5 230 405 

 

DE LEUNEN FASE 6 

VERVANGING GEPLAND IN 2024 

24 appartementen 

na sloop van 10 woningen  

Architect: LAVA Architecten, Leuven 

Geraamd op € 2 880 480 

DE LEUNEN FASE 3  

START DER WERKEN GEPLAND IN 2022 

24 appartementen  

na sloop van 8 woningen 

Architect: Studio Thys Vermeulen, Brussel 

Aannemer: Pluym-Van Loon bv, Ravels 

Geraamd op € 3 428 317 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 



 

 

HERENTALS 
4 Sterrebos 
 
5  Leopoldstraat 
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STERREBOS 

RENOVATIE  GEPLAND IN JANUARI 2022 

Keukens, badkamers, vloeren en gevels in 51 woningen 

Architect: Geels Architectenbureau, Geel 

Aannemer: Lamers, Hamont-Achel 

Bestelbedrag: € 2 818 369 

* alle bedragen zijn exclusief BTW 

RENOVATIE VAN VLOEREN, BADKAMERS, KEUKENS EN GEVELS 

De aanpak van dit renovatiedossier is voor Geelse Huisvesting toch wel apart. De woningen zijn bewoond 
wat een grote uitdaging betekent voor deze renovatie. In eerste instantie zullen 6 leegstaande woningen ge-
renoveerd worden. Deze doen dienst als tijdelijke huisvesting voor bewoners in de periode dat hun woning 
binnen een tijdsspanne van 5 weken gerenoveerd wordt. Na de renovatie kunnen de bewoners dan terug 
naar hun eigen woning.  

Het ontwerp is een aantal keer herbekeken waardoor de effectieve start van de renovatie vertraging opliep. 
VMSW vroeg onder andere om de badkamers te verhuizen van de begane grond naar de verdieping wat 
toch wel een grote impact heeft op de woningen.  

De start van de renovatie is voorzien voor februari 2022 en zal mede door de vele verhuisbewegingen een 
tweetal jaren in beslag nemen. Het einde der werken is gepland zomer 2024 . 

LEOPOLDSTRAAT 

Dit dossier kent een moeilijk verloop. Er is overleg geweest met gemeente Herentals over de inrichting 
van het gebied. Er zijn alternatieve voorstellen opgemaakt geweest, echter voorlopig is er nog geen 
consensus bekomen met de gemeente. 



 

 

KASTERLEE 
  

 6 Hofstraat 

17 

 

HOFSTRAAT FASE 1 

Architect: ArchiThese, Westerlo 

22 appartementen met halfondergrondse parkeerkelder 

Uitvoering voorzien mei 2022 

Geraamd op € 3 253 772 

In 2021 werd het schetsontwerp met VMSW besproken en werd gevraagd om met de gemeente in overleg te gaan 
om niet alleen het speelterrein aan te pakken maar om de omliggende straten ook aan te pakken. De gemeente heeft 
zijn akkoord gegeven voor een heraanleg van de omliggende wegen waarna er een samenwerkingsovereenkomst is 
opgemaakt.   
 
In 2021 is het schetsontwerp goedgekeurd door VMSW. Het bestaande speelpleintje zal volledig worden vernieuwd 
en voorzien van nieuwe speeltoestellen. De omgeving van de 44 nieuwbouw appartementen door Geelse Huisvesting 
wordt een mooi ingerichte ruimte om te ontmoeten en te verblijven. De straten worden ingericht als woonerf dus    
zonder verhoogde stoepen en er wordt volop ingezet op groen en waterdoorlatende verharding in het kader van ont-
harding.  
 
De goedkeuring van het voorontwerp wordt verwacht begin 2022 zodat de bouw van fase 1 van start kan gaan voor-
jaar 2022.  

* alle bedragen zijn exclusief BTW 

HOFSTRAAT 

OMGEVINGSWERKEN 

Omgevingsaanleg: Tuinarchitectuur Broos, 

Westerlo 

Geraamd op € 791 061  

HOFSTRAAT FASE 2 

Architect ArchiThese, Westerlo

22 appartementen met halfondergrondse parkeerkelder 

Uitvoering voorzien 2023



 

 

WESTERLO 
 7 Kabouterpad 
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KABOUTERPAD  

WONINGEN ZIJN ALLEMAAL VERHUURD 

JANUARI 2021 

10 appartementen na sloop van 8 duplexen 
Architect: Geels Architectenbureau, Geel 
Aannemer: Bouwbedrijf Wienen, Zutendaal 

Kostprijs: € 1 125 603 
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LAAKDAL 

 
 

 

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 2024 

7 De Korenbloem 
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HERSTELLINGEN 

 

HERSTELLINGEN EN WERKEN  

 

uitvoering door eigen medewerkers 2021 

uitvoering door externe firma 2021 

2.383 
MELDINGEN 

858 
EIGEN 
TEAM 

1525 
EXTERNE  

FIRMA 

2020:  

2477 

686 

426 

291 

330 

69 

160 

101 

237 



 

  

391 
WERK- 

OPDRACHTEN 

221 
EIGEN 
TEAM 

170 
EXTERNE  

FIRMA 
TYPE 
OPDRACHTEN 
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22 
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sanitair schrijnwerk elektriciteit verwarming vloer en wand dakwerken vocht Opruimen/ 

reinigen 

andere 

VERHUUR KLAAR MAKEN VAN BESTAANDE WONINGEN 

uitvoering door eigen medewerkers 2021 

uitvoering door externe firma 2021 

WEDERVERHURINGEN 



 

  

GH WERKT AAN DUURZAAMHEID 
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Zonnepanelen op geschikte daken van onze sociale woningen 

ASTER is een coöperatieve vennootschap, opgericht in de schoot van de vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschap-
pijen (VVH) en 67 SHM’s om te investeren in duurzaam sociaal wonen. Zo willen we zonnepanelen (PV-panelen) voorzien 
op daken van sociale woningen.  

Door de schorsing van het grondwettelijk hof inzake terugdraaiende tellers en door de corona-epidemie is de uitrol van het 
project erg vertraagd. Het verbod op het gebruik van de terugdraaiende tellers resulteert in een aangepast businessplan 
met als gevolg een financieel minder gunstige situatie, zowel voor de huisvestingsmaatschappij als voor de huurder. Op 20 
jaar tijd zou Geelse Huisvesting nog ongeveer 6 euro per geïnstalleerde kWp verdienen. De huurder gaat zijn verbruik moe-
ten afstemmen op de directe productie van de stroom door de zonnepanelen om zo te kunnen genieten van gratis stroom 
geschat op ongeveer 30 % van zijn verbruik. Dit geldt trouwens niet alleen voor de sociale huurder maar ook voor alle    
zonnepaneel gebruikers.  

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De realisatie via ASTER heeft voor Geelse Huisvesting 
toch heel wat voordelen ondanks het beperkte financiële voordeel. De huisvestingsmaatschappij wordt ontzorgd : onder-
houdscontract voor de panelen, vervangen omvormer, monitoren werking, administratief afhandelen van de verbruiken, 
technische know how, worden door ASTER uitgevoerd.  

Op dit ogenblik zullen enkel de bewoners die PV-panelen op het dak hebben, genieten van de zonnestroom. Wanneer de 
wetgeving rond energiedelen op punt staat, is het zinvol om bijkomende panelen te leggen zodat ook gezinnen zonder PV- 
panelen van het voordeel kunnen genieten.  

Geelse Huisvesting en De Woonbrug uit Herentals hebben D-aandelen van ASTER aangekocht elk voor een totale waarde 
van 375 000 euro. Na de fusie van de SHM’s is dit ten voordele van de nieuwe woonmaatschappij . 

YOUCA project 

21 oktober 2021 was het YOUCA Action Day, voordien bekend onder de naam Zuiddag. Jongeren engageren zich dan om 

tijdens een schooldag zelf een dag te werken.  

De jongeren verdienen die dag 55 euro en de opbrengst gaat naar projecten voor jongeren wereldwijd. Dit jaar werd gefo-

cust op gelijke kansen en non-discriminatie. Iedere jongere heeft kracht, dromen, plannen en talenten en moet kansen krij-

gen om dit te ontplooien. Toch worden miljoenen jongeren hier, in de Filipijnen en Brazilië gediscrimineerd op basis van 

gender, geaardheid, afkomst, geloof, huidskleur …  

Kinderen en jongeren over de hele wereld groeien op in een situatie van armoede die structurele uitsluiting als gevolg 

heeft.  

Aan dergelijke initiatieven werkt Geelse Huisvesting graag mee. 

Kobe, zoon van collega Silvia, heeft een dag meegewerkt aan het verhuur klaar maken van onze woningen.  
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EPC CERTIFICATEN gemeenschappelijke delen 

Sinds enkele jaren is een verhuurder verplicht om een EPC certificaat te kunnen voorleggen van een verhuurde woning . Ondertussen is de 

overheid een stap verder gegaan en dient er vanaf 1 januari 2022 ook een EPC te zijn voor de gemeenschappelijke delen vanaf twee 

woongelegenheden onder één dak.  

Het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) besliste in de loop van 2021 de regelgeving te wijzigen als volgt:  

 vanaf 01/01/2022 voor appartementsgebouwen vanaf 15 eenheden  

 vanaf 01/01/2023 5 t/m 14 eenheden  

 vanaf 01/01/2024 2 t/m 4 eenheden  

Daarom is in 2021 een contract afgesloten om deze EPC’s te laten opmaken. Het gaat over 241 certificaten.  

Via een overheidsopdracht werd deze opdracht gegund en de firma heeft ondertussen een 80 tal certificaten afgewerkt. Dit gebeurde niet 

altijd volgens onze voorschriften in het bestek. De raad van bestuur heeft daarom ingeschreven op de groepsaankoop van VVH. Dit wordt 

in 2022 verder uitgewerkt. 

KASTERLEE BUITENSCHILDERWERKEN 

In Kasterlee werden in de zomermaanden van 2021 onderhoudsschilderwerken uitgevoerd. 

In Pater Damiaanstraat zijn houten buitenschrijnwerk en garagepoorten geschilderd. 

De gevels van 10 woningen te Venheide, Kabouterstraat en Pater Damiaanstraat en van 4 duplexen in Venheide werden 

opnieuw gewit. Deze woningen kregen onderaan een zwarte strook van ongeveer 50 cm om vervuiling minder snel zicht-

baar te maken. 

In Karekietstraat werden twee inkomhallen en de privatieve voordeuren opnieuw geschilderd. 

Deze werken werden uitgevoerd door Schildersbedrijf Van de Kerkhof uit Mol. 

DIENSTVOERTUIGEN 

Geelse Huisvesting kocht in 2021 twee nieuwe dienstvoertuigen aan. Op die manier beschikken de vijf onderhoudsmannen over een eigen 

voertuig. Na een aantal moeilijke jaren hebben we in najaar 2021 eindelijk een voltallige ploeg van 5 gemotiveerde onderhoudsmannen. 

WATEROVERLAST 

Donderdag 15 juli is een dag geweest met uitzonderlijk veel neerslag. Dit leidde in delen van Wallonië tot grote waters-

nood. Bij Geelse Huisvesting kwamen 21 meldingen binnen. Huurders meldden oa veel water rond de appartementen te 

Velleke door de omgevingswerken daar, een volle gracht te Eikenstraat, waterinfiltratie via een raam of deur en hier en 

daar via het dak.    
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▲ OPGEZEGDE WONINGEN  

VERHUIZEN 

Voornaamste redenen van opzeg: 

 

36% 
VERHUISD 

NAAR PRIVE 

 

21% 
HERHUISVESTING 

 

12% 
INTERNE VERHUIS 

 

REDEN OPZEGGING ▼ 
andere 

renovatie 

overlijden 

rusthuis 

interne verhuis 

naar privé 
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140 
VERHURINGEN 

 

 

111 
WEDER-

VERHURINGEN 

 

29 
NIEUWE 
PANDEN 

 
 

▲ NIEUWE VERHURINGEN  
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53% 
alleenstaande 

24% 
alleenstaande  
met kinderen 

4% 
koppel 

17% 
koppel  

met kinderen 

2% 
andere 

gezinsvorm 
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3.083 
kandidaten 

▲ KANDIDATEN PER DOMICILIE 

AANTAL KANDIDATENKEUZES ▼ 
* kandidaten kunnen voor meerdere gemeenten kiezen 

2020:  

2590 kandidaten 

2019:  

2117 kandidaten 

Dit getal is uitzonderlijk hoog omdat 

in 2021 geen actualisatie plaatsvond 

owv Covid19. 



 

 

28 

ONZE HUURDER 

52% 
alleenstaande 

18% 
alleenstaande  
met kinderen 

13% 
koppel 

15% 
koppel  

met kinderen 

2% 
andere 

gezinsvorm 
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ALLEENSTAANDE: € 25.557 > 36 huurders boven deze grens 

ALLEENSTAANDE MET HANDICAP: € 27.698 

ALLE ANDERE GEZINSTYPES: € 38.335  

  (+ € 2.143/persoon ten laste) 

   > 115 huurders boven deze grens 

2.080 

huurders 
 

€ 8.570.248 
huurontvangsten 

 

€ 84.648 
achterstallen 

GEMIDDELDE CIJFERS 

 jaarinkomen: € 20.607 

 huurprijs: €332 

 50% betaalt minder  
dan € 276 

 

HOOFDHUURDER 

 jongste: 18 jaar 

 oudste: 97 jaar 

 gemiddelde leeftijd: 57 jaar 

▲ REËLE HUURPRIJS GEZINSINKOMEN ▼ 
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7,2% huurders 

boven de inkomensgrens 
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OPENINGSFEEST VELLEKE 

STRAATNAAMWIJZIGING 

VERBUECKENSTRAAT 

 



 

 

HUISBEZOEKEN 

Bewoners werden bezocht omwille van volgende  

redenen: 

 

Herhuisvesting/  

problemen       

of andere 

          

 

           

 

 
           
             
Nieuwkomersbezoeken      
 

 

 

BEMIDDELINGEN 

Er zijn 7 bemiddelingen georganiseerd. Uiteindelijk zijn er 6 
bemiddelingen doorgegaan en werden er afspraken gemaakt. 

 

 

ZORGOVERLEGGEN 

Er werden 2 zorgoverleggen georganiseerd in 2021. 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 2021. 
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SOCIALE DIENSTVERLENING 

6 

2 

300 9 

Hygiënebezoeken 

RESULTATEN  

 Drie gezinnen werden opgeroepen voor een verzoening. Omwille van 

bedreigen aan het adres van Geelse Huisvesting werd een verzoek-

schrift ingeleid. Dit dossier is overgedragen naar onze advocaat en is 

nog lopende. 

 Drie oproepen in verzoening leidden tot een afspraak met de huurders . 

 Van de verzoekschriften zijn de 2 dossiers nog lopende. 

 De 2 dossiers die opgeroepen werden via dagvaarding, resulteerden in 

een vonnis verbreking huurovereenkomst.  

2020: 378 

2020: 10 

2020: 9 

2020: 8 

waarvan 4 oproep in verzoeningen 

 1 omwille van leefbaarheidsproblemen (dossier van 3 gezinnen) 

 1 omwille van overlast en hygiëneproblemen 

 2 omwille van het niet betalen van de huur en / of andere kosten 

 

 waarvan 3 via verzoekschriften 

 1 omwille van burenconflict en bedreigingen naar Geelse Huisvesting 

 1 omwille van het niet betalen van de huur en overlast 

 1 omwille van het niet betalen van de huur en hygiëneproblemen 

 

waarvan 2 via dagvaardingen 

 2 omwille van niet betalen van de huur en niet bewonen van het pand 
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THEMATISCHE BEWONERSVERGADERINGEN  

In 2021 zijn de bewonersvergaderingen voornamelijk digitaal doorgegaan.  
 
Hier een overzicht: 

 Nieuw afvalsysteem in Velleke hoog en Eikenstraat (3 bijeenkomsten) 

 Projectgroep Eikenstraat (3 bijeenkomsten) 

 Problemen Eikenstraat (3 bijeenkomsten) 

 Sterrebos 

 Eendenstraat – Groenstraat 

 Plaffeienstraat - Geelsebaan 
 
Verder hebben we intensief samengewerkt met Geestelijke Gezondheidszorg (project aanklampende zorg). 
 
Rond herhuisvestingsprojecten hebben we een infobrief verstuurd naar de Leunen in plaats van een 
bewonersvergadering. 
 
 

BEWONERSVERGADERINGEN 

EXTRA ACTIES 

Toen alle nieuwe bewoners in de Eendenstraat (De Leunen) woonden, hebben we op een woensdagnamiddag alle 
bewoners uitgenodigd om een ijsje te eten en samen een babbeltje te doen zodat de bewoners elkaar konden  
leren kennen.    
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LEEFBAARHEIDSMELDINGEN 

HYGIENE: 

opvolgen van dossiers waar meldingen of vaststellingen zijn geweest van slecht onderhoud 

BURENCONFLICT:  

opvolgen van dossiers van burenproblemen (klein tot groot) 

BEGELEIDING GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: 

opvolgen dossiers via aanvraag aanklampende zorg van GGZ (project) 

DOMICILIEFRAUDE: 

vermoeden van niet bewonen of ongevraagd bijwonen in de woongelegenheid 
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VORMING WOONMAATSCHAPPIJEN KEMPEN 

WAT 

Gemeenten hebben in onderling overleg en na gesprekken met woonactoren een 

werkingsgebied afgebakend voor de nieuwe woonmaatschappij. 

Werkingsgebied van de woonmaatschappij: 

 Stad Geel; 

 Gemeente Grobbendonk; 

 Stad Herentals; 

 Gemeente Herenthout; 

 Gemeente Herselt; 

 Gemeente Hulshout; 

 Gemeente Laakdal; 

 Gemeente Meerhout; 

 Gemeente Olen; 

 Gemeente Vorselaar; 

 Gemeente Westerlo. 

WAAROM (situering + duiding bij de keuze) 

Situering = nieuw regelgeving Vlaamse overheid met als doel: 

 Betere dienstverlening aan de (kandidaat-)huurders, kopers en ontleners – nabijheid realiseren via één inschrijving, één loket, een duidelijk overzicht 
op aanbod en locatie 

 Complementariteit SVK en SHM > bundelen van competenties in een sterke, performante woonmaatschappij die kwaliteitsvolle en duurzame sociale 
woningen aanbiedt . Hiervoor is voldoende schaalgrootte nodig, alle competenties bundelen: SHM huur, SVK huur, sociale koop en sociale leningen. 

 Regierol gemeenten: meer zeggenschap voor gemeenten door aansturen lokaal sociaal woonbeleid 

Duiding bij de keuze: 

 vertrokken van de zones die de gemeenten afgebakend hadden binnen de gesprekken rond de regiovorming 

 elementen die doorslag gaven bij keuze voor woonmaatschappij met 1 of 2 zones 

Woonactoren betrokken bij de woonmaatschappij: 

Geelse huisvesting, Zonnige Kempen, De Woonbrug, KLE Zuiderkempen, SVK Zuiderkempen en SVK ISOM. 
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HOE VERDER 

Afbakening werkingsgebied is ijkpunt in het traject woonmaatschappij . Vervolg is dat de 

woonactoren samen met de gemeenten de woonmaatschappij vormgeven. 

 Tegen 31 oktober 2022 dienen gemeenten het voorstel van werkingsgebied in 

 Tegen 1 maart 2023 richten de woonactoren en de gemeenten de nieuwe woonmaatschap-

pij juridisch op. 

 Vanaf najaar 2021 zullen de directies, de raden van bestuur en de medewerkers van de 

woonactoren, samen met de vertegenwoordigers van de gemeenten een inspirerende visie 

voor de nieuwe woonmaatschappij uitwerken. Waar staat de woonmaatschappij voor en 

waar gaat ze voor? 

 We maken een plan om de werkingen te integreren en gaan ook concreet aan de slag. 

 Stap voor stap afstemmen en integreren, geen revolutie maar een evolutie. Gestage inte-

gratie over de komende jaren. 

 Op korte termijn verandert er niets aan hun werk, hun collega’s, hun baas. 

Duiding bij de nota 

 Het overleg met de woonactoren en de burgmeestersconferentie gebeurde via een afvaardiging binnen de thematische werkgroepen. De rol van de afvaardiging 

was louter informatief. 

 Geelse Huisvesting zal de gemeente Kasterlee in haar werkingsgebied verliezen. 

Dit gaat over ca 300 woningen. Op dit ogenblik is er nog een nieuwbouwproject en infrastructuurproject opgestart. Dit zal Geelse Huisvesting verder afwerken. 

Tussen de oprichting van de juridische entiteit en de deadline van overdracht van patrimonium is 7 jaar voorzien in het decreet. Dit geeft ons de mogelijkheid om dit 

project tot een goed eind te brengen. 



 

 

HOFSTRAAT 

KASTERLEE 
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