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Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) 
 
 
Wettelijk kader 
 
De Vlaamse Codex Wonen (art 6.12) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) 
toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de gemeente/stad) kan geven aan de 
prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaamse regering vaststelt.  
 
Vanaf 1 januari 2008 kan een sociaal huisvestingsmaatschappij kiezen voor de toewijzing 
van sociale woningen volgens een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een 
eigen gemeentelijk toewijzingsreglement.  
 
 
 
Wat is een gemeentelijk toewijzingsreglement?  
 
Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen, het leefbaar 
samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem 
moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht.  
 
De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle 
relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente speelt hierin de 
trekkersrol. 
 
Een gemeentelijk toewijzingsreglement is dus een overeenkomst tussen een sociale 
huisvestingsmaatschappij zoals Geelse Huisvesting en een gemeente/stad, die samen een 
structuur hebben vastgelegd zodat o.a. een aantal woongelegenheden voorbehouden 
kunnen worden voor een specifieke doelgroep die ‘ondersteuning’ met betrekking tot 
toewijzing van sociale woningen behoeft.  
 
Deze doelgroep verschilt omdat binnen gemeentegrenzen elk samenleven anders is (dus 
zijn de voorstellen naar ondersteuning van groepen ook mogelijk verschillend per 
gemeente/stad) naargelang de beslissing van de stad/gemeente waar de 
woongelegenheden zijn.  
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Bijlage 2: Gemeentelijk toewijzingsreglement GEEL 
 

 
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Geel werd goedgekeurd op 26 mei 2021 door de Vlaamse 
minister van Wonen. 

 
Er is beslist een toewijzingsreglement op te maken voor specifieke doelgroepen. Er zijn vier 
doelgroepen.  
 
1. De doelgroep ‘actieve ouderen’ of ‘minder mobiele personen’.    
 
Actieve ouderen zijn personen vanaf 65 jaar.  
Indien u als koppel op de wachtlijst staat, dan volstaat het dat één van beide de leeftijd heeft 
bereikt.  
 
Minder mobiele personen (tot 65 jaar) moet voldoen aan één van volgende voorwaarden: 

• Er kan een bewijs worden voorgelegd dat bij de berekening van de zelfredzaamheid 
minstens 2 punten werden toegekend aan het domein ‘de mogelijkheid om zich te 
verplaatsen’ of minstens 12 punten werden toegekend over alle domeinen; 

• Er kan een attest worden voorgelegd van een blijvende invaliditeit van minstens 80% 
of van een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%. 

 
Hieronder vindt u een lijst met de 61 woongelegenheden die wij voorbehouden voor de 
doelgroep ‘actieve ouderen’.  

 

• Elsumerblok:   
6 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer met tuin 
 

✓ Elsumerblok 7 
✓ Elsumerblok 7A 
✓ Elsumerblok 9 

✓ Elsumerblok 9A 
✓ Elsumerblok 10 
✓ Elsumerblok 12 

 

• Patronaatstraat:     
2 gelijkvloerse appartementen met 2 slaapkamers, zonder tuin en centraal gelegen 

 
✓ Patronaatstraat 15 ✓ Patronaatstraat 21 

 
 

• Boerenkrijgstraat:      
13 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer, met tuin en centraal gelegen 

 
✓ Boerenkrijgstraat 9  
✓ Boerenkrijgstraat 12  
✓ Boerenkrijgstraat 15  
✓ Boerenkrijgstraat 18  
✓ Boerenkrijgstraat 21  
✓ Boerenkrijgstraat 24  
✓ Boerenkrijgstraat 27  

✓ Boerenkrijgstraat 30  
✓ Boerenkrijgstraat 33  
✓ Boerenkrijgstraat 36  
✓ Boerenkrijgstraat 39  
✓ Boerenkrijgstraat 48  
✓ Boerenkrijgstraat 51 
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• Laar 
10 woningen met 1 slaapkamer 

 
✓ Laar 43 
✓ Laar 45 
✓ Laar 47 
✓ Laar 49 
✓ Laar 51 

✓ Laar 53 
✓ Laar 55 
✓ Laar 57 
✓ Laar 59 
✓ Laar 61 

 
 

• Verbueckenstraat:    
30 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer, met tuin en gelegen aan 
ziekenhuis en rusthuis 

 
✓ Verbueckenstraat 4 
✓ Verbueckenstraat 8  
✓ Verbueckenstraat 12  
✓ Verbueckenstraat 16  
✓ Verbueckenstraat 20  
✓ Verbueckenstraat 28  
✓ Verbueckenstraat 32  
✓ Verbueckenstraat 36  
✓ Verbueckenstraat 40  
✓ Verbueckenstraat 44  
✓ Verbueckenstraat 48  
✓ Verbueckenstraat 52  
✓ Verbueckenstraat 56  
✓ Verbueckenstraat 60  
✓ Verbueckenstraat 64  

✓ Verbueckenstraat 68  
✓ Verbueckenstraat 72  
✓ Verbueckenstraat 76  
✓ Verbueckenstraat 80  
✓ Verbueckenstraat 84  
✓ Verbueckenstraat 88  
✓ Verbueckenstraat 92  
✓ Verbueckenstraat 96  
✓ Verbueckenstraat 100  
✓ Verbueckenstraat 104  
✓ Verbueckenstraat 108  
✓ Verbueckenstraat 112  
✓ Verbueckenstraat 116  
✓ Verbueckenstraat 120  
✓ Verbueckenstraat 124 

 

 
2. De doelgroep ‘ouderen met een groter risico op zorgbehoefte’.  
 
Ouderen met een groter risico op zorgbehoefte zijn personen vanaf 70 jaar. Indien er geen 
kandidaten vanaf 70 jaar zijn, dan nemen we personen vanaf 65 jaar.  
Indien u als koppel op de wachtlijst staat, dan volstaat het dat één van beide de leeftijd heeft 
bereikt.  

 
Hieronder vindt u een lijst met de 45 woongelegenheden die wij voorbehouden aan de 
doelgroep ‘ouderen met een groter risico op zorgbehoefte’.  

 

• 6 appartementen in het nog te realiseren project Wijdbosch 
 

• Dornik: 
12 appartementen met lift en 1 slaapkamer 
 

✓ Dornik 24/5 
✓ Dornik 24/6 
✓ Dornik 24/8 
✓ Dornik 24/9 
✓ Dornik 24/10 
✓ Dornik 24/11 

✓ Dornik 62/8 
✓ Dornik 62/9 
✓ Dornik 62/10 
✓ Dornik 72/8 
✓ Dornik 72/9 
✓ Dornik 72/10 
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• Dornik:   
14 gelijkvloerse appartementen met 2 slaapkamers 
 

✓ Dornik 16  
✓ Dornik 18 
✓ Dornik 20  
✓ Dornik 22  
✓ Dornik 26 
✓ Dornik 28 
✓ Dornik 30 

✓ Dornik 56 
✓ Dornik 58 
✓ Dornik 60 
✓ Dornik 64 
✓ Dornik 66 
✓ Dornik 68 
✓ Dornik 70 

 

• Dornik:    
13 appartementen met lift en 2 slaapkamers 
 

✓ Dornik 24/1 
✓ Dornik 24/2 
✓ Dornik 24/3 
✓ Dornik 24/4 
✓ Dornik 24/7 
✓ Dornik 62/3 
✓ Dornik 62/4 

✓ Dornik 62/6 
✓ Dornik 62/7 
✓ Dornik 72/2 
✓ Dornik 72/3 
✓ Dornik 72/5 
✓ Dornik 72/6 

 
3. De doelgroepen ‘personen met psychische problemen’.  
 
Dit zijn personen die (zoals blijkt uit het advies van een coördinerend geneesheer van een 
erkend initiatief beschut wonen) kampen met ernstige en langdurige psychiatrische 
problemen en in aanmerking komen voor beschut wonen en die begeleid worden door een 
erkend initiatief voor beschut wonen, namelijk Beschut Wonen Kempen van het netwerk 
Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.      

 
Hieronder vindt u de 8 woongelegenheden die wij voorbehouden voor de doelgroep 
‘personen met psychische problemen’.  
 

• Diestseweg: 
3 studio’s op verdieping 
 

✓ Diestseweg 148/2 
✓ Diestseweg 148/3  

✓ Diestseweg 148/5 
✓ Veldroomstraat 84/4 

 

• Diestseweg: 
1 appartement met 1 slaapkamer op verdieping 

 
✓ Diestseweg 148/4 

 

• Dahliastraat:  
1 appartement met 1 slaapkamer gelijkvloers 

✓ Dahliastraat 9 
 
1 appartement met 1 slaapkamer op verdieping 

✓ Dahliastraat 11 
 

• Brigandshof (nummer nog te bepalen) 
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4. De doelgroepen ‘personen met een mentale handicap’.  
 

Personen met een handicap die beschikken over een zorgtoewijzing ‘wonen’ vanwege het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en die een urgente 
ondersteuningsvraag hebben binnen de basiszorgregio Geel en die woonondersteuning in 
Geel zullen krijgen vanwege een door het VAPH erkende voorziening of dienst die een 
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Geelse Huisvesting.   

 
Hieronder vindt u een lijst met de 10 woongelegenheden die wij voorbehouden voor de 
doelgroep ‘personen met een mentale handicap’.  

 

• 7 woongelegenheden in het nog te realiseren project Wijdbosch 
 

• Velleke:    
1 appartement met 1 slaapkamer 

✓ Velleke 32 
 

• Velodroomstraat:   
2 studio’s 

✓ Velodroomstraat 84 bus 3 ✓ Velodroomstraat 84 bus 5 
 
 
Lokale binding: 

 
Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Geel hebben 
gewoond of ooit 15 jaar in Geel hebben gewoond.  
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Bijlage 3 : Gemeentelijk toewijzingsreglement GROBBENDONK 
 

 
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Grobbendonk (Bouwel) werd goedgekeurd op 12 december 
2012 door de Vlaamse minister van Wonen. 

 
In de gemeente Grobbendonk is er de doelgroep ‘ouderen’, die specifieke problemen 
ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en 
waaraan men door toepassing van het gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang 
sociale woningen wil toewijzen. 
 
De doelgroep ‘ouderen’ zijn personen vanaf 70 jaar. Indien u als koppel op de wachtlijst 
staat, dan volstaat het dat één van beide partners de leeftijd heeft bereikt. 
 
Geelse Huisvesting heeft geen woningen die voorrang geven voor ouderen in Grobbendonk. 
Zonnige Kempen verhuurt woningen met voorrang aan deze doelgroep.  
 
Lokale binding: 

 
Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Grobbendonk 
hebben gewoond of ooit 15 jaar in Grobbendonk hebben gewoond.  
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Bijlage 4: Gemeentelijk toewijzingsreglement HERENTALS 
 

 
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Herentals  werd goedgekeurd op 9 november 2010 door de 
Vlaamse minister van Wonen. 

 
De doelgroepen ‘’ouderen’ en ‘senioren’ staan in Herentals centraal.  
 
Senioren zijn personen vanaf  65 jaar. Indien u als koppel op de wachtlijst staat, dan 
volstaat het dat één van beide de leeftijd van 65 heeft bereikt.  
 
Senioren zijn personen vanaf 70 jaar. Indien u als koppel op de wachtlijst staat, dan volstaat 
het dat één van beide de leeftijd van 70 heeft bereikt.  
 
De doelgroep betreft personen met ASS die nood hebben aan begeleiding bij het 
zelfstandig wonen. Voor deze begeleiding doen deze personen beroep op de begeleidende 
dienst waarmee nv De Woonbrug een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. , 
zijnde een door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieder.  
 
 
Hieronder vindt u een lijst met de 31 woongelegenheden die wij voorbehouden aan deze 
doelgroepen.  
 
1. Voorbehouden voor ouderen (65+) 

 

• Tempels:          
3 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Tempels 18 
✓ Tempels 24 

✓ Tempels 28 

 

• Koninkrijk:          
4 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Koninkrijk 108 
✓ Koninkrijk 109 

✓ Koninkrijk 110 
✓ Koninkrijk 111 

 

• Leopoldstraat :        
4 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Leopoldstraat 6  
✓ Leopoldstraat 8 

✓ Leopoldstraat 10 
✓ Leopoldstraat 12 

 

• Sterrebos:        
8 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer 

 
✓ Sterrebos 41 
✓ Sterrebos 42 
✓ Sterrebos 43  
✓ Sterrebos 44 

✓ Sterrebos 45 
✓ Sterrebos 46 
✓ Sterrebos 47 
✓ Sterrebos 48 

 

• Goorstraat:               
4 gelijkvloerse woongelegenheden met 2 slaapkamers en tuin 

 



 

 

Intern Huurreglement GH RVB 26/01/2023  Pagina 8 van 15 

 

✓ Goorstraat 3A 
✓ Goorstraat 3B 

✓ Goorstraat 3C 
✓ Goorstraat 3D 

 
 
 
 

• Ring 5:  
2 gelijkvloerse woongelegenheden met 2 slaapkamers 

 
✓ Ring 5 bus 1 ✓ Ring 5 bus 2 

 
 

 

• Voorbehouden voor senioren (70+) 
/ 
 
 

• Voorbehouden voor personen met ASS 
/ 
 
 
 
 

Lokale binding: 
 

Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Herentals 
hebben gewoond of ooit 15 jaar in Herentals hebben gewoond.  
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Bijlage 5: Gemeentelijk toewijzingsreglement HULSHOUT 
 

 
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Hulshout werd goedgekeurd op 05 september 2014 door de 
Vlaamse minister van Wonen. 
  
 

In de gemeente Hulshout is er de doelgroep ‘ouderen’, die specifieke problemen ondervindt 
om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan 
men door toepassing van het gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale 
woningen wil toewijzen. 
 
De doelgroep ‘ouderen’ zijn personen vanaf 65 jaar. Indien u als koppel op de wachtlijst 
staat, dan volstaat het dat één van beide partners de leeftijd heeft bereikt.  
 
Hieronder vindt u een lijst met de 12 woongelegenheden die wij voorbehouden voor deze 
doelgroep.  
 

• Netelaan:             
4 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer  
 

✓ Netelaan 10 
✓ Netelaan 12 

✓ Netelaan 18 
✓ Netelaan 20 

 
 

• Hulshoutveld:            
8 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 
 

✓ Hulshoutveld 26 
✓ Hulshoutveld 28 
✓ Hulshoutveld 30 
✓ Hulshoutveld 32 

✓ Hulshoutveld 148 
✓ Hulshoutveld 150 
✓ Hulshoutveld 152 
✓ Hulshoutveld 154 

 
 
Lokale binding: 

 
Er wordt voorrang gegeven aan personen die ooit 15 jaar in Hulshout hebben gewoond.  
Vervolgens aan de personen die de laatste 6 jaar, 3 jaar in de gemeente hebben gewoond.  
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Bijlage 6: Gemeentelijk toewijzingsreglement KASTERLEE 
 

 
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Kasterlee werd goedgekeurd op 9 december 2019 door de 
Vlaamse minister van Wonen. 

 
In de gemeente Kasterlee zijn er twee doelgroepen die problemen ondervinden om een 
aangepaste en betaalbare woning te vinden en waaraan men door toepassing van het 
gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen: 

 
1. De doelgroep ‘mensen met een handicap’.  
 
Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap nood hebben aan 
begeleiding bij het zelfstandig wonen. Voor deze begeleiding kunnen deze personen beroep 
doen op een door het VAPH erkende of vergunde zorgaanbieder. De begeleiding wordt 
ingekocht met ofwel een zorgbudget en RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) ofwel met PVB 
(persoonsvolgend budget).  

 
Er worden bij Geelse Huisvesting 6 woongelegenheden vrijgehouden voor de doelgroep 
‘mensen met een handicap’:  

✓ 2 gelijkvloerse appartementen in Sint-Antoniusstraat 7 en 9 
✓ 2 appartementen in de Karekietstraat 22 en 32 
✓ 2 gelijkvloerse appartementen in Geelsebaan 49A en 49B 

 
 

2. De doelgroep ‘ouderen’.  
 
Dit zijn personen vanaf 65 jaar. Indien u als koppel op de wachtlijst staat, dan volstaat het 
dat één van beide de leeftijd heeft bereikt.  
 
Hieronder vindt u een lijst met de 46 woongelegenheden die wij voorbehouden voor de 
doelgroep ‘ouderen’. 
  

• Elzenlaan:   
8 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Elzenlaan 2 
✓ Elzenlaan 4 
✓ Elzenlaan 9 
✓ Elzenlaan 11 

✓ Elzenlaan 13 
✓ Elzenlaan 15 
✓ Elzenlaan 17 
✓ Elzenlaan 19

 

• Hofstraat:     
2 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Hofstraat 50 ✓ Hofstraat 52 

 

• Lindenlaan:     
6 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Lindenlaan 73  
✓ Lindenlaan 75  
✓ Lindenlaan 77  

✓ Lindenlaan 79  
✓ Lindenlaan 81  
✓ Lindenlaan 83 
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• Geelsebaan  
8 appartementen met 1 slaapkamer met lift 

✓ Geelsebaan 49C 
✓ Geelsebaan 49D 
✓ Geelsebaan 49E 
✓ Geelsebaan 49F 

✓ Geelsebaan 49G 
✓ Geelsebaan 49H 
✓ Geelsebaan 49I 
✓ Geelsebaan 49J 

 
 

• Kapelhof:             
8 gelijkvloerse appartementen 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Kapelhof 2 
✓ Kapelhof 4 
✓ Kapelhof 6 
✓ Kapelhof 8 

✓ Kapelhof 10 
✓ Kapelhof 12 
✓ Kapelhof 14 
✓ Kapelhof 16 

 

• Lievevrouwestraat:  
4 gelijkvloerse appartementen 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Lievevrouwestraat 13 
✓ Lievevrouwestraat 15 

✓ Lievevrouwestraat 17 
✓ Lievevrouwestraat 19 

 
 

• Meibloemlaan:     
3 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Meibloemlaan 20 
✓ Meibloemlaan 22 

✓ Meibloemlaan 24 

 
 

• Boterbloemlaan:     
5 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer en tuin 

 
✓ Boterbloemlaan 10 
✓ Boterbloemlaan 12 
✓ Boterbloemlaan 14 

✓ Boterbloemlaan 16 
✓ Boterbloemlaan 18 

 
 
Lokale binding: 

 
Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Kasterlee 
hebben gewoond of ooit 15 jaar in Kasterlee hebben gewoond.  
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Bijlage 7: Gemeentelijk toewijzingsreglement LAAKDAL 
 

Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Laakdal werd goedgekeurd op 5 september 2014 door de 
Vlaamse minister van Wonen.  

 
1. De doelgroep ‘ouderen’ 

 
In de gemeente Laakdal is er de doelgroep ‘ouderen’, die specifieke problemen ondervindt 
om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan 
men door toepassing van het gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale 
woningen wil toewijzen 
 
Onder de doelgroep ‘ouderen’ verstaan we personen vanaf 65 jaar.  
Indien u als koppel op de wachtlijst staat, dan volstaat het dat één van beiden deze leeftijd 
heeft bereikt.  
 
Hieronder vindt u een lijst met de 21 woongelegenheden die wij voorbehouden voor deze 
doelgroep.  

 

• De Korenbloem             
4 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 

 
✓ De Korenbloem 16 bus 2 
✓ De Korenbloem 18 bus 1 

✓ De Korenbloem 18 bus 3 
✓ De Korenbloem 20 bus 1 

 
1 gelijkvloers appartement met 2 slaapkamer 

 
✓ De Korenbloem 20 bus 3 

 

• Rozenstraat                    
11 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 
 

✓ Rozenstraat 29 
✓ Rozenstraat 31 
✓ Rozenstraat 33 
✓ Rozenstraat 35 
✓ Rozenstraat 37 
✓ Rozenstraat 57 

✓ Rozenstraat 59 
✓ Rozenstraat 61 
✓ Rozenstraat 63 
✓ Rozenstraat 65 
✓ Rozenstraat 67 

 

• De Locht         
2 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer 

 
✓ De Locht 22 ✓ De Locht 24 

 

• Meerlaarstraat        
3 gelijkvloerse appartementen met 2 slaapkamers 

 
✓ Meerlaarstraat 97/7 
✓ Meerlaarstraat 97/8 

✓ Meerlaarstraat 97/9 
 

 
 
Lokale binding: 

 
Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Laakdal hebben 
gewoond of ooit 15 jaar in Laakdal hebben gewoond.  
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Bijlage 8: Gemeentelijk toewijzingsreglement MEERHOUT 

 
 
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Meerhout werd goedgekeurd op 11 april 2011 door de 
Vlaamse minister van Wonen. 

 
In de gemeente Meerhout is er de doelgroep ‘ouderen’, die specifieke problemen ondervindt 
om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan 
men door toepassing van het gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale 
woningen wil toewijzen. 
 
De doelgroep ‘ouderen’ zijn personen vanaf 65 jaar. Indien u als koppel op de wachtlijst 
staat, dan volstaat het dat één van beide partners de leeftijd heeft bereikt.  
 
Hieronder vindt u een lijst met de 26 woongelegenheden die wij voorbehouden voor deze 
doelgroep.  
 

• Berkenhof:    
16 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer 
 

✓ Berkenhof 21 
✓ Berkenhof 22 
✓ Berkenhof 23 
✓ Berkenhof 24 
✓ Berkenhof 25 
✓ Berkenhof 26 
✓ Berkenhof 27 
✓ Berkenhof 28 

✓ Berkenhof 29 
✓ Berkenhof 30 
✓ Berkenhof 31 
✓ Berkenhof 32 
✓ Berkenhof 33 
✓ Berkenhof 34 
✓ Berkenhof 35 
✓ Berkenhof 36 

 

• Gasthuisstraat:    
10 woongelegenheden met 1 slaapkamer (gelijkvloers, op niveau 1 en niveau 2, met 
lift en terras) 

 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 1 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 2 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 3 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 4 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 11 

✓ Gasthuisstraat 31 bus 12 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 13 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 14 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 15 
✓ Gasthuisstraat 31 bus 21 

 
 
Lokale binding: 

 
Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Meerhout 
hebben gewoond of ooit 15 jaar in Meerhout hebben gewoond.  
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Bijlage 9: Gemeentelijk toewijzingsreglement WESTERLO 
 

 
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Westerlo werd goedgekeurd op 20 december 2016 door de 
Vlaamse minister van Wonen. 

 
In de gemeente Westerlo zijn er twee doelgroepen die problemen ondervinden om een 
aangepaste en betaalbare woning te vinden en waaraan men door toepassing van het 
gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen: 

 
1. De doelgroep ‘zorgbehoevenden’.  
 
De doelgroep ‘zorgbehoevenden’ wordt onderverdeeld in de groepen ‘zwaar 
zorgbehoevenden’ en de groep ‘zorgbehoevenden’. De sociale huisvestingsmaatschappij 
Zonnige Kempen behoudt woningen voor deze doelgroep. Geelse Huisvesting heeft op dit 
moment geen woningen die voor deze doelgroep zijn.   

 
2. De doelgroep ‘ouderen’.  
 
Dit zijn personen vanaf 65 jaar.  
Indien u als koppel op de wachtlijst staat, dan volstaat het dat één van beide de leeftijd heeft 
bereikt.  
 
Hieronder vindt u een lijst met de 32 woongelegenheden die wij voorbehouden voor de 
doelgroep ‘ouderen’. 
  

• Joris Van Geelstraat:  
4 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 

 
✓ Joris Van Geelstraat  11 
✓ Joris Van Geelstraat  13 

✓ Joris Van Geelstraat  15 
✓ Joris Van Geelstraat  17 

 

• Toekomststraat:  
4 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 

 
✓ Toekomststraat 19 
✓ Toekomststraat 21 

✓ Toekomststraat 23 
✓ Toekomststraat 25 

 

• Elfenstraat:   
4 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 

  
✓ Elfenstraat 9  
✓ Elfenstraat 11  

✓ Elfenstraat 13  
✓ Elfenstraat 15  

 

• Hubertusstraat:    
4 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer 

 
✓ Hubertusstraat 2 
✓ Hubertusstraat 4 

✓ Hubertusstraat 6 
✓ Hubertusstraat 8 

 

• Vrijheidsstraat:      
3 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer 

   
✓ Vrijheidstraat 13 
✓ Vrijheidstraat 15 

✓ Vrijheidstraat 17 
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• Zwarte Braak:     
4 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 

   
✓ Zwarte Braak 27 
✓ Zwarte Braak 27 1 

✓ Zwarte Braak 29 
✓ Zwarte Braak 29 1 

 

• Heldenstraat:    
1 gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer 
 

✓ Heldenstraat 22 
 

• Doelstraat:     
8 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer 

 
✓ Doelstraat 65 
✓ Doelstraat 67 
✓ Doelstraat 69 
✓ Doelstraat 71 

✓ Doelstraat 73 
✓ Doelstraat 75 
✓ Doelstraat 77 
✓ Doelstraat 79 

 
Lokale binding: 

 
Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Westerlo 
hebben gewoond of ooit 15 jaar in Westerlo hebben gewoond.  
 
 

 


