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Zonnige Kempen

VOORWOORD

Geachte vennoten,
Ook 2017 is weer voorbijgevlogen. Het
was voor onze maatschappij een voorspoedig jaar. Wij mochten nog eens de
vreugde smaken van officiële lof over
onze werking en dit maal van de minister van Huisvesting zelf. Er waren weer
nieuwe huurwoningen die wij konden
in gebruik nemen en enkele problemen
die er waren gingen naar een oplossing
toe. Wij konden weer samenwerken
met anderen, ook op Europees vlak en
vooral aandacht besteden aan nieuwe
technologieën op vlak van energie en
wij kwamen eens te meer tot de overtuiging dat de normale staat van afwerking van onze woningen de vergelijking
met glans doorstaat met en zeker niet
moet onderdoen voor woningen op de
private huurmarkt.
Er is wel een groot verschil, en u kent
dat allemaal: de huurprijs!
Ook in de Kempen is die huurprijs in
private huurwoningen zeer hoog. Voor
een goed maar niet al te groot type van
woning stijgt die al snel boven de 800
euro per maand. Dat is mijn bekommernis nummer EEN.

Mijn bekommernis nummer twee is de
grote wijziging die er tussen 35 jaar geleden en nu gekomen is in het type van
de huurders in de sociale woningbouw.
Toen ging het om pas gehuwde koppels, met één of twee kindjes die het
gespaarde geld gebruikten om enkele
jaren later een bouwgrond te kopen en
er op te bouwen. Zo kwamen er in onze
huurwoningen snel opvolgers die dezelfde weg volgden.
Maar onze maatschappij veranderde,
tegelijk werd de Vlaamse regelgeving
aangepast zodanig dat wij nu nooit
meer een jong gezin met een of twee
kindjes als huurders krijgen. De standaardhuurder nu is de alleenstaande
moeder met een of twee kinderen. En
met een laag inkomen. In vele gevallen
verlaten die hun huurhuis nooit meer.
Resultaat is dat je eigenlijk veel meer
huurwoningen nodig hebt, maar dat
ook al enkele besturen dat eigenlijk
liever niet hebben. Ze spreken dat niet
openlijk uit, maar je kan dat voelen aan
reacties, en ook bijvoorbeeld zien dat
in verkiezingsprogramma’s waar vroeger MEER huurwoningen één van de
hoofdthema’s was, daar nu veel

minder aandacht aan besteed wordt en
het thema eerder voorzichtig geformuleerd wordt.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat
het feit dat alleen nog ict-apparatuur
de echte toewijzing van huurwoningen
mag doen, met alle gevolgen van dien,
de homogeniteit van de woongroep
meestal niet ten goede komt.
Toch neemt dit alles niets weg van het
huidige doorsnee beeld van de nieuwe
huurder: alleenstaande moeder met
kind.
Nu ga ik wel die twee bekommernissen
met elkaar verbinden.
Het lot van alleenstaande moeders met
kinderen die bij ons huren dat kennen
wij, maar hebben wij al eens nagedacht
over de grote massa mensen die net
niet meer in onze woningen geraken...
ook moeders met kinderen, of gezinnetjes met twee lage inkomens? Die worden allemaal door die 800 euro huur
langzaam maar zeker mee de armoede
ingezogen. De gemiddelde welstand
van de meeste jonge gezinnen in de
Kempen stijgt niet meer. Integendeel.
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En wanneer je je als overheid mee in die
strijd wil gooien dan is een middel om
daar iets aan te doen veel meer sociale
huurwoningen bouwen, veel meer of
zelfs sociale koopwoningen, zodat die
800 euro tenminste niet in een bodemloze put vallen.
Het is met deze bekommernissen in ons
achterhoofd dat wij als jongste Vlaamse
bouwmaatschappij het meeste woningen gebouwd hebben, omdat er in
deze streek meer dan waar ook nood
was en is aan goede en betaalbare
huurwoningen. Dit heeft niets met geld
verdienen te maken en met veel huurgeld binnenkrijgen, dit is het lenigen
van een nood.
Daarom vinden wij het meer dan betreurenswaardig dat woningen die klaar
zijn een heel jaar lang niet kunnen verhuurd worden, omdat ons Gewest niet
klaar is met de wegen errond.
Maar er is nog iets. Wij zijn vele jaren geleden vertrokken van de idee dat onze
huurders niet aan de rand van een dorp
moesten wonen, maar dat ook zij het
recht hadden onder de kerktoren te wonen. Toen was de kerktoren en de
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ruimte eronder nog een kernpunt van
activiteit, nu is men op sommige plaatsen eerder de datum aan het bepalen
van de ontwijding van het gebouw,
maar toch beheerst hij nog het dorpsgezicht samen met andere gebouwen.

andere waardevolle gebouwen onze
hulp inroepen. Want, net zoals vele anderen zien wij niet graag dat vele Kempenaren verarmen, maar ook niet dat
onze dorpskernen lelijker en minder
evenwichtig worden.

En wij hebben die politiek van respect
voor onze dorpen al jaren kunnen volhouden, ook in 2017. Mooie gebouwen
breken wij niet af. Wij passen ze aan. Zo
een gebouw was ook Afspanning De
Keizer in Veerle, het huis Schoeters in
Herenthout, de Blokskens in Zandhoven
en de Huiskens in Bouwel. Zo was ook
het oud gemeentehuis van Westmeerbeek en de pastorie van Pijpelheide, zo
waren ook nog 16 andere gebouwen en
zo een huis is ook het huis van Bockstal
in Vorselaar. In deze gevallen hebben
heel wat van onze vennoten ingezien
dat er gebouwen zijn die niet platweg
moeten tegen de grond geslagen worden om plaats te maken voor het zoveelste appartementsgebouw van vier
of vijf verdiepingen.

Er is weer hard gewerkt in 2017, en daarom wil ik hier ook de nodige woorden
van dank uitspreken. Aan directeur Luc
Stijnen en alle personeelsleden, aan de
leden van de Raad van Bestuur en aan
alle vennoten. Uit die samenwerking
zijn mooie dingen voortgekomen. Wij
zullen er alles aan doen om op deze
wijze verder te werken, zeker nu wij in
de toekomst voor grote veranderingen
staan.

Ook in de toekomst zal Zonnige Kempen uw partner zijn bij elk gebouw dat
u wil behouden, net zoals wij andere instanties zullen bijstaan wanneer zij voor

Dank,
Ludo Helsen, voorzitter.

„
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Afgevaardigde Belfius-verzekeringen
Secretaris Beweging.net Mechelen-Turnhout
Voorzitter OCMW/schepen gemeente Vorselaar
Afgevaardigde Beweging.net Mechelen-Turnhout
Burgemeester gemeente Berlaar
Gemeenteraadslid gemeente Hulshout
Voorzitter OCMW gemeente Laakdal
Schepen gemeente Westerlo
Schepen gemeente Grobbendonk
Schepen gemeente Heist-op-den-Berg
Voorzitter Beweging.net Mechelen-Turnhout
Afgevaardigde gemeente Zandhoven
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Bedrijfsrevisoren
Van Ussel Boudewijn
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Boudewijn Van Ussel & C.

I RAAD VAN BESTUUR & PERSONEEL

PERSONEEL
Vaste werknemers
Aerts Christel
Beeckman Christophe
Bisschops Bart
De Vroey Isabelle
Eelen Anneleen
Flebus Ivo
Geudens Karen
Heylen Ann
Janssens Bart
Lemmens Tom
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Team Leefbaarheid
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Team Leefbaarheid

Antwerpen

Team Patrimonium

Tijdelijk contract
Verheyen Jan
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II DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID
In 2017 kreeg Zonnige Kempen, in aansluiting met
het goede eerste visitatierapport, door minister
Homans twee Beste Praktijkprijzen uitgereikt.
Eén voor flexibele en aanpasbare woningen voor
nieuw samengestelde gezinnen, een tweede voor het
CEM-project. Beide kaderen volledig binnen de sociale,
ecologische en economische krijtlijnen die in onze
missie bepaald werden. In de loop van het jaar werden
de mogelijkheden van cocreatie en circulair bouwen
afgetoetst. Deze nieuwe begrippen passen volledig
binnen de missie die op ‘sustainability’ is gesteund.
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Anno 2017 zijn cocreatie
en circulaire economie
nieuwe begrippen
binnen onze visie van
duurzaamheid.
.
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Duurzaamheid. Steeds meer wordt
dit woord te pas en te onpas in één
adem genoemd met bouwprojecten. Op elke stand van Batibouw
kwam het voor. Maar, bedoelt men
wel hetzelfde? Vanuit onze visie is
het een samenspel en evenwicht
van zowel sociale als economische
en ecologische elementen. Deze zaken staan dan weer onder invloed
van de vierde dimensie in dit verhaal: de factor tijd. Bij het nemen
van beslissingen houdt Zonnige
Kempen dan ook steeds de impact
op de toekomst voor latere generaties in het achterhoofd. De elementen van de drie P’s, People (het
doelpubliek), Profit (de doelstellingen binnen een economisch kader)
en Planet (de maatschappelijk verantwoordelijkheid) zijn daarbij onafscheidelijk verbonden met onze
doelstelling en werking. Anno 2017
staat Zonnige Kempen achter een
holistische benadering van duurzaamheid. Hiermee bedoelen we
dat het niet langer voldoende is om
enkel te kijken naar de locatie of de
energievraag van een project, want
we streven naar de duurzaamheid

van alle aspecten. In de eerste instantie start alles bij het realiseren
van voortreffelijke woningen met
een gezond en comfortabel binnenklimaat. Bij het bouwen houden
we rekening met onder meer compactheid, een goede oriëntering van
verwarmde ruimtes, daglichttoetreding, gecontroleerde ventilatie,
luchtdichtheid, brandveiligheid en
akoestiek. Op wijk- en complexniveau stijgen bijvoorbeeld de schaalvoordelen door energieopwekking
van collectieve installaties en daalt
bijgevolg de kostprijs. Het voorzien
van collectieve systemen bundelt
de beschikbare middelen. Hierdoor
zijn duurzamere, efficiëntere en helaas vaak duurdere technologieën
tóch mogelijk.
De publieke ruimte binnen een wijk
is dan weer belangrijk voor de sociale duurzaamheid van een project.
Het is een ontmoetingsplaats die
contact tussen de gebruikers stimuleert. De directe woonomgeving
blijft immers een belangrijk sociaal
milieu voor weinig mobiele groepen
zoals bejaarden en

II DUURZAAMHEID

mindervaliden. Net die groepen treffen we vaker aan in de sector sociale woningbouw. Zonnige Kempen
streeft in ieder project altijd naar
een kwalitatieve collectieve ruimte.
“Vanaf onze projecten is de kerktoren zichtbaar”, schreeuwen we al
sinds 1985 van onze duizenden daken. Eerder dan het volbouwen van de prachtige groene
ruimte die in de Kempen heerst,
werkt Zonnige Kempen liever binnen de bestaande dorpskernen. Pal
onder de kerktoren. Deze keuze van
projectlocatie is natuurlijk beter voor
het milieu, maar de kernversterkende projecten lossen vooral de vraag
naar geïntegreerde sociale woningbouw op. Ontwikkelde woonwijken
creëren een meerwaarde voor de
hele buurt in de vorm van sociale
duurzaamheid. Onze huurders worden niet in het spreekwoordelijke
‘uithoekje’ van het dorp geduwd,
maar leven tussen en samen met de
andere inwoners van de gemeente.
Betonboer Zonnige Kempen is allerminst een betonboer die vergeet
dat in zijn gemetselde constructies
mensen wonen.

Naast het feit dat Zonnige Kempen
bereikbaar is voor haar huurders ook buiten de kantooruren via het
noodnummer - gaan onze medewerkers ook naar de mensen toe. We ondersteunen tal van buurtfeesten om
te bouwen aan een hechte gemeenschap. En, we begeleiden mensen
om de energierekening zo laag mogelijk te houden met onder andere
TRIME en SHINE. Maar bovenal: we
hebben medewerkers ingeschakeld
met een sociale contactopleiding
om leefbaarheidsproblemen beter
op een rechtvaardige manier af te
handelen. Ons team Leefbaarheid
heeft haar naam zeker niet gestolen.
Hierin kadert het nieuwe project dat
met Samenlevingsopbouw opgestart wordt om in de wijk Kapelaan
Francklaan te Pijpelheide de sfeer en
samenwerking te verhogen.

Goede communicatie
met onze huurders vormt
ook een belangrijk
aspect binnen sociale
duurzaamheid.

Om de mensen te informeren werd
de ‘Zonneklaar’ in een nieuw kleedje
heropgestart. En, wij trachten ook
de naam van onze maatschappij door het nastreven van onze visie
- ieder jaar opnieuw waar te maken.
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III PROJECTEN

OPGELEVERDE
PROJECTEN
Zonnige Kempen is en blijft een actieve sociale
bouwmaatschappij. Ook in 2017 deden we deze
titel alle eer aan. Ons harde werk resulteerde in de
oplevering van nieuwe woongelegenheden in de
gemeenten Zandhoven en Westerlo. Hierdoor konden
weer enkele kandidaten een nieuwe energiezuinige
woongelegenheid in een aangename omgeving huren.
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REFERENTIENUMMER:
2008/0301/01

Aantal wooneenheden: 4 gerenoveerde en
9 nieuwbouw huurwoningen
Aanvangsdatum werken: 01/10/2013
Opleveringsdatum: 18/05/2017
Totale uitvoeringstermijn: 920 kalenderdagen
Ontwerper architectuur: Happel Cornelisse
Verhoeven
Ontwerper infrastructuur: Antea Group
Ingenieur stabiliteit: Vervest
Ingenieur technieken: Heedfeld
Veiligheid en EPB: Macobo
Algemene aannemer: Moons Bouwbedrijf
Bestelbedrag: 1.508.905,89 euro
Bedrag van de eindafrekening: 1.673.218,06
euro
Financiering: NFS2 lening VMSW

III PROJECTEN

DE BLOKSKENS
Zandhoven
In 2017 werd het project ‘De Blokskens’
in Zandhoven definitief opgeleverd. ‘De
Blokskens’, een monument aan de Driehoekstraat, is een perceel met gebouwen dat eigendom is van het OCMW
van Zandhoven. Zonnige Kempen
kreeg de grond in erfpacht voor een periode van 50 jaar.
Het monument bestond oorspronkelijk
uit een rijtje arbeiderswoningen en een
ertegenover gelegen schuurtje. Zonnige Kempen koesterde de wens om het
monument te renoveren tot eigentijdse
woningen en er nieuwe woningen aan
toe te voegen.
Het ontwerp van Happel Cornelisse
Verhoeven Architecten voorzag in de
renovatie van het monument tot vier
eengezinswoningen met elk één slaapkamer, en negen nieuwe woningen met
elk twee slaapkamers. De architectuur
van de nieuwbouw refereert naar het
monument dankzij onder andere subtiele materialen en een kam bovenop
het dakvolume.

Verder werkten we aan de hand van
kruislagenhout, wat duurzaam is wegens het hergroeibare materiaal. Zonnecollectoren zorgen voor het warme
water en de verwarming. De nadruk
ligt op collectiviteit, maar de woningen
hebben wel een kleine privétuin.
Architectenbureau Happel Cornelisse
Verhoeven kreeg, als resultaat van een
Open Oproep, opdracht om dit project
uit te werken. Hierbij dienden ze rekening te houden met de opmerkingen
van de diensten van Onroerend Erfgoed.
Het ontwerp voorziet in een drietal
nieuwe woonblokjes die in maat en
materiaal aansluiting zoeken bij de baksteenarchitectuur van het monument.
De nieuwe volumes staan enigszins
gedraaid ten opzichte van elkaar. Door
een informele afwisseling van hagen en
muren krijgt het ensemble een intiem
karakter en ontstaan overhoekse perspectieven op het achterliggende natuurgebied ‘Willeboorden’.

Nadat in de loop van 2013 de opening
bieding had plaatsgevonden, werd in
2013 met de werken gestart. Gezien de
unieke manier van bouwen met volle
houten platen, is er meer voorbereidingstermijn nodig. In de loop van 2014
werd, nadat het vernieuwde dak op
het monument gelegd was, plechtig
de meiboom geplant. De gemeente en
Zonnige Kempen nodigden de omwonenden en geïnteresseerden uit om ter
plaatse kennis te nemen van de werken.
De voor Vlaanderen nieuwe technologie van prefabricatie van houtpaneelbouw bij de nieuwbouw en de niet
gezamenlijke uitvoering van omgevings- en ruwbouwwerken in combinatie met slecht weer zorgden voor een
langere uitvoeringstermijn.
Gelukkig konden de huurders in 2017
de woningen in gebruik nemen en deze
buurtschap nieuw leven inblazen.
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III PROJECTEN

KAAIBEEKSEDIJK
Westerlo
In de gemeente Westerlo heeft Zonnige
Kempen het afgelopen jaar het project
Kaaibeeksedijk definitief opgeleverd.
Een jaar na de voorlopige oplevering
kunnen we met recht spreken van een
zeer geslaagd project, getuige een
hoge mate van tevredenheid bij de huidige bewoners en diverse actoren. Er
werd dan ook bijzonder veel aandacht
besteed aan wooncomfort, afwerking
en duurzaamheid gedurende het hele
bouwproces. De kwaliteitsvolle afwerking zorgt er tevens voor dat het project zeer goed integreert in het stedelijk
weefsel. Het project beschikt over een
collectieve verwarmingsinstallatie, een
zonneboiler voor het warmwater en een
regenwater recuperatiesysteem. Dit
maakt het tot een duurzaam project ten
voordele van onze huurders. Hierdoor
blijven onder andere de energiekosten
gedurende de levensloop betaalbaar.

Samenwerking OCMW en
Zonnige Kempen

Een unieke samenwerking tussen het
OCMW en Zonnige Kempen ligt aan de
basis van dit succesverhaal.
Het OCMW en Zonnige Kempen hebben de handen ineengeslagen om tegemoet te komen aan de vraag naar
zorgwoningen in de gemeente Westerlo. Het OCMW heeft het perceel in
erfpacht gegeven en Zonnige Kempen
realiseerde negen zorgwoningen die
beantwoorden aan specifieke eisen op
vlak van toegankelijkheid zowel naar
als in de woningen. Zo bevinden bijvoorbeeld de stopcontacten zich op
een aangenamere hoogte en werden er
voorbereidingen getroffen om de woningen indien nodig uit te kunnen rusten met een noodhulp oproepsysteem.
Door opname in de woonzorgzone kan
bij de verhuring voorrang gegeven worden aan kandidaten met een nood aan
extra zorg. Deze zorgfunctie wordt dan
weer door het OCMW gecoördineerd.

i

Referentienummer: 2004/0077/01

Aantal wooneenheden: 9
Aanvangsdatum werken: 01/06/2015
Opleveringsdatum: 19/01/2017
Totale uitvoeringstermijn:
460 + 100 kalenderdagen
Ontwerper architectuur: Design en Architectuur Studio
Ontwerper infrastructuur: Studiebureau
Carlier
Ingenieur stabiliteit: Jo Deflander
Ingenieur technieken: RCR Studiebureau
Veiligheidscoördinator: Macabo
EPB-verslaggever: Macabo
Algemene aannemer: nv Wienen
Bestelbedrag: 1.003.480, 32 euro
Bedrag eindafrekening: 1.007.387, 02 euro
Type financiering: NFS3 lening VMSW +
marktconforme lening
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III PROJECTEN

OVERZICHT PER
GEMEENTE
Goede en betaalbare woningen aanbieden. Het is
een doelstelling die onze maatschappij door nauwe
samenwerking met de gemeentebesturen van
haar werkingsgebied nastreeft. Die samenwerking
resulteerde in 2017 alweer in een vruchtbaar
werkingsjaar. Benieuwd naar de vorderingen?
Op de volgende pagina’s brengen we per gemeente
verslag uit.
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III PROJECTEN

BERLAAR

Balderdorp

Het autoluwe verdichtingsproject Balderdorp begint vorm te krijgen. Deze
wijk laat enkel bestemmingsverkeer
toe, hetgeen een rustige en besloten
woonomgeving oplevert.
Blok A sluit vormelijk aan op de kopse
gevels van twee, loodrecht op elkaar
gelegen, straten en vormen zo het sluitstuk van een woonblok. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke tuin die
als sociale ontmoetingsruimte zijn nut
heeft en kinderen ongestoord kunnen
spelen.

• Balderdorp

Blok B vormt de afsluiting van de uiterste hoek van de wijk. Om aansluiting
te vinden met het straatbeeld worden
enerzijds drie eengezinswoningen opgetrokken. Anderzijds vormt een kleinschalig appartementsgebouw de hoek
van de gehele wijk.

Heistsebaan •

Aantal wooneenheden:
129 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
7 projecten
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Voor blok C is de ontwerptekst volop in
voorbereiding. Aangezien het perceel
gelegen is naast de doorsteek binnen
de nieuw ontwikkelde wijk, zal deze invulling van een 35-tal woongelegenheden in sterke mate beeldbepalend zijn
voor de omgeving.

Ze is tevens de tegenhanger van een
grootschalig project, ontwikkeld door
een promotor.
Voor het laatste perceel heeft Zonnige
Kempen een samenwerkingsverband
met de VMSW om binnen het project
‘Design & Build, kleine percelen’ vlot sociale huur- of koopwoningen op kleine
gronden te kunnen bouwen. De VMSW
zoekt bouwteams die instaan voor zowel het ontwerp als voor de uitvoering.
De opdracht van een bouwteam bestaat erin om een aantal typewoningen
te ontwerpen die op verschillende locaties gebouwd kunnen worden.
Binnen dit kader werd onze maatschappij in april 2017 aangeduid als de trekker
voor de provincie Antwerpen. Naast het
aanleveren van bouwgrond en documenten zullen we onder andere deelnemen aan de jury’s van zowel de eigen
provincie als van de andere.
Nadat de raamovereenkomst door de
VMSW gesloten is, kan Zonnige Kempen voor drie jaar lang beroep doen op
de aangeduide bouwteams in de provincie.
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Klooster

Ons sociaal woningbouwproject is een
deel van een project, gelegen tussen
de Aarschotsebaan en de Heistsebaan.
Het betreft het voormalige klooster, een
voormalig schoolgebouw en gronden
gelegen aan de Heistsebaan. Op vraag
van de gemeente wordt geopteerd
voor een totaalaanpak waarbij vertrokken wordt van een masterplan voor de
volledig site.

Balderdorp

Daar de eigenaar van het klooster niet
aan Zonnige Kempen wenste te verkopen, werd door de aankoop door de
Kleine Landeigendom Mechelen de
zaak gedeblokkeerd. Spijtig genoeg is
er eind 2017 nog geen voorontwerp,
wat gedeeltelijk te wijten is aan de gewijzigde samenstelling van het architectenbureau.

Berlaar-Heikant
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Alle foto’s: Floris Primsstraat
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GROBBENDONK

Plama-site

In Grobbendonk is Zonnige Kempen
vooral actief op de Plama-site. Fase 1 is
opgeleverd in 2012. De ruwbouw van
fase 2 is klaar, de afwerking is lopende.
De voorlopige oplevering zal vermoedelijk in april 2018 plaatsvinden.

• Plama site

Aantal wooneenheden:
112 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
10 projecten

i

Deze fase omvat negen woongelegenheden, waarvan zes eengezinswoningen met drie slaapkamers en drie
woongelegenheden met één slaapkamer. Elke woning beschikt over een
individuele regenwaterrecuperatie en
een omsloten tuin. De toekomstige
huurders kunnen hun auto kwijt op
de staanplaatsen die achteraan op het
terrein voorzien zullen worden. Tweewielers zullen onder een luifel geplaatst
kunnen worden. De hoogspanningscabine die voor de infrastructuurwerken
in de weg staat, zal verplaatst worden.
En de nieuwe cabine zal architecturaal
opgenomen worden in het project.

De bekendmaking van deze vergunning
hangt uit en het aanbestedingsdossier
is opgemaakt door studiebureau Infrabo. Omwille van de opgelopen vertraging van uitvoering van de infrastructuurwerken werd een overeenkomst
afgesloten met de nutsmaatschappijen
om de nodige leidingen en aansluitingen reeds in orde te brengen zodat de
woningen al verwarmd en verlucht kunnen worden.
In fase 3 is voorzien om het oude magazijn te verbouwen tot maar liefst tien
nieuwe woongelegenheden.

De infrastructuurwerken hebben vertraging opgelopen omwille van het
archeologisch onderzoek dat pas in augustus 2017 heeft plaats gevonden. Eind
2017 dienden we een nieuwe bouwvergunning voor de omgevingswerken in.
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Alle foto’s: Dorpstraat/Hoekstraat
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HEIST-OP-DEN-BERG

Dorpstraat/Hoekstraat

In 2017 werkten we verder aan het
project Dorpstraat-Hoekstraat dat in
2016 opstartte. Het project omvat tien
nieuwbouwwoningen en vijf studio’s.
De studio’s worden ondergebracht
in het oude gebouw waar vroeger de
Post gehuisvest was. Dit gebouw wordt
volledig gerenoveerd. De nieuwbouwwoningen sluiten aan weerszijden aan
op het te renoveren gebouw. Zo blijft
het oude postgebouw zijn status in het
straatbeeld behouden. De nieuwe entiteiten grijpen hierop aan en bouwen de
rij af.
Het voorbije jaar stonden voornamelijk
het gedeelte renovatie en de verdere
afwerking van de nieuwbouwwoningen op de planning. De oplevering,
voorzien in december, werd omwille
van administratieve redenen verplaatst
naar begin 2018.

Dorpstraat/Hoekstraat•

Aantal wooneenheden:
236 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
10 projecten

i

Voor de infrastructuurwerken werd nadat het voorontwerpdossier was afgerond, een informatie- en plenaire vergadering georganiseerd.

Op basis van advies van de gemeente werd besloten dat het indienen van
een nieuwe bouwaanvraag voor het
gedeelte infrastructuur niet noodzakelijk was. Daardoor kon het studiebureau
onmiddellijk starten met het uitwerken
van het definitieve ontwerp. De uitvoering van de werken is voorzien in 2018.
De studio’s met de gemeenschapsruimte zullen verhuurd worden aan personen die onder begeleiding op zelfstandige basis kunnen wonen. Hiervoor
gaan we een samenwerkingsverband
aan met Apojo - het vroegere Huize Eigen Haard - uit Aarschot.
Apojo is een organisatie die mensen
met een beperking ondersteuning
biedt op alle mogelijke vlakken. Apojo
helpt deze personen bij de uitbouw van
een zo zelfstandig mogelijk en kwaliteitsvol leven. De organisatie zoekt
mee naar een zinvolle dagbesteding en
woonondersteuning of zorgt voor begeleiding aan huis. De eerste stappen
tot een samenwerking werden gezet.
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HERENTHOUT

Lindelaan

In Herenthout investeert onze maatschappij al jaren intensief. Ook de laatste fase in de Lindelaan - opgeleverd in
juni 2016 - is bewoond sinds juli 2017.
Het Wetenschappelijk en Technisch
Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
volgt ons ambitieuze collectieve verwarmingssysteem in deze wijk mee op.
Momenteel loopt een onderzoek om
het verwarmingssysteem te optimaliseren.
Ook de verhuis van het magazijn is in
voorbereiding. Er werd een studie gemaakt van de gebruiksmogelijkheden
van de ruimte en een lastenboek en
aanbesteding van de noodzakelijke hefschaarlift.

• Lindelaan
• Koestraat
• Uylenberg

Aantal wooneenheden :
340 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
13 projecten
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De infrastructuurwerken van de Lindelaan – Bergense Steenweg – Kapellekensboom zijn opgeleverd. Aannemer
Vermetten verzorgde hier de aanleg
van de nieuwe wegenis, beplanting en
infrastructuur. De laatste beplantingen
werden uitgevoerd in het voorjaar van
2017. De achterste zone ter hoogte van
de sportvelden werd door de gemeente
aangelegd.

Koestraat - Cardijnlaan

In de Koestraat-Cardijnlaan plant Zonnige Kempen een nieuwe woonwijk met
17 woningen: acht eengezinswoningen
en negen woongelegenheden die aangesloten zullen worden op een collectief verwarmingssysteem. In dit project
worden drie aangepaste woningen
voor mindervaliden voorzien.
Het schetsontwerp is geoptimaliseerd
en in december 2017 werd een aangepast voorontwerp architectuur ingediend bij de VMSW. Door de gewijzigde
voorwaarden van de VMSW en omdat
het voorontwerp gedetailleerder diende uitgewerkt, moet het voorontwerp
aangepast worden zodat de bouwvergunning in 2018 kan worden ingediend.
Onze maatschappij is intussen wel gestart met de opmaak van het dossier
om het terrein bouwrijp te maken zodat
de sonderingswerken kunnen plaatsvinden.
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Uylenberg

Ter hoogte van de Uylenberg beschikt
onze maatschappij over een projectzone voor vermoedelijk een 20-tal woongelegenheden. Op dit moment is er aangezien het bindend sociaal objectief
(BSO) in Herenthout al is behaald - nog
een analyse lopende over de mogelijke
invulling van deze site, al of niet met bescheiden woningen. De verkavelingsvoorschriften zijn opgevraagd en de
studie hieromtrent zal in 2018 starten.

Koestraat

Lindelaan
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Stap/Molenvelden

32

III PROJECTEN

HERSELT

Stap-Molenvelden

In juni 2016 werd er gestart met de bouw
van dit project op de hoek van de Stap
en Watertorenweg. Onze maatschappij
voorziet hier 23 nieuwbouwwoningen,
gegroepeerd in vier clusters. De infrastructuur geeft vorm aan de inbedding
van het project in het landschap, met
aandacht voor sociale duurzaamheid,
mogelijk gemaakt door de binnenkoeren en een ontmoetingsplein. Het voorbije jaar werd goed doorgewerkt. De
voorlopige oplevering architectuur is
gepland voor eind mei 2018.

• Sint-Servaasweg
• • WolfdonkseStap/Molenvelden steenweg
• Stationsstraat

Aantal wooneenheden :
227 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
11 projecten

i

De start van de infrastructuurwerken
loopt helaas vertraging op. Na intensief
overleg worden de ophogingen rond
de gebouwen uitgevoerd zodat de
nutsvoorzieningen uitgevoerd kunnen
worden. Hierdoor kunnen we onder
andere de technieken in de woningen
testen vóór de voorlopige oplevering
van de architectuur en kunnen de verwarming en verluchting van de woningen voorkomen dat er leegstandschade
optreedt.

Sint-Servaasweg fase 2

Dit project betreft een inbreidingsproject nabij het gemeentehuis en de kerk
van Herselt. Het terrein is op dit moment braakliggend, zonder noemenswaardige vegetatie. Kenmerkend voor
het perceel is de lage dorpsbebouwing
in de nabijheid van een kerk en het gemeentehuis. Het project sluit aan bij
het project Sint-Servaasweg fase 1, een
wijk met zes woongelegenheden en zes
eengezinswoningen.
Zonnige Kempen kocht het terrein begin 2017 van het OCMW. Eind 2017 startten we de onderhandelingsprocedure
voor de aanstelling van een architect
met bouwteam voor het ontwerp en de
opvolging van de uitvoering voor het
bouwen van een 15-tal sociale woongelegenheden en bijhorende infrastructuur. Momenteel beoordelen Zonnige
Kempen, de gemeente en de VMSW de
ingediende kandidaturen. De gunning
en opstartvergadering met het bouwteam is voorzien voor mei 2018.
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Stap-Wolfdonksesteenweg

Deze projectsite in het centrum van
Herselt wordt ontsloten door Stap en
de Wolfdonksesteenweg. Onze maatschappij kocht deze percelen begin
2017 van Autonoom Gemeentebedrijf.
In april 2018 zullen we een onderhandelingsprocedure opstarten voor het
aanstellen van een architect met bouwteam voor het ontwerp en de opvolging
van de uitvoering voor het bouwen van
15 sociale woongelegenheden en bijhorende infrastructuur.

Stationsstraat

Onze maatschappij maakte een studie
voor de bouw van een 30-tal sociale
woongelegenheden op percelen nabij
de Stationsstraat. Voor de percelen, eigendom van het Kerkfabriek, vroegen
we een schattingsverslag op.

Stationsstraat
schoolgebouwen

Voor deze projectsite, ontsloten door
de Stationsstraat, maakten we een studie met als resultaat de mogelijkheid
om een 15-tal woongelegenheden te
realiseren. We hielden hierbij rekening
met de bouwvrije strook aan de ingebuisde gracht, een doorgang naar de
achtergelegen parochiezaal en school,
de stedenbouwkundige voorschriften
en de wensen van de gemeente. Eind
2017 vond een verkennend gesprek
plaats tussen onze maatschappij, Kerkfabriek, de Parochie en het Dekenaat.
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Schoolgebouwen Stationsstraat

In 2018 zullen we de vermelde studie
uitbreiden met een perceel dat nog privé-eigendom is. Hierdoor kunnen we
nagaan of de site ontsloten kan worden
via de Schoolstraat.

HULSHOUT

Het is van 2015 geleden dat er voor
Zonnige Kempen nog bouwkranen
en bouwvakkers aan het werk waren
in Hulshout. Een eerste vereiste om te
kunnen bouwen is uiteraard het verwerven van gronden. Op dat vlak werd
er vooruitgang geboekt.

Heieindestraat •

Aantal wooneenheden :
187 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
16 projecten
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Sinds 2013 waren we al in onderhandeling voor het aankopen van gronden
in het woonuitbreidingsgebied aan
de Heieindestraat. Dit proces werd bemoeilijkt door een pachter en de onverdeeldheid van de eigendom onder vele
erfgenamen. In december slaagden we
erin de problemen op te lossen zodat
we deze aankoop konden afronden en
de notariële akte ondertekend werd.

Intussen kregen we het aanbod om
aanliggende gronden in datzelfde
woonuitbreidingsgebied te verwerven.
In 2018 zal dan ook gestart worden met
onderhandelingen over deze aankoop.
In 2018 zal met de gemeente onderzocht worden met welke randvoorwaarden er rekening dient gehouden
bij de toekomstige ontwikkeling van de
gronden zodat we kunnen overgaan tot
de opstart van een projectstudie.

Alle foto’s: Ter Voort - Westmeerbeek
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LAAKDAL

Stokberg-Vissenstraat

Op de hoek van Stokberg en Vissenstraat ligt een grond die aansluit
bij de bestaande sociale woningen van
Zonnige Kempen in de Breugelstraat en
Vissenstraat. Nadat het laatste stukje
van deze gronden verworven was van
de Kerkfabriek werd begin 2017 beslist
de procedure ter aanstelling van een
ontwerpteam op te starten.
Deze procedure werd even on hold gezet omdat de gemeente voorstelde om
in overleg te gaan met BP om te bekijken of hun restwarmte gebruikt kon
worden voor de verwarming van de
woningen. Aangezien dit overleg een
zeer traag proces betreft, gingen we
eind 2017 toch over tot opstart van de
procedure. De eerste fase, de kandidatuurstelling, werd intussen afgerond en
begin 2018 verwachten we de offertes.

Stokberg•

Vorstsebaan•
Veerledorp•

Aantal wooneenheden :
300 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
21 projecten
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dit voorkooprecht. Nadat we getracht
hadden om via de notaris die het verkoopdossier behartigt, een oplossing te
vinden, namen we een advocaat onder
de arm en werd de gerechtelijke procedure opgestart.

Woningen Vorstsebaan

In het centrum van Veerle staat een oud
herenhuis met aanpalend twee kleine
arbeiderswoningen. In 2013 werden
deze eigendommen al aan Zonnige
Kempen te koop aangeboden. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een
eventuele ontwikkeling was positief en
de onderhandelingen voor de aankoop
werden opgestart. Een overeenkomst
bleef echter uit. Midden 2017 waren er
nieuwe contacten met de eigenaars die
een verkoop opnieuw wilden bespreken. Zonnige Kempen heeft een nieuw
bod uitgebracht. Eind 2017 werd nog
geen akkoord bereikt.

Veerledorp

Eind maart 2017 besliste onze Raad van
Bestuur het voorkooprecht uit te oefenen op gronden gelegen in Veerle-centrum. Het betreft hier percelen in het
binnengebied tussen Veerledorp en
Pastorijkluis. De eigenaar van de gronden betwiste echter de uitoefening van

Foto links: Wijngaardbos - Hulstsestraat
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Bevelschrans

NIJLEN

Seringenhof
•

Bevelschrans is het eerste sociale huisvestingsproject van Zonnige Kempen
in Bevel. Het project omvat 11 sociale
nieuwbouwwoningen in het centrum
van Bevel. A33 architecten koos voor
een aaneengesloten bebouwing, refererend naar de typologie van vrij in het
landschap staande (landbouw)gebouwen. Er wordt gestreefd naar het idee
van ‘woningcomplex zonder achterzijden’. Dit grotere geheel wordt teruggebracht op maat van de omgeving door
middel van de opsplitsing in deelvolumes en het kantelen van de volumes
(in grondplan). Verder worden deze
volumes ritmisch bewerkt en wijken ze
terug ten opzichte van het openbare
fietspad zodat de grens op een zachtere
manier gedefinieerd wordt.

Bevelschrans
••
Kiezelweg

Aantal wooneenheden :
217 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
11 projecten
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De bouwwerken werden in 2017 gegund aan aannemer Feyen & Zn die in
mei startte met de uitvoering van de
werken.
Verder werd begonnen met het voorontwerpdossier voor de infrastructuur.
Gezien de densiteit van de bebouwing
op het terrein en de hoge parkeernorm
voor de gemeente Nijlen was een invul-

ling van het resterend terrein niet eenvoudig.
Na onderhandelingen met de gemeente over de mogelijkheden werd eind
2017 een beslissing genomen die werd
vertaald in het ontwerp.

Energierenovatie Seringenhof

Eind 2016 diende Zonnige Kempen in
het kader van de EFRO-oproep ‘Bijna-energieneutraal (BEN)– renoveren
van sociale woningen’ een subsidieaanvraag in voor het renoveren van de 39
woningen in Seringenhof. Midden 2017
ontvingen we het bericht dat er voor
dat project geen subsidies werden toegekend. De totale renovatie van de wijk
staat daarom even on hold.
Toch zullen we een beperkt aantal woningen in de wijk renoveren. Die renovaties zijn mogelijk binnen het Europese SHINE-project. De bedoeling is een
onderzoek te voeren naar de meest efficiënte, economische en duurzame manier van renoveren die moet resulteren
in de effectieve BEN-renovatie van de
geselecteerde woningen. De resultaten
van het onderzoek zullen gebruikt worden om een renovatieplan voor
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de overige woningen in de wijk op te
maken.

Kiezelweg

In 2017 werkten we, in nauw overleg
met de gemeente, verder aan het voorontwerp dat we eind 2017 ter goedkeuring indienden bij de VSMW. Het project
omvat tien koopwoningen, 17 huurwoningen en zes co-housing units.
KPW architecten ontwikkelde het concept voor het ganse erf. Dit concept
omschrijft drie tuinkamers met daarin
grotere woonblokken in de vorm van
landelijke schuren. De op de site aanwezige hoeve wordt gerenoveerd en omgevormd tot zes cohousing units met
een gemeenschapsruimte. De andere
woningen worden in grotere schuurvormige volumes ingepland op de site.
Zonnige Kempen streeft ernaar om de
collectiviteit van het cohousing project
door te kunnen trekken naar de hele
site en eventueel later naar de omliggende bewoning.

zingsreglement moeten we kunnen afwijken. Daarvoor dienden we in juli het
project in binnen de oproep ‘Proefomgeving experimentele woonvormen’.
In november 2017 ontving onze maatschappij hiervoor de principiële goedkeuring. We wachten nog op het definitieve advies van de Raad van State.
Voor de infrastructuurwerken organiseerden we de tweede fase van de open
offertevraag. De opdracht werd gegund
aan het studiebureau Evolta. Dit bureau
startte met het voorontwerp.

Alle foto’s: Bevelschrans

Het ontwikkelen van de cohousing
units kan echter niet binnen de huidige
wetgeving. Op vlak van de C2008 (oppervlaktenormering) en van het toewij-
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VORSELAAR

Nieuwstraat

Nabij de Markt, in de kern van de gemeente, bevindt zich het project
Nieuwstraat. Na het verlaten van de piste waarbij een lokale politiepost in de
gebouwen geïntegreerd diende te worden, werd op vraag van de gemeente
het programma aangepast. Er werd aan
ontwerpbureau Omgeving gevraagd
een nieuwbouwproject te ontwerpen
met 19 woongelegenheden en een
ruimte voor een publieke functie.

Nieuwstraat •
• Markt
• Merellaan

Aantal wooneenheden :
147 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
10 projecten
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De toekomstige woongelegenheden
hebben een collectieve verwarmingsinstallatie en een bivalent warmtepompsysteem. Het project slaagt erin
om iedere woongelegenheid een bepaalde identiteit mee te geven door
een eigen volwaardige verbinding met
de straat. De doorwaadbaarheid van de
site met behoud van de kenmerken de
bomen vormt de basis van het aangepaste concept dat is uitgewerkt door
het ontwerpbureau Hosbur. In voorbereiding op de uitvoering van de werken
in 2018 werd de oude politiepost, die
zich op de site bevond, reeds in 2016
gesloopt.

In oktober 2017 diende Zonnige Kempen de bouwaanvraag voor het gehele project in. Het betreft hier een
gecombineerd dossier architectuur
en infrastructuur. Het voorontwerp infrastructuur en het definitief ontwerp
architectuur werden in 2017 goedgekeurd door de VMSW. De laatste weken
van het jaar ging het bouwteam aan de
slag met het aanbestedingsdossier zodat in 2018 met de bouwwerken gestart
kan worden.

Merellaan

Voor twee percelen gelegen aan de
Merellaan, die aansluiten aan het project Markt 18, maakte Zonnige Kempen
een studie voor de bouw van zes sociale
woongelegenheden. We hielden hierbij
rekening met de stedenbouwkundige
voorschriften voor bijzondere aanvragen in woonwijken. Bij de verdere planning zal rekening gehouden worden
met de vordering van de werken van
Markt 18.
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Markt 18
Markt 18, de voormalige dokterswoning Van Bockstal, is een woning met
een beeldbepalend zicht in het dorp.
We kijken ernaar uit om de oorspronkelijke grandeur van het gebouw in
ere te herstellen en het energetisch te
renoveren, dit zonder het karakteristieke uitzicht van het gebouw te veranderen. Enkel wordt een buitentrap aan het
gebouw toegevoegd en voorzien we in
de bestaande schouw nieuwe gevelopeningen. Deze ingrepen creëren door
middel van hun contrast een eenheid
met de woning. Het verwijderen van de
garage aan de zijde van de Markt zorgt
ervoor dat er een doorsteek ontstaat
naar de achtergelegen Merellaan en
verbindt de buitentrap met de Markt.

Het project Markt 18 is ook opgenomen
in een Europees fonds voor regionale
ontwikkeling tussen Vlaanderen-Nederland, INTERREG. Het uitgangspunt van
het samenwerkingsproject - genaamd
ENLEB - is het onderzoeken hoe we
energielevensloopbestendig kunnen
bouwen door in te zetten op cocreatie,
zowel met particuliere eigenaars/huurders als met bedrijven. Eind 2017 zijn we
van start gegaan. Markt 18 is één van
de demonstratiewoningen van ENLEB.
Deze verbouwing zal onder andere particuliere eigenaren in Vorselaar kunnen
inspireren om hun woning energetisch
te renoveren. Het zal hen inzicht geven
omtrent de financiële en technische
haalbaarheid, alsook de timing der werken.

Markt 18

Nieuwstraat

Er is in 2017 door het bouwteam hard
gewerkt om een sterk aanbestedingsdossier voor deze energetische verbouwing tot zes woongelegenheden op te
stellen. Eind september vond de opening bieding van het dossier plaats. Na
het gunstige advies van de VMSW vertrouwde onze maatschappij de werken
toe aan de laagste regelmatige bieder:
bouwbedrijf Moons.
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WESTERLO
Rodekruisstraat

Aantal wooneenheden:
226 wooneenheden
Aantal opgeleverede projecten:
22 projecten
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•
Crilsplein

•
Rodekruisstraat
•
Burelen
Zonnige Kempen

Het project Rodekruisstraat heeft na de
weigering van het wegentracé in 2015
door het College van burgemeester
en schepenen van Westerlo een moeizaam parcours afgelegd en vele momenten van stilstand gekend. Er werd
aan Zonnige Kempen gevraagd om de
projectsite te ontsluiten via de Guldensporenlaan. Midden 2017 maakten we
een voorstel tot aangepast wegentracé over aan het College. De verbinding
met de Rodekruisstraat zal worden omgevormd tot een trage weg voor fietsers en voetgangers en de ontsluiting
voor gemotoriseerd verkeer zal via de
Guldensporenlaan gebeuren. Eind 2017
werd het aangepaste tracé door de gemeenteraad goedgekeurd en dienden
we een nieuwe vergunningsvraag in.
We hopen dat de bouwwerken, na twee
jaar van stilstand, in 2018 aangevat kunnen worden.

Kantoren Zonnige Kempen

Voor het project ter uitbreiding van
onze eigen kantoren werd in maart begonnen met het ontruimen van de parking. Zo werd het terrein bouwrijp gemaakt en kon de nodige bronbemaling
opgestart worden. Volgens een voorop-
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Alle foto’s: Rodekruisstraat

gestelde planning diende de funderingen kelderconstructie uitgevoerd te zijn
tegen juli. De ondergrond van het terrein besliste daar anders over en zorgde
voor een vertraging van een half jaar. In
de ondergrond zit een waterhoudende
drift laag, die niet kon worden droog
gezogen. Bij uitgraving spoelde deze
aan de randen de bouwput in waardoor
er gevaar was op verzakking van aanpalende constructies. De fundering en
kelder moesten worden herdacht, de
installaties op de werf omgewisseld. In
december 2017 waren de fundering en
kelderconstructie klaar.

Crilsplein

In juli 2017 sloot Zonnige Kempen een
overeenkomst met de Zusters van het
Heilig Graf van Tongerlo over de aankoop van het oude schoolgebouw aan
het Crilsplein in Tongerlo. In november
werd de aankoop afgerond met de ondertekening van de notariële akte. Aanpalend ligt een perceel dat eigendom
is van de Kleine Landeigendom Zuiderkempen waarmee we gesprekken voerden om na te gaan of een gezamenlijke ontwikkeling mogelijk was. Gezien
de beperkte omvang koos de Kleine
Landeigendom Zuiderkempen om niet
te participeren en de gronden aan Zonnige Kempen te verkopen.
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Foto onder: D’Oude Pastorij, alle andere foto’s: De Blokskens
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ZANDHOVEN

D’ Oude Pastorij

Binnen de voorschriften van het Bijzonder Plan van Aanleg werden twee
gebouwen gebouwd waarin 12 woongelegenheden zijn voorzien. Beide
gebouwen hebben op het gelijkvloers
twee aangepaste woningen voor bejaarden of rolstoelgebruikers.

Veerstraat

Het oude klooster dat werd aangekocht wordt op het ogenblik verhuurd.
De gronden naast het gebouw komen
in aanmerking voor een bescheiden
ontwikkeling. In 2017 werd een eerste
aftoetsing met de gemeente georganiseerd. Op basis hiervan zal in 2018 een
project ontwikkeld worden.

Het project sluit aan bij de dorpskern,
waar ruime parkeergelegenheid voor
bezoekers is. De gemeenschappelijke
groene ruimte die rekening houdt met
een te behouden kastanjeboom bevat
doorgangen voor voetgangers en fietsers vanuit de Vogelzangstraat naar de
dorpskern en sluit aan bij het naburige
cultureel centrum.
Elke woning heeft een private en gunstig georiënteerde buitenruimte van 3,5
meter die overgaat in openbaar domein
tussen en rond de twee gebouwen.

• D’Oude Pastorij
• Veerstraat
Aantal wooneenheden :
50 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
7 projecten

i

Terwijl de bouwwerken reeds in 2016
klaar waren, zijn in 2017 de infrastructuurwerken terug opgestart en afgerond. Uitgestelde werken van de
technieken zijn opgeleverd zodat de
bewoners erna eindelijk de woningen
konden betrekken.
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RANST

Bijlstraat

In 2017 bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwisting de bouwvergunning. Gelukkig werd hierop niet gewacht om de laagste bieder, aannemer
Dethier, met de bouwwerken te laten
starten zodat het project afstevent op
voorlopige oplevering in begin 2018.
De bijhorende infrastructuur zal in eigen beheer opgestart worden zodat
deze naadloos kan aansluiten op het
deel architectuur en de bewoners in
de tweede helft van 2018 de woongelegenheden in gebruik kunnen nemen.

• Bijlstraat

Antal wooneenheden:
Geen wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
Geen opgeleverde projecten

i

Zo zijn alle verblijfsruimtes niet enkel
rolstoeltoegankelijk, maar worden er
ook extra brede doorgangen, zijdelingse opstelruimtes, vlakke manoeuvreerruimtes en dergelijke voorzien.
De woningen zijn aan de ontwerpeisen
van de C2008 voor aanpasbaar bouwen
getoetst. Dit omdat er in de toekomst
flexibel kan worden omgegaan met de
panden door middel van bijvoorbeeld
het plaatsen van scheidingswanden.

Deze meergezinswoning met tien
woongelegenheden is gelegen langs
dienstverleningscentrum (DVC) Zevenbergen, een instelling die zorg biedt
aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. Deze mogelijkheid tot
samenwerking werd benut en binnen
dit project werden op het gelijkvloers
een aantal zorgwoningen voorzien. Zo
wordt ingegaan op de behoefte voor
gezinnen met een zorgbehoevend
kind. Bij het ontwerp heeft bureau Bogaerts Architectuur en Interieur bvba
er rekening mee gehouden dat een gezinslid (kind) binnen de doelgroep van
DVC Zevenbergen valt.

Foto links: Bijlstraat
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OPENING
DE BLOKSKENS
Midden juni huldigden we ons project ‘De Blokskens’
aan de Driehoekstraat in Zandhoven in. Onze
maatschappij bouwde er 13 huurwoningen, een
combinatie van renovatie en nieuwbouw.
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Het monument ‘De Blokskens’ aan de
Driehoekstraat in Zandhoven is een
perceel met gebouwen dat eigendom is
van het OCMW van Zandhoven. Zonnige Kempen kreeg de grond in erfpacht
voor een periode van 50 jaar.

Monumentensemble

Het monument ‘De Blokskens’ bestond
oorspronkelijk uit een rijtje arbeiderswoningen en een ertegenover gelegen
schuurtje. Het ontleent haar status als
monument - naast haar ouderdom aan de ensemble-waarde en de relatief
goed bewaarde details.
De woningen werden in 1842 gebouwd
voor de behoeftigen van het dorp. Het
geheel lag relatief ver buiten de bebouwde kern van Zandhoven en had
een functionele relatie met het omringende landschap. Moestuinen voorzagen in het levensonderhoud en de omringende bossen leverden brandstof.

Renovatie en nieuwbouw

Zonnige Kempen koesterde de wens
om het monument te renoveren tot eigentijdse woningen en er nieuwe woningen aan toe te voegen.
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Het omringende landschap en de aanwezigheid van het oude monument
boden daarbij veel potentie. De vraag
was niet alleen hoe het monument ingepast kon worden in een hedendaags
woonensemble maar ook hoe het plan
een hernieuwde relatie aan kon gaan
met het landschap en haar recreatieve
routes. Bijzonder is dat het nieuwe plan
tevens de sociaal-maatschappelijke traditie van huisvesting zal voortzetten
voor de kansarmen van Zandhoven.
Het ontwerp van Happel Cornelisse
Verhoeven Architecten voorzag in de
renovatie van het monument tot vier
eengezinswoningen met elk één slaapkamer, en negen nieuwe woningen met
elk twee slaapkamers. De architectuur
van de nieuwbouw refereert naar het
monument dankzij onder andere subtiele materialen en een kam bovenop
het dakvolume.
Verder werkten we aan de hand van
kruislagenhout, wat duurzaam is wegens het hergroeibare materiaal. Zonnecollectoren zorgen voor het warme
water en de verwarming. De nadruk
ligt op collectiviteit, maar de woningen
hebben wel een kleine privétuin.
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Collectief domein

Het plan kent een relatief hoge dichtheid in verhouding tot de open lintbebouwing aan de Driehoekstraat. Om
openheid te waarborgen is een zekere
mate van collectiviteit een voordeel. Zo
wordt immers niet de hele site uitverkaveld en voorzien van private tuinen omgeven door muren. De tuinen worden
omhaagd met halfhoge hagen waardoor transparantie op ooghoogte gewaarborgd blijft, maar bewoners toch
voldoende privacy hebben.
Vanaf het collectieve domein vertrekt
een nieuw wandelpad dat ter hoogte
van de oude boom aansluit op de recreatieve routes verderop in het landschap.
De nieuwe blokskens staan gedraaid
ten opzichte van het monument. Door
deze hoekverdraaiing ontstaat er een
speelse en open stedenbouwkundige
opzet met wisselende perspectieven.

Tijdens de plechtige opening van dit
bijzondere project onthulden onze
voorzitter en de burgemeester van
Zandhoven het naambord ‘Buurschap De
Blokskens’. Buurschap (of boerschap) is de
benaming voor de in de Middeleeuwen
ontstane nederzettingen op het platteland.
Het woord verwijst naar de betrekkingen
van buren binnen een collectief domein.
Men zegt ook wel: ‘een goede buurschap
onderhouden’ wanneer men het heeft over
de relatie tussen buren, ofwel ‘als goede
buren met elkaar omgaan’. Wij hopen dat
de bewoners van de Blokskens de naam
van hun nieuwe woonomgeving alle eer
zullen aandoen.
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UITBREIDING
KANTOREN
ZONNIGE KEMPEN
Maart 2017 was het dan eindelijk zover: de parking
aan de achterzijde van onze kantoren langsheen de
E.J. van Gansenstraat werd met zware machinerie
opgeruimd. De aanwezige bomen werden met
wortels en al uit de grond gehaald zodat ze konden
verplant worden en de verhardingen werden weggegraven. Het zal u misschien verbazen dat dit ons
zo gelukkig stemde, maar dit was natuurlijk de start
van de langverwachte werken ter uitbreiding van onze
kantoren.
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NIEUWE KANTOREN ZONNIGE KEMPEN

Eind 2016 werden deze werken gegund aan Bouwbedrijf Moons nv uit
Hechtel-Eksel. Met goed weer in het
vooruitzicht werden de bouwwerken
begin 2017 effectief opgestart. Graafmachines werden aangevoerd aangezien er een kelderput moest worden
uitgegraven maar ook omdat de aanpalende, bestaande bebouwing moest
voorzien worden van bijkomende funderingen. De vreugdekreten, omwille
van de opstart, verstomden echter snel.
In de ondergrond bleek namelijk een
waterhoudende driftlaag aanwezig te
zijn. Onanks het feit dat deze maar een
dertigtal centimeters dik was, strooide
deze enorm veel roet in het eten. De
geplaatste droogzuiging kon het water
uit deze laag niet wegpompen. Met als
gevolg dat bij uitgravingen en het doorboren van de driftlaag, deze ging schuiven en er zo voor zorgde dat de randen
van de uitgegraven put niet stabiel waren. De veiligheid van bouwvakkers en
aanpalende constructies kwam zo in
het gedrang.
De voorziene funderingsconstructie
werd herdacht en herrekend. De aanwezige zware machinerie werd vervangen door nog zwaardere en er werd
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overgegaan tot het storten van een
palenwand langsheen de perceelgrenzen. Eens deze geplaatst en uitgehard
was konden we zorgeloos de kelderput uitgraven. Deze tegenslag zorgde
voor bijkomende kosten maar eveneens voor een enorme vertraging van
de werken. Oorspronkelijk hadden we
in juli spreekwoordelijk ‘uit de grond
willen zijn’; we waren december en de
kelderconstructie was nog niet klaar. En
met slecht weer in het vooruitzicht is
het niet gunstig om begin 2018 aan de
houtstructuur te beginnen.
We laten ons echter niet uit ons lood
slaan en 2018 belooft voor de uitbreiding van onze kantoren een vruchtbaar
jaar te worden. Wie de werken wil zien
vorderen moet maar eens langs de E.J.
van Gansenstraat passeren.
De insteek voor de ruwbouw, het principe van maximaal gebruik van gerecupereerde of recupereerbare materialen
wordt doorgetrokken in de toekomstige inrichting. De opdracht voor het
ontwerpen en leveren van deze totaalinrichting werd toevertrouwd aan
Rotor vzw. Begin 2017 werd gestart met
een aantal workshops met de mede-

werkers van Zonnige Kempen om hun
wensen en noden te leren kennen. Op
basis hiervan werd het concept verfijnd
zodat het ontwerpproces kon aanvatten. Dit ontwerpproces is een boeiende
zoektocht die het evenwicht zoekt tussen de functionele en esthetische eisen
die een kantoorinrichting omvatten en
de beschikbaarheid van bruikbare recuperatiematerialen. De eerste resultaten
zijn alvast veelbelovend.
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Foto’s: Uitbreiding kantoren Zonnige Kempen
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BEWONERSPARTICIPATIE

Zonnige Kempen wil een maatschappij zijn die dicht
bij haar huurders staat. We zijn benieuwd naar wat
bij hen leeft en welke acties we kunnen ondernemen
om hun woonsituatie en samenleven te verbeteren.
Om die doelstellingen te bereiken, werken we vaak
samen met externe partners. Zo ook bij het project
‘Bewonersparticipatie’ in Booischot.
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Van leefbaarheidsonderzoek...

In het najaar van 2015 startten de collega’s van team leefbaarheid met een
leefbaarheidsonderzoek. Ze polsten
naar de tevredenheid van onze huurders over hun woning en woonomgeving. De resultaten van dit onderzoek
brachten een aantal knelpunten in de
wijk Pijpelheide aan het licht. Zaken als
sluikstorten, overlast, kleine criminaliteit, veel verloop in bewoners, ... tasten
het imago van de wijk aan en daar wilden we graag wat aan doen.

... naar een project ‘bewonersparticipatie’
Wat we samen doen, doen we beter.
Voor het aanpakken van de beschreven
problematiek voelde Zonnige Kempen
de nood voor samenwerking. Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie
VZW en de gemeente Heist-op-denBerg toonden zich bereid en sloegen de
handen in elkaar. De partners schreven
in op het subsidieproject ‘bewonersparticipatie’ en ontvingen financiële steun
van de provincie Antwerpen.

58

Opbouwwerkster en buurthuis

In september 2016 ging opbouwwerkster Marloes Damen van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie
VZW aan de slag. Tijdens haar eerste
werkmaanden maakte ze kennis met de
projectpartners, de buurt Pijpelheide
en bouwde ze een vertrouwensband op
met onze huurders.
Om de slaagkansen van het project te
optimaliseren, is het opbouwen van
nabijheid voor de huurders belangrijk. Opbouwwerkster Marloes had een
plaats nodig waar de huurders haar
kunnen vinden; een laagdrempelige en
toegankelijke plek voor de buurtbewoners, een echt buurthuis. Hiervoor stelde Zonnige Kempen een woning in de
Kapelaan Francklaan ter beschikking.
De officiële opening van het buurthuis
vond eind april dit jaar plaats.

Resultaten

Het project heeft intussen al vele
vruchten afgeworpen. Zo keurde de
gemeenteraad van Heist-op-den-Berg
onlangs een leefbaarheidsplan goed.
Dat plan werd opgemaakt door Zonnige Kempen, Samenlevingsopbouw, de
gemeente en het OCMW en Kempens

Woonplatform. Het plan bevat een
reeks maatregelen om de leefbaarheid
in de wijk te verhogen zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en de
parkeerproblematiek, de communicatie
met de bewoners en de kwaliteit van de
woningen. Nu nog Vlaanderen overtuigen.
Elke eerste donderdag van de maand
wordt een buurtcafé georganiseerd
met gratis koffie en thee. Verder organiseerden de projectpartners in de wijk
zwerfvuilacties, zitdagen samen met
het OCMW en CAW, een buurtfeest (juli)
en vele andere activiteiten die het samenleven in de wijk ten goede komen.
Vrijwilligers zijn gestart met een buurtkrantje waarin de activiteiten worden
aangekondigd.

Vrijwilligers zijn er met
volle moed ingevlogen
om de buurtbewoners in
de wijk dichter bij elkaar
te brengen.
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PERSONEELSACTIVITEITEN

Dag in dag uit werken we hard aan het bouwen en
verhuren van onze woningen. Af en toe verlaten we onze
vertrouwde werkplek en trekken we er met z’n allen op
uit. Op de volgende pagina brengen we graag verslag uit
van enkele personeelsactiviteiten van het voorbije jaar.
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Jaarlijkse fietstocht
Om de band met onze huurders en
onze wijken te behouden organiseren
we jaarlijks een fietstocht door ons werkingsgebied. Dit jaar bracht onze tocht
ons bij tropische temperaturen naar
Herselt en Hulshout. Onder meer in de
wijk Ter Voort werden we hartelijk ontvangen door enkele huurders die hun
woning graag openstelden voor een
bezoekje. We eindigden de dag met
vermoeide benen, rode neuzen en een
hoofd vol ideeën en plannen.

Een dagje Gent

EEen goed rapport, dat moet gevierd
worden! Om het schitterende visitatierapport dat we in 2016 kregen te vieren
trokken we op vrijdag 15 september
met het ganse personeel naar Gent
voor een dagje cultuur en ontspanning.
Als kers op de taart mochten we twee
dagen voor vertrek van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans nog
twee ‘Beste Praktijkprijzen 2017’ ontvangen. Reden genoeg om samen even
stil te staan bij deze mooie prestaties. Te
paard, te voet, per boot en per trein ontdekten we enkele uitzonderlijke plekjes
in de historische binnenstad. Na een
zonnige, gezellige dag keerden we moe

maar voldaan terug richting Kempen.

Uitstap personeel en bestuurders

Om de afstand tussen personeel en
Raad van Bestuur te verkleinen en onze
banden te versterken worden er af en
toe gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Op die manier leren we elkaar
beter kennen en krijgen de personen
waarover wordt gesproken een effectief
gezicht. Dit jaar organiseerden we een
dag in het teken van onze projecten in
Booischot. We startten de dag met
een bezoek aan Apojo. Dat is een organisatie uit Aarschot die mensen met
een beperking ondersteuning biedt
op alle mogelijke vlakken. Apojo helpt
deze personen bij de uitbouw van een
zo zelfstandig mogelijk en kwaliteitsvol leven, zoekt mee naar een zinvolle
dagbesteding en woonondersteuning
of zorgt voor begeleiding aan huis. Na
een boeiende kennismaking van enkele projecten en bewonersgroepen bij
Apojo bezochten we samen de werf
Dorpstraat-Hoekstraat in Booischot.
Hier zal Apojo de begeleiding van de
bewoners van de studio’s op zich nemen. ’s Middags konden we onze culturele kennis van de streek bijschaven met

een bezoek aan de abdij van Averbode.
We rondden de dag af in het buurthuis
Kapelaan Francklaan. Na een hartelijke
ontvangst door de vrijwilligers, stuk
voor stuk sociale huurders, kregen we
toelichting over de toekomstplannen
van de buurtwerking. Het zien van zoveel inzet en betrokkenheid gaf ons
allen een warm gevoel en sterkte ons
geloof in de kracht van een wijk.
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EUROPESE PROJECTEN

Zonnige Kempen kijkt verder dan de horizon. Ook buiten
de landsgrenzen nemen we deel aan initiatieven om onze
visie van duurzaamheid te verspreiden.
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TRIME staat voor Trias Mores Energetica en voegt aan de methode van de
Trias Energetica drie stappen toe om
extra energiebezuiniging te bekomen:
• promoot energie-efficiënt
gebruikersgedrag
• promoot aankoopgedrag energie-efficiënte producten
• vermenigvuldig het engagement
tot deze gedragswijzigingen
Dit alles verhoogt het gemeenschapsgevoel binnen de wijk en vermindert
de CO2-uitstoot.

Het Europese onderzoeksproject
TRIME beoogt een gemeenschap
van sociale woningsbouwhuurders
te creëren dat een langdurige gedragsverandering moet bereiken
met betrekking tot het gebruik van
energie in hun woningen. De energieambassadeur, zelf een bewoner,
is een stimulerende factor. De verandering heeft de betaalbaarheid van
energie verbeterd en de huurders
meer koopkracht gegeven. Zo stijgt
ook hun zelfbewustzijn, waardoor
hun maatschappelijk engagement
binnen ons werkingsgebied nog
groeit. Het project SHINE toetst de
haalbaarheid van BEN-renoveren
binnen de huidige financiële context terwijl ENLEB inzet op het integraal concept voor verduurzaming
van woningen op basis van cocreatie met de focus op zelfvoorzienendheid.
Deze projecten dragen allen bij aan
het afremmen van de klimaatsverandering.
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TRIME
TRIME is een Europees project dat bewoners van sociale woningen helpt om
hun energieverbruik te verminderen,
wat hen uiteindelijk toelaat geld te besparen en gezonder te leven. Zonnige
Kempen behoort tot de selecte groep
van zeven deelnemende huisvestingsmaatschappijen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Nederland en
natuurlijk ons land. Deze groep werkt
van 2014 tot 2017 samen om bewoners
te helpen energie te besparen.

Energieambassadeurs

Onze maatschappij kon beroep doen
op ervaringen opgedaan in eerdere
projecten. Nooit eerder schakelden we
de medewerking van een aantal huurders om hun buren te begeleiden in
energiebesparing. En dit is nu precies
de kern van het TRIME-project.
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Beoogd resultaat

Het doel is om gedurende de projectperiode het energieverbruik met maar
liefst negen procent te doen dalen bij
ongeveer vijfduizend bewoners van
sociale woningen verspreid over heel
Europa. Verbeteringen aan woningen
leiden eveneens tot een vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen. En
dat draagt dan weer bij tot een beter
milieu.
Ambitieus, dat zeker.
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Werkwijze

Maar hoe gaat het project bij ons precies in z’n werk? Allereerst zocht Zonnige Kempen bewoners waarvan we het
gedrag op het vlak van energieverbruik
kunnen opvolgen. Zij geven ons TRIME-team een idee over hoe bewoners
van sociale woningen energie verbruiken. Om hen te informeren, organiseerden we een ontmoeting bij de deelnemende bewoners thuis, waarna we hun
energieverbruik opvolgen gedurende
minstens zes maanden en maximaal
twee jaar. Vervolgens ging Zonnige
Kempen op zoek naar energieambassadeurs, de onmisbare schakels van het
project. We ontwikkelden voor hen een
toolbox en training om correct advies
te verlenen aan hun medebewoners.
Het is immers de bedoeling dat deze
ambassadeurs hun buren en vrienden
aanmoedigen om mee te stappen in
het project. Hun opdracht bestaat ook
uit het bezorgen van een vragenlijst aan
de bewoners waaraan zij advies geven.
Hieruit moet blijken hoeveel energie zij
besparen.

Ook moedigen de ambassadeurs andere bewoners aan om hun energiebesparing in te vullen op de TRIME-website.
Dat is een onderdeel van een competitie waarbij de energiebesparing in elk
deelnemend land wordt gemeten.

Energiebewustmaking

Zonnige Kempen ging nog een stapje
verder en ontwikkelde in samenwerking met Porta Capena een innovatief
verplaatsbaar energiebewustmakingssysteem. Zo’n systeem geeft het energieverbruik bijna ogenblikkelijk weer en
vergelijkt de kost ervan met een voorgaande periode. De toekomst zal uitwijzen of dergelijke technologische snufjes
ook extra besparingen opleveren.

Uitstekende resultaten en
toekomstperspectief

Op donderdag 31 augustus 2017 rondde Zonnige Kempen het project ‘Energiebesparing vanuit gedragswijziging
in sociale huisvesting’ feestelijk af met
een hapje en een drankje. De energieambassadeurs die meer dan 100 gezinnen in Berlaar, Booischot, Ramsel,
Herenthout en Vorselaar begeleidden
werden in de bloemetjes gezet. Zij realiseerden samen met hun begeleide

huurders een energiebesparing via
kleine ingrepen in het dagdagelijkse
handelen, zonder hierbij aan comfort in
te boeten. Men bespaarde gemiddeld
11,5% op de energierekening, wat goed
is voor gemiddeld 165 euro minder
energiekosten per jaar per gezin.

Factum est?

Onze maatschappij erkent het nut en
de positieve gevolgen, zowel voor onze
huurders als voor onze maatschappij. Daarom zullen we het begeleiden
van onze energieambassadeurs verderzetten, onder andere binnen het
SHINE-project.
Ook andere huisvestingsmaatschappijen en organisaties toonden al interesse
om het energieambassadeursmodel
toe te passen. Zij kunnen beroep doen
op de materialen en de ervaring die
Zonnige Kempen opdeed via het TRIME-project om zo de beste ondersteuning te bieden aan hun toekomstige
energieambassadeurs en de bewoners
die ze zullen begeleiden.
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SHINE
32% van de CO2-uitstoot in de Kempen
is afkomstig van huishoudens. Daarom
werd binnen het engagement van de 24
Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020 geopteerd om verouderde woningen,
gebrekkige isolatie en inefficiënte technieken die bijdragen aan dit cijfer aan te
passen.
Om het verouderde woningbestand
aan te pakken, startte Zonnige Kempen in samenwerking met Kamp C en
het Kenniscentrum Energie van Thomas
More en onder supervisie van IOK het
wijkrenovatieproject SHINE op. SHINE
staat voor ‘Sustainable Houses in Inclusive NEighbourhoods’ en is goedgekeurd binnen de Europese subsidie van
het Interreg 2 Zeeën - programma. Het
project loopt tot augustus 2020.
14 organisaties uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken samen om de renovatiedynamiek gebaseerd op BEN (Bijna
Energie Neutraal) in eigen regio op gang
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ENLEB
te brengen. De insteek vanuit Zonnige
Kempen is tweeledig. Ten eerste zullen
in een proefproject enkele woningen
van de wijk Seringenhof gerenoveerd
worden binnen de BEN-normering.
Hierbij werd in 2017 verder gewerkt
om het voorontwerp te optimaliseren
waarbij de financiële factor een belangrijke toetsing was. In 2017 kregen we
spijtig genoeg geen bevestiging van
EFRO-kredieten voor de uitvoering van
de rest van de wijk zodat de timing hiervan onzeker is.
Het tweede luik betreft de begeleiding
van huurders naar een energie-efficiënt
leven. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de ervaringen uit vroegere Europese projecten (CEM, TRIME …) en deze
worden verder geoptimaliseerd.

ENLEB is een project waarin Vlaamse
en Nederlandse partners samenwerken
om burgers aan te zetten tot EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen. De doelstelling van het project
is de ontwikkeling van een integraal
concept voor verduurzaming van woningen op basis van cocreatie, met de
focus op zelfvoorzienendheid, zodat
woningen energieneutraal blijven ook
al verandert het energieprofiel van de
bewoner.
Het project is gestart op 1 juni 2017 en
loopt tot 31 mei 2020.
De partners in het project zullen onderzoek voeren in negen wijken verdeeld
over Nederland en Vlaanderen om inzichten te krijgen over het opzetten
van een cocreatieproces. In het cocreatieproces gaan de partners aan de slag
met bedrijven en burgers om bewustwording en eigenaarschap te creëren
om tot technische oplossingen te komen vanuit de innovatieve kracht van
de bedrijven.

IV SOCIAAL LUIK

Verder zullen ook diverse demonstraties en pilots uitgevoerd worden rond
technologische product- en procesinnovaties: onder andere isoleren aan de
binnenzijde van de muur, het uitrusten
van woningen met DC-technologie, het
ontwikkelen van een mobiele DC-unit,
integratie van alle kanalen en leidingen
in de bouwkundige schil.
Voor Zonnige Kempen omvat dit de
energetische renovatie van Markt 18,
de voormalige woning van dokter Van
Bockstal, te Vorselaar. Hierbij moeten
we niet-standaardoplossingen ontwikkelen omdat het uitzicht van de woning
niet mag gewijzigd worden. Dit dient te
gebeuren in combinatie met een verdichtingsstrategie om de bewoningsdensiteit te verhogen tot zes entiteiten.
Er zal eveneens onderzocht worden of
nieuwe technologieën, zoals elektriciteit op basis van gelijkstroom en hybride verwarming en rechtstreeks gebruik
van stroom van de fotovoltaïsche toegepast kunnen worden.
Daarnaast zijn in de aanvraag ook de renovatie en het begeleidingstraject voor
huurders in de wijk Vinkenhof te Berlaar

opgenomen; alsook de ondersteuning
van de energetische begeleiding die
gegeven wordt in het buurthuis in de
Kapelaan Francklaan te Heist-op-denBerg.
Alle informatie uit de voorgaande activiteiten zal gebundeld worden en de
partners zullen hiermee samen een
ENLEB-menukaart ontwikkelen. Het
moet een bruikbaar instrument worden in klare taal waarmee bewoners
en organisaties aan de slag kunnen om
hun woningen te verduurzamen. In de
menukaart komen zowel technische
als financiële aspecten aan bod waarbij
aandacht besteed wordt aan de hoogst
mogelijke meerwaarde voor verduurzaming in de opeenvolging van investeringen (kosten - optimale investeringen).

KENNIS DELEN

van de vennootschap beïnvloeden.
Nadat TRIME eindigt in augustus 2017,
wordt het model van de energieambassadeurs verder ontvouwd onder andere
binnen het SHINE- en ENLEB-project.
Contacten en samenwerkingen met andere organisaties zoals de VMSW, Molse
Bouwmaatschappij voor Huisvesting,
Kringloopwinkel Zuiderkempen en Samenlevingsopbouw Antwerpen zorgen
ervoor dat deze positieve ervaringen
niet op een eiland blijven, maar zich
als een olievlek zullen verspreiden. Verschillende organisaties hebben intussen hun interesse in het TRIME model
reeds uitgesproken.
Er werd generiek materiaal ontwikkeld
opdat het model van de energieambassadeurs verder toegepast kan worden
bij diverse organisaties over gans Europa. De weg is nog lang, maar onze huurders en onze partners geraken beetje
bij beetje besmet met het goedaardige
virus ‘energetische duurzaamheid’.

Uit de voorgaande omschrijvingen
blijkt duidelijk dat Europese projecten
geen losstaande initiatieven zijn, maar
mekaar en ook de volledige werking
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ACTUALISATIE

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen
moeten om de twee jaar hun kandidaat-huurders
contacteren. Ze ‘actualiseren’ dan hun wachtlijsten
of, anders gezegd: ze gaan na of hun kandidaathuurders nog geïnteresseerd zijn en nog voldoen aan de
inschrijvingsvoorwaarden. Op twee jaar tijd kan er immers
wat veranderen aan de situatie van kandidaat-huurders:
hun gezinssamenstelling is anders, hun inkomen is
gewijzigd … Onze maatschappij actualiseerde haar
kandidatendossiers in het voorjaar van 2017. Een heus
karwei!
70
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GEZINSTYPE
Paar zonder kinderen
De kandidaten kregen ook de mogelijkheid om, rekening houdend met de
nieuwe projecten, hun woonkeuze aan
te passen.

11%

Er werden door onze administratie
2.308 kandidaten aangeschreven. Wie
voor de deadline van 30 april niet reageerde, ontving een tweede schrijven.
Kandidaat-huurders die ook hierop niet
reageerden of waarvan het inkomen
2014 boven de inkomensgrens lag, werden geschrapt als kandidaat-huurder.

56%
Alleenstaanden

Eenoudergezinnen
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De volgende grafieken geven een indruk van ons kandidatenbestand op 31
december 2017.

26%

Aantal kandidaat-huurders

Na deze acties telde ons kandidatenbestand nog een 1.600-tal kandidaten. In
de loop van het jaar ontvingen we nog
643 nieuwe inschrijvingen zodat er eind
2017 2.243 kandidaten ingeschreven
waren bij onze maatschappij.

7%

Paar met kinderen

8
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BUURTFEESTEN

Een buurtfeest is dé uitgelezen kans om in alle
gezelligheid je buren beter te leren kennen. Onze
bewoners begrijpen dit maar al te goed. 2017 was
wederom een succes, met maar liefst 12 initiatieven.
Op de volgende pagina’s volgt een bloemlezing.
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Herselt, Roteinde - Bosstraat

Op 10 juni organiseerde de buurtwerking van Buur-T-Huis 40 haar tiende
buurtfeest.
Het buurtcomité staat erom bekend de
handen graag uit de mouwen te steken.
Het centrale plein in Roteinde werd omgetoverd tot een heus festivalterrein.
Liefst 180 deelnemers genoten van een
buurtbarbecue met een veelheid aan
randanimatie: een mentalist-goochelaar en een springkasteel voor de kinderen, taart en koffie in het buurthuis, een
tombola en DJ Fiesta Loca die de bewoners naar de dansvloer lokte.

zetten. Zaterdag werd het springkasteel geregeld en haalden we de
BBQ’s. Vervolgens was het tijd om de
groenten klaar te maken en in de namiddag werden de laatste zaken in orde
gebracht. Om 16.00 uur arriveerden de
eerste buren en een uurtje later kon
iedereen aan tafel. De buikjes werden
goed gevuld, maar het merendeel van
de bewoners liet toch nog een gaatje over voor een bolletje ijs. Het werd
daarna nog een avond gezellig samenzijn, te beginnen met kinderdisco voor
de kleintjes. Zondagochtend waren we
al terug op post om alles op te ruimen.”
Meer moet dat niet zijn, knap werk!

Buurt-T-Huis 40: ga zo verder, daar mogen nog tientallen edities aan toegevoegd worden!

De buurtwerking gaf
ons te kennen dat het
een succes was als
nooit tevoren met tig
aan positieve reacties;
“gezelligheid troef”.
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Nijlen, Kerkevelden

Op 7 januari zette het buurtcomité van
Kerkevelden het jaar feestelijk in met
een Nieuwjaarsdrink: een mooi initiatief
met dito opkomst.
Op 17 juni volgde de jaarlijkse buurtbarbecue. Het buurtcomité doet zijn relaas:
“Vrijdagavond begonnen we met vier
personen de tafels en stoelen klaar te

Laakdal, De Heide

In Eindhout werd een buurtfeest georganiseerd voor de bewoners van
Akkerrode, Breugelstraat, Stokberg,
Toekomststraat, Vissenstraat en Wouwerhoeve.
Buurtcomité De Heide heeft jarenlange
ervaring in het organiseren van barbecues: gezellig samen tafelen gevolgd
door een dansje placeren op live muziek
in de prachtig versierde partytenten.
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Goed bezig buurtcomité! Doe zo vooral
verder, want de bewoners kunnen jullie
niet missen.

Berlaar, Welvaartstraat

Een weekje later, op 1 juli, werd er opnieuw gefeest onder dezelfde partytenten. Ditmaal op het binnenplein in de
Welvaartstraat in Berlaar. Op deze vierde editie ter gelegenheid van – je raadt
het nooit – vier jaar bewoning, werden
de bewoners verwelkomd met aperitiefhapjes. Daarna staken de bewoners
de barbecue aan en genoot iedereen
van chocomousse en tiramisu. Nadat
het feestmaal wat gezakt was, maakten
de bewoners de dansvloer onveilig. Een
serieuze verwennerij daar, als je het ons
vraagt!

Pijpelhei, KapCar9

En we gaan verder, week na week. Op 8
juli was het feest in Pijpelheide voor de
bewoners van de Kapelaan Francklaan,
Cardijnlaan en Negenbunders.
Het buurtfeest ging van start om 15.00
uur met tal van randanimatie: een
springkasteel voor de kinderen, een
Kubb-tornooi voor de tieners en volks-

spelen voor alle leeftijden. De kinderen toonden hun danstalenten aan de
hele buurt. ‘s Avonds zorgde The Best
Friends Band voor ‘keigoede allround
muziek’.
Met een deelnemersaantal van 70 volwassenen en 40 kinderen komen we
duimen tekort om de lucht in te steken.
Het buurtcomité zorgde weer voor veel
plezier daar op de Hei in de KapCar9
buurt!

Berlaar, Nethendal

Een nieuwkomer! Na een lange pauze
heeft de buurtwerking er opnieuw zin
in. Fijn hier is de samenwerking tussen
Spoorweglei, Anjerstraat, Bijenhof en
onze Nethendal.
Op 29 juli konden de bewoners smullen van verse frietjes. Voor de kinderen
werd animatie voorzien door de Feestreddertjes én alsof dat nog niet genoeg
was, konden ze zich uitleven op een
springkasteel. Daarnaast vond er een
petanque- en een dartstornooi plaats.
Talent van eigen bodem zorgde voor de
muzikale omlijsting.

Met 80 volwassenen en een 20-tal kinderen kan dit tellen als doorstart. Dat
smaakt naar meer!

Hulshout, Bruiersveld Stekkestraat

Het nieuwe buurtcomité heeft drie jaar
geleden een nieuwe adem gevonden,
en wat voor één! Op 19 augustus kon je
van kilometers ver de gezellig sfeer en
al het lekkers opsnuiven. De weergoden
waren de bewoners niet goedgezind,
maar dat lieten ze niet aan hun hart
komen. De barbecue draaide overuren
en de avond werd naar goede gewoonte afgesloten met een heuse karaoke.
Soms pijnlijk voor de oren, maar zeer
goed voor lachspieren.
Op naar de vierde editie. Dat wordt
weer vieren!
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Herenthout, Lindelaan, Bergensesteenweg, Kapellekensboom

De bewoners van dit grote nieuwbouwproject trokken meteen de kaart van
een gezellige, betrokken buurt: het eerste buurtfeest op 26 augustus vormde
een uitstekende gelegenheid om met
de nieuwe buren een praatje te slaan.
De partytenten werden opgesteld in de
Kapellekensboom, een doodlopende
straat waar de kinderen veilig konden
genieten van de animatie en zich te
buiten konden gaan op het aanpalend
sportveld en in het bos.

Herenthout, Sandelynhof

Op 9 september vond het jaarlijkse
buurtfeest in Sandelynhof plaats. Op de
uitnodiging stond de essentie te lezen:
“als straat samen eten, drinken, feesten
en in een gezellige sfeer elkaar beter leren kennen”. Mooi!
In tegenstelling tot de weersvoorspellingen nam de zon toch de bovenhand,
tot groot jolijt van de feestvierders.
Ook voor een bewoner die zich die dag
niet zo lekker voelde, werd een oplossing gevonden: zijn buren brachten
hem eten aan huis.

Ook de volwassenen hebben zich goed
vermaakt, het buurtfeest werd door alle
deelnemers gesmaakt.

Zo was het voor hem toch ook nog een
klein beetje feest. Van goede buren gesproken.

We hopen dat deze buurtbarbecue het
begin vormt van een mooie traditie!

Het was, uitgezonderd de jammerlijke
afwezige, weer een geslaagde editie
met veel gelach en plezier. Op naar volgend jaar.
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Zandhoven, Watersportlaan

De bewoners van de Watersportlaan
zijn altijd in voor een feestje. We kunnen hen geen ongelijk geven. Sinds de
bewoning van dit nieuwbouwproject in
2015 plannen ze jaarlijks een buurtfeest.
Op 16 september organiseerde het
buurtcomité haar barbecue. Het comité
zorgde voor drank en groentjes, enkel
voor het vlees werd een democratische
vergoeding gevraagd. Een 40-tal bewoners liet deze kans niet aan zijn neus
voorbij gaan!
De kinderen amuseerden zich op het
grote grasplein achter de woningen en
er waren marshmallows voorzien die ze
zelf konden roosteren. Gesmuld en gesmikkeld hebben ze!

Laakdal, Hulstsestraat

Het jaar 2017 afsluiten doen we in
schoonheid en met een debutant: de
Hulstsestraat.

IV SOCIAAL LUIK

Dit mooie project, dat wordt bewoond
sinds het voorjaar van 2016, werd uitverkoren om de sociale cohesie tussen
de bewoners te vergroten. Vormingsplus Kempen en Zonnige Kempen zetten de nodige stappen om de buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen.
De kers op de taart vond plaats in de
vorm van een Kerstfeest op 22 december. De bewoners maakten het gezellig
rond een vuurkorf met vers gebakken
wafels, warme chocomelk en glühwein.
Het binnenplein werd mooi versierd en
verlicht.
De initiatiefnemers zijn enthousiast om
ook in 2018 een evenement te organiseren. Belofte maakt schuld.

Zonnige Kempen wil
alle buurtcomités,
organisatoren en
andere vrijwilligers
bedanken om al deze
initiatieven mogelijk te
maken. Uiteraard ook
een dankjewel aan alle
deelnemers, want zonder
hen geen buurtfeesten!
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ZONNIGE KEMPEN
IN CIJFERS
In dit hoofdstuk geven we enkele grafieken weer die
de werking van onze sociale huisvestingsmaatschappij
illustreren. Zo schetsen we een beeld van onder meer
onze huurders en het patrimonium. Beelden zeggen
immers meer dan woorden.
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Huurders
GEZINSTYPE

Paar zonder kinderen

14%
Paar met kinderen

13%
Eenoudergezinnen
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26%

47%

Alleenstaanden
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€URO

AANTAL

5.000
7.500
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000
37.500
40.000
42.500
45.000
47.500
+
0

100

200

300

400

500

81

Huur
600
HUURPRIJZEN
500
400
300
200

Aantal huurders met huurprijzen in euro’s

82

750 -

700 -

650 -

600 -

550 -

500 -

450 -

400 -

350 -

300 -

250 -

200 -

150 -

100 -

0

50 -

100

V ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

HUURACHTERSTALLEN
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Aantal verhuurde sociale woongelegenheden
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Klachten

OVERZICHT

5 klachten
ontvangen
De 5 klachten betroffen:
• 2 x huurprijsberekening
• 1x technisch aspect
• 1x onrechtmatige inwoning +
niet naleven huurdersverplichtingen
• 1x schrapping kandidaat

Behandeling
• 2 ongegronde klachten
• 3 gegronde klachten

3 klachten
opgelost

Er is een goedgekeurde klachtenprocedure sinds 13 december 2012
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BESTE PRAKTIJKPRIJZEN

Op woensdag 13 september reikte Vlaams minister van
Wonen Liesbeth Homans de ‘Beste Praktijkprijzen 2017’
uit. Dat zijn prijzen voor goede praktijken van sociale
huisvestingsmaatschappijen die in het afgelopen jaar
gevisiteerd werden en die bredere navolging binnen de
sector verdienen. Onze maatschappij sleepte twee van de
zes prijzen in de wacht.
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Uitstekend visitatierapport

In september 2015 kregen we de leden
van de Visitatieraad van Sociale Huisvestingsmaatschappijen over de vloer.
Dat overheidsorgaan neemt de werking
van een sociale huisvestingsmaatschappij onder de loep. De commissie gaf
onze maatschappij over de hele lijn een
positieve beoordeling en stelde twee
goede praktijken vast.
Deze goede praktijken werden op
Vlaams niveau genomineerd voor de
‘Beste-Praktijkprijs 2017’. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de
sector, sociale huurders en de Visitatieraad koos de best practices in zes categorieën.

Beste praktijkprijzen

POnze maatschappij ontving een eerste
Beste Praktijkprijs voor haar aanpasbare
woningen voor nieuw-samengestelde
gezinnen. Deze gezinnen hebben vaak
nood aan een flexibel aantal (slaap)
ruimtes en daarom hebben we in de
wijken Schietboom en Zoerledorp in
Westerlo woningen uitgerust met een
verschuifbare wand. Zo creëren we
op een eenvoudige manier een extra
slaapkamer voor ‘weekendkinderen’.
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We pasten dezelfde flexibiliteit toe in
de Kapelaan Francklaan in Booischot
waar we een verplaatsbare wand op de
eerste verdieping van twee aanpalende woningen plaatsten. Hierdoor kunnen één, twee of zelfs drie slaapkamers
voorzien worden, afhankelijk van de gezinssituatie van de bewoners.
Deze oplossing trok niet enkel de aandacht van de geschreven pers. Ook regionale televisiezender RTV was op de
afspraak om dit in de verf te zetten.
Voor het CEM-project (Communicatiemiddel voor Energiekost en integrale
woonkwaliteit op Maat van de huurders) ontving onze maatschappij een
tweede erkenning. Binnen dit project
stelden we vast dat de leefwijze van een
gezin bepalend is voor het energieverbruik. In navolging van dit project startte Zonnige Kempen in september 2014
met het TRIME, een Europees project
dat bewoners van sociale woningen
helpt om hun energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd het binnenklimaat te verbeteren.

We leidden twaalf huurders op tot zogenaamde ‘energieambassadeurs’ die
een onmisbare schakel vormden in het
project. We ontwikkelden voor hen een
toolbox en training om correct advies te
verlenen aan hun medebewoners. Het
was immers de bedoeling dat onze ambassadeurs hun buren aanmoedigden
om mee te stappen in het project.
De energieambassadeurs begeleidden meer dan 100 gezinnen in Berlaar,
Booischot, Ramsel, Herenthout en Vorselaar. Zij realiseerden een energiebesparing via kleine ingrepen in het
dagdagelijkse handelen, zonder hierbij
aan comfort in te boeten.
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VII TOEKOMST

VOORUITBLIK
Vol verwachting kijken we naar de toekomst. De uitbreiding van de burelen krijgt
meer en meer vorm op het terrein. De waardering van de sector voor de innovatieve
aanpak, zowel naar huurders als gebouwen, bevestigd door de minister met twee
‘Beste Praktijkprijzen’, geven een nieuwe dynamiek om op de ingeslagen weg verder
te gaan.
Het begrip duurzaamheid wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt en krijgt
door cocreatie en circulaire economie een nieuwe dimensie en zullen in de toekomst
samen met de steeds nauwer wordende band tussen wonen en zorg nieuwe
uitdagingen creëren.
Dat het niet elke dag feest is, mochten we ervaren in 2017 bij het heengaan van Tuur
Baeten en Louis Helsen, in het verleden twee steunpilaren van onze maatschappij.
We voelen ons verantwoordelijk het door hen aangegeven pad te blijven bewandelen.
Hiervoor hopen we dat zoals dit jaar te kunnen rekenen op de inzet van onze
voorzitter en de leden van onze Raad van Bestuur, ons personeel en de partners
zodat we voor mensen met een laag inkomen in de ‘Zonnige Kempen’ een
betaalbare, comfortabele woongelegenheid kunnen realiseren in een duurzame
samenleving.

91

UITBREIDING KANTOREN
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FIETSTOCHT
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RAAD VAN BESTUUR &
PERSONEEL
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Zonnige Kempen is een burgerlijk vennootschap met de handelsvorm van een
coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk.
Sociale huisvestingsmaatschappij door VMSW erkend onder het nummer 1295.
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