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VOORWOORD
Ludo Helsen
Voorzitter
Zonnige Kempen

Wat in de Zonnige
Kempen gebeurt, kan
mensen niet alleen
een goede woning
bezorgen, maar zal
voor hen ook het
verschil maken.
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VOORWOORD

Goede vrienden,
Het jaar waarover wij hier verslag uitbrengen was een zeer actief jaar, niet
omdat wij maar bouwden en bouwden,
maar wel omdat wij heel erg werkten
aan het gezicht van onze maatschappij
, en het gezicht is toch een van de voorname delen van een lichaam. Wat is nu
dat gezicht? Wanneer je zegt: “denk
eens aan Zonnige Kempen”, dan kun
je denken aan een gebouw of dan kun
je denken aan mensen. Wat het eerste
betreft bouwen wij op dit moment het
hele perceel vol in Westerlo tussen de
Markt en de van Gansenstraat. Er kwam
een half splinternieuw, half erg aangepast gebouw tot stand. Nu gaan we er
naar verhuizen, maar het hele vorige
werkjaar gonsde het van bouwactiviteiten.
Een tweede element van ons gezicht
zijn de mensen die voor ons werken en
die echt overal een deel van ons aangezicht zijn: onze directeur en ons personeel. En daar kwam en komt heel wat
verandering in. Onze alom geprezen
directeur Luc Stijnen deed het jaar uit,
maar leidde ook al zijn opvolgster op,
Anneleen Eelen, en nu staat hij haar

nog enkele maanden lang met raad en
daad bij. Daarenboven was er ook de
zoektocht naar twee nieuwe afdelingshoofden, en werden er bijkomende personeelsleden aangeworven om in het
nieuwe gebouw vanaf de eerste dag na
de verhuis op volle toeren te draaien.
Eerst en vooral wil ik dus al diegenen
danken die aan de dubbele realisatie
van dit nieuwe gezicht hebben meegewerkt. Het ziet er allemaal goed uit en
wij wensen hen het beste voor de toekomst van deze mooie vereniging.
Het is ook wel mijn laatste voorwoord.
Ik las eens een mooie roman waarin de
hoofdfiguur door zijn kinderen werd
beschreven als wereldkampioen in het
schrijven van voorwoorden, wel, dat
zou ook op mij kunnen worden toegepast.
In elk geval kan ik dat feit, dat het mijn
laatste voorwoord is, hier niet verzwijgen en er zo met stille trom vanonder
muizen. En ik ga dat ook niet doen. Integendeel.

Ik was bij het bestuur van deze instelling onafgebroken betrokken sinds het
einde van 1971, waarvan het overgrote
deel als voorzitter. In die periode heb ik
echt de wereld en vooral deze wereld
hier, de wereld van de sociale huisvesting, zien veranderen. Daarom kan ik
niet anders als daar toch wat over schrijven, het is zoals bij de apostelen na Pasen of na Pinksteren: “non possumus
non loqui”. Ik moet erover spreken.
Wanneer je de bestuurlijke wereld vergelijkt die van 1970 met die van nu,
inderdaad bijna 50 jaar, dan lijkt het of
je nu wel op een andere planeet leeft,
ofwel dat je er toen op leefde. Veel woningen hadden wij nog niet gebouwd,
wij bestonden nog niet zo lang. In Herenthout hadden wij al huizen, in Eindhout en in Grobbendonk. Wij waren de
jongste en de kleinste maatschappij,
maar wij waren totaal onafhankelijk en
erkend als sociale bouwmaatschappij
door de toenmalige Nationale Maatschappij voor de Huisvesting.
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Wij waren toen Belgisch. Een gewestvorming was nog niet uitgevonden,
maar toch werkte het goed. Je moest
wel harder argumenteren voor je nog
eens een ‘contingent’ van 20 of 25 woningen mocht bouwen, maar de NMH
was een overheidsmaatschappij waarmee je heel goede afspraken kon maken
en met mensen aan de top waarmee je
open gesprekken kon hebben en overeenkomsten kon sluiten. De hoofdzaak
was dat je woningen bouwde en dat je
dit op een juiste manier deed. Regelneverij was er in de verste verte niet te
bekennen.
Vier decennia later is het toch wel anders geworden. Het toepassen van de
kleinste regeltjes en de controle daarop
is nu eerder hoofdzaak geworden dan
het bouwen van woningen zelf. Het vertrouwen van vroeger is nu eerder wantrouwen geworden in beide richtingen.
Wat er allemaal kan gebeuren wanneer afspraken uit die eerste periode
getoetst werden aan de regeltjes van
de tweede, hebben wij een aantal jaren geleden bijna aan den lijve ondervonden, toen wij echt twee jaar lang
moesten procederen tegen onze voogdijambtenaren die doorgingen tot ze
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veroordeeld werden voor roekeloos en
tergend geding.
Ondertussen zijn de plooien wel gladgestreken, maar wij hebben er onze
lessen uit getrokken en onze inzichten
bijgesteld. De wereld is veranderd en de
macht is verschoven.
Er zijn ook zaken positief geëvolueerd
in die periode. Europa is zich beginnen
te manifesteren, de grenzen werden
gesloopt, contacten met wat er in onze
sector in Europa gebeurde werden mogelijk, er konden in Europa zelfs middelen worden gehaald.
Dit laatste werd nog interessanter toen
het ook bleek dat nieuwe technologieën er niet alleen waren om sneller op
de maan te geraken of met de trein tot
aan de Azurenkust, maar dat die vaak
ook wat met wonen hadden te maken
en konden aangewend worden om de
totale woonprijs in onze nieuwe woningen te drukken. Wij weten allemaal
dat Zonnige Kempen in de sociale huisvesting hier het voortouw nam.

Wat ook veranderde in al die jaren was
onze visie op de aankoop van gronden.
Heel snel hebben wij de optiek van heel
veel woningen bouwen aan de rand van
her dorp gewijzigd in woningen bouwen in het centrum, onder de kerktoren
als het kan. Het is niet omdat je bij ons
huurt dat je aan de rand van de maatschappij moet wonen. Integendeel.
Daarom werden onze woningen minder
en minder stukjes van groepen woningen, maar werden ze meer individueel
herkenbaar. Wij vulden de centra van
onze dorpen aan: hier twee woningen,
daar vier of vijf ...
Op de duur trof je onze woningen aan
op vele plaatsen in onze dorpen en
soms hebben wij zo zelfs dorpen van
een totale verloedering kunnen redden.
Gelukkig waren er ook andere politieke
instellingen, gemeenten, provincie, die
ons daarbij hebben geholpen, en onze
private partner heeft ons ook steeds in
die richting gestuwd en bruggen gebouwd naar anderen.

In deze iets meer dan vier decennia zijn
wij gegroeid van een kleine 200 woningen naar meer dan tweeduizend
meer! Met dit resultaat zou men vermoeden dat en nu veel minder behoefte is aan nog bijkomende sociale woningen dan in 1972. Het paradoxale hiervan
is dat de conclusie totaal onjuist is. Er
blijven nog meer sociale huurwoningen
nodig.

En zo zijn wij in deze gewijzigde wereld
voor velen een reddingsboei geworden.
Jongere politici moeten niet wanhopen,
want hier is nog werk aan de winkel,
veel werk! Wat in de Zonnige Kempen
gebeurt kan mensen niet alleen een
goede woning bezorgen, maar zal voor
hen ook het verschil maken .
Met heel veel dank voor die vele jaren,
Ludo Helsen

Waar vroeger een aantal van onze woningen eerder een doorgangskarakter
hadden en bewoond werden door een
jong gezin dat toch van plan was een
eigen woning te bouwen, komt dit vandaag bijna nooit nog voor. Wij hebben
de indruk dat voor heel veel gezinnen
het bouwen van een huis een utopie is
geworden. Meer en meer mensen huren
een woning waar ze vaak heel hun leven
blijven in wonen.
Er zijn ook woningen te huur op de private markt, maar die prijzen rijzen meer
en meer de pan uit. Huurders in die sector zijn ook in groten getale kandidaathuurder bij ons, want dat is hun enige
kans om niet in de totale armoede te
geraken.
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RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter & Directeur
Helsen Ludo
Luyten Frans
Stijnen Luc

Laakdal - Veerle
Herselt
Kasterlee - Tielen

Voorzitter
Ondervoorzitter
Directeur

Herentals
Oordegem
Kasterlee
Vorselaar
Westerlo
Berlaar
Hulshout
Laakdal
Westerlo
Grobbendonk
Heist-op-den-Berg
Westerlo
Zandhoven
Geel
Nijlen
Westerlo
Herenthout

Afgevaardigde van de provincie
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
Afgevaardigde Beweging.net Mechelen-Turnhout
Voorzitter OCMW gemeente Nijlen
Afgevaardigde Beweging.net Mechelen-Turnhout
Schepen gemeente Herenthout

Leden
Bellens Peter
Clinckaert Ann
Gaublomme Bart
Gebruers Mizel
Helsen Paul
Horemans Walter
Huyskens Rigo
Moons Raf
Thys Lowie
Van de Peer Greet
Van den Bruel Wim
Van Kerckhoven Eugeen
Verbist Jan
Verbraeken Jos
Verelst Leo
Waer Rik
Willems Ann

Bedrijfsrevisoren
Van Ussel Boudewijn
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Boudewijn Van Ussel & C.

I RAAD VAN BESTUUR & PERSONEEL

PERSONEEL
Vaste werknemers
Aerts Christel
Bisschops Bart
De Vroey Isabelle
Eelen Anneleen
Engels Nathalie
Flebus Ivo
Heylen Ann
Janssens Bart
Lemmens Tom
Pauwels Kristien
Stijnen Luc
Struyf Bo
Swolfs Samira
Van Avesaat Sarah
Van der Flaas Joris
Vereycken Joël
Verheyen Katrien
Wuyts Ellen

Herselt
Westerlo
Geel
Herentals
Herselt
Ham
Laakdal
Lille
Kasterlee
Westerlo
Kasterlee-Tielen
Westerlo
Olen
Ham
Meerhout
Herselt
Geel
Lille

Team Administratie
Team Patrimonium
Team Administratie
Afdelingshoofd Administratie & Financiën
Team Administratie
Arbeider
Team Administratie
Arbeider
Team Leefbaarheid
Team Financiën
Directeur
Team Patrimonium
Team Financiën
Team Leefbaarheid
Team Patrimonium
Team Patrimonium
Team Communicatie
Team Leefbaarheid

Oud-Turnhout
Brecht
Westerlo

Team Communicatie
Team Patrimonium
Team Patrimonium

Tijdelijke contracten
Robberecht Sonja
Van Laer Dirk
Van Rooy Vincent
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ADMINISTRATIE & FINANCIËN
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1
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2
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KANDIDAATHUURDERS

HUURDERS

EXTERNE AANNEMERS
HERSTELLINGEN
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ADVIES

SPECIALISATIE

SPECIALISATIE
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DISPATCHING
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ONTHAAL &
PLANNING

ONTHAAL &
PLANNING

ONTHAAL &
PLANNING

ONTHAAL &
PLANNING

VERHURING &
ADMINISTRATIE
Administratief
medewerker

VERHURING

VERHURING

VERHURING

VERHURING

VERHURING

ROLLEN

...

BU
GEMEENTE

BACK-UP

2

UITVOERING

1

PLANNING
EN CONTROLE

POLYVALENTE ARBEIDERS

AFDELINGSHOOFD
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II DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID
In 2017 zetten een goed visitatierapport en twee Beste
Praktijkprijzen de kers op de taart voor de inspanningen
die we de jaren voordien leverden. Een fijne afsluiter of een
incentive om op dat elan door te werken ... het is maar hoe je
het bekijkt. Tegelijkertijd werden in 2017 de voorbereidingen
getroffen om duurzaamheid naar een hogere level te tillen.
In 2018 werd hierop verder gewerkt om uiteindelijk in het
najaar de goedkeuring voor het project ‘CHARM’ - waarover
later meer info - te ontvangen. Zowel dit jaar als de komende
jaren kunnen we sterk inzetten op cocreatie en circulariteit.
Twee nieuwe modewoorden die voor Zonnige Kempen echter
niet zo nieuw zijn als ze klinken. Beide termen kunnen nog
verder uitgediept en verbeterd worden binnen de missie
van Zonnige Kempen die gebaseerd is op duurzaamheid.
13

Duurzaamheid 2.0

Zonnige Kempen wil
nog een stapje verder
gaan - noem het gerust
duurzaamheid 2.0:
circulariteit.
.
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Hoewel duurzaamheid in al zijn aspecten nog steeds het streefdoel is
binnen Zonnige Kempen heeft de
term wat ingeboet aan zijn intrinsieke waarde. Iedereen heeft zich
intussen wel een eigen visie gevormd over wat duurzaamheid is en
hoe ver het begrip precies reikt. De
stelling dat iets duurzaam is als het
geen impact heeft op de kansen van
toekomstige generaties, is over het
algemeen breed gedragen in tal van
sectoren en vormt ook voor onze
maatschappij een goed uitgangspunt.
Zonnige Kempen wil echter nog een
stapje verder gaan - noem het gerust duurzaamheid 2.0: circulariteit.
Iets waar op kleine schaal al wel wat
mee geëxperimenteerd werd, denk
maar aan het project SintAntoniuspleintje in Westerlo. Onze
maatschappij is nu klaar voor de
eerste stap in de opschaling, binnen
het Europese project ‘CHARM’.

Om de visie van Zonnige Kempen
toe te lichten, vindt u hiernaast een
schema over hoe we de theorie in
de praktijk reeds toepassen. Voor
ons is circulariteit een manier van
denken, een soort ‘way of life’, eerder dan het doorlopen van stappen
tussen twee vooraf bepaalde ijkpunten gekoppeld aan een project. Het
uiteindelijke doel is te komen tot
meerwaarde, een win-win-win-win…-situatie (lees: evenveel keer ‘win’
als er stakeholders betrokken zijn).
Om dit te bewerkstellingen zijn we
samenwerkingen aangegaan met
verschillende partners in binnen- en
buitenland. Binnen Europese projecten is het eenvoudig om gelijkgezinden te vinden om onze aanpak te
verbeteren en op te schalen. Samen
met deze partners proberen we te
leren hoe we onze middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten,
zowel op korte als op lange termijn.
De ‘levensduur’ van een grenen balk
bijvoorbeeld, kan, mits enkele voorwaarden voldaan zijn, oplopen van
enkele decennia tot enkele eeuwen
voordat hij uiteindelijk verbrand
wordt.

II DUURZAAMHEID

De 6 stappen naar circulariteit
1. VRAAG NAAR INPUT
BEPERKEN

(ENERGIE, MATERIAAL, TIJD, RUIMTE,
PERSONEELSINZET, ONDERHOUD ...)

2. GEBRUIK HERNIEUWBARE
BRONNEN
ZOWEL VOOR ENERGIE ALS MATERIAAL

4. METEN IS WETEN
•

3. EFFICIËNT GEBRUIK VAN
HERNIEUWBARE EN NIETHERNIEUWBARE MIDDELEN
•
•
•
•
•

COHOUSING
GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN
RUIMTES EN FUNCTIES (BV. HVAC)
HERGEBRUIK EN UPCYCLING
RENOVATIE VERKIEZEN BOVEN
AFBRAAK
FLEXIBEL IN GEBRUIK EN INDIEN
MOGELIJK GEBRUIK VOOR
MEERDERE DOELEINDEN

•
•

KENNIS OVER DE TECHNIEKEN
VERGROTEN
TRAIL AND ERROR
PARAMETERS VAN
COLLECTIEVE SYSTEMEN
AANPASSEN VOOR EEN BETER
RESULTAAT

5. COCREATIE

DE GEBRUIKERS LEREN OMGAAN MET DE
WONING, IN DIALOOG GAAN OM PIJNPUNTEN
OP TE SPOREN EN AAN TE PAKKEN

6. KENNIS EN ERVARING
DELEN

MET ANDERE SHM’S, BOUWFIRMA’S,
PARTNERS BINNEN EUROPESE PROJECTEN ...
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III AANSTELLING NIEUWE DIRECTEUR

AANSTELLING NIEUWE DIRECTEUR
Begin 2018 werd de procedure tot aanstelling van
een nieuwe directeur voor onze maatschappij in
gang gezet. Luc Stijnen, die ruim drie decennia lang
directeur was, gaat in 2019 immers met pensioen.
De zoektocht naar een opvolger werd in goede banen
geleid door selectiekantoor Hudson en leidde op 7 juni tot
de beslissing van onze Raad van Bestuur tot aanstelling van
Anneleen Eelen als nieuwe directeur vanaf 1 januari 2019.
Anneleen is 32, heeft roots in Vorselaar en woont samen
met haar man en dochtertje Marie in Voortkapel, op een
boogscheut van het kantoor van Zonnige Kempen. Anneleen
is ingenieur-architect en geen onbekende in de sector van de
sociale huisvesting. De laatste vier jaar was ze afdelingshoofd
administratie en financiën binnen onze maatschappij. Beide
directeurs maakten graag tijd voor een dubbelinterview.
17

Laat ons beginnen bij het begin. Luc,
jouw loopbaan bij Zonnige Kempen,
dat destijds een eerder kleine maatschappij was met een drietal medewerkers, startte in 1983. Met welk
gevoel blik je terug op die loopbaan?
Luc: “In de eerste plaats met veel tevredenheid. Tevreden omdat ik mijn eigen
inzichten en overtuigingen, zoals het
helpen van mensen, mijn steentje bijdragen voor een betere leefomgeving,
het introduceren van inzichten over
inbreiding, duurzaamheid en circulariteit, kon realiseren. Verder ben ik ook
enorm blij met de samenwerking die ik
mocht ervaren in alle lagen van onze
maatschappij; met onze voorzitter, ons
bestuur, medewerkers, de VMSW ... En,
last but not least, ben ik dankbaar voor
het begrip en de steun die ik van het
thuisfront kreeg.”
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Wat is je beste herinnering aan je
36-jarige carrière bij Zonnige Kempen?
Luc: “Dat is in het algemeen de waardering die ik kreeg voor wat we gerealiseerd hebben. Waardering van
huurders, de gemeenten uit ons werkingsgebied, partners van Europese
projecten en van actoren zowel uit de
bouw- als de sociale sector.”

III AANSTELLING NIEUWE DIRECTEUR

Anneleen, we zijn ook benieuwd
naar hoe jouw verhaal bij onze maatschappij begon. Kan je daarover wat
vertellen?
Anneleen: “Wel, toen ik nog werkte voor Ontwerpatelier, werkte ik al
aan projecten voor Zonnige Kempen.
Ik wilde in mijn job echt een verschil
kunnen maken en gezien de duidelijke maatschappelijke (zowel sociaal als
naar duurzaamheid toe) meerwaarde
van Zonnige Kempen, besloot ik te solliciteren bij de maatschappij. Zo ben ik
gestart als architecte binnen team patrimonium.”
Na enkele jaren schopte je het tot afdelingshoofd administratie en financiën en nu tot directeur. Wat was je
eerste reactie toen je hoorde dat je
Luc Stijnen ging opvolgen?
Anneleen: “Heel erg spannend! Ik besef
enerzijds maar al te goed dat er een grote verantwoordelijkheid aan vasthangt,
anderzijds heb ik enorm veel zin in de
vele uitdagingen en kansen die er zijn
om hét verschil te kunnen maken en de
goede werking van onze maatschappij
verder te zetten.”
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Die maatschappij heeft een hele
evolutie doorgemaakt. De verhuis
van het kantoor van Turnhout naar
Westerlo en het toegenomen personeelsaantal zijn slechts enkele
voorbeelden. Luc, wat is voor jou de
grootste verandering die je gedurende je loopbaan hebt gezien?
Luc: “Dat is zonder enige twijfel de toenemende regelgeving en procedures
waardoor het uiteindelijke doel om
goede, comfortabele en duurzame woningen ter beschikking te stellen aan
onze doelgroep schijnbaar niet altijd
meer het belangrijkste is.”

Na een loopbaan van 36
jaar bij Zonnige Kempen
gaat Luc Stijnen, die vanaf
1 januari 2019 ‘senior
directeur’ wordt, in november
2019 met pensioen. Anneleen
Eelen volgt hem op als
algemeen directeur.
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Laat ons nu een blik werpen op de
toekomst. Anneleen, wat is jouw visie voor Zonnige Kempen? Welke
klemtonen wil je leggen? Wat is jouw
ambitie?
Anneleen: “Gezien de groei van onze
organisatie is onze ‘corebusiness’ uitgebreid. Dit vraagt om verdere professionalisering, maar we mogen daarbij
zeker het menselijke aspect niet uit het
oog verliezen. We moeten ook onze
verantwoordelijkheid van impact op de
leefomgeving blijven opnemen en het
duurzame karakter van Zonnige Kempen blijven bewaken. Mijn grootste
ambitie voor de maatschappij? Evolueren naar een brede woonmaatschappij
die tegemoet komt aan de specifieke
woonvragen van diverse doelgroepen. Integratie van ‘wonen’ en ‘welzijn’
wordt essentieel.”

III AANSTELLING NIEUWE DIRECTEUR

Kan jij, Luc, om deze ambitie te realiseren, je opvolgster nog goede raad
geven?
Luc: “In de traditie van Zonnige Kempen, zou ik haar willen stimuleren tot
langetermijndenken, het nemen van
vele initiatieven die met vallen en opstaan verdere groei zullen opleveren,
zowel voor Zonnige Kempen als zijzelf.”

Slotvraagje voor Luc: wij vermoeden
dat je niet zal stilzitten na je
pensioen. Wat zijn je plannen voor
de komende jaren?
Luc: “Ik wil me graag blijven focussen
op het uitdragen van kennis en het ondersteunen van projecten in het kader
van duurzame samenleving met een
meerwaarde en innovatief karakter, en
dit zowel in binnen- als buitenland.”

Dat zijn mooie woorden die Anneleen zeker kunnen inspireren. Wat of
wie inspireert jou nog meer, Anneleen?
Anneleen: “De mensen waarmee ik dagelijks in contact kom: familie, vrienden
en collega’s. In mijn opvoeding heb ik
meegekregen dat iedereen talenten en
kwaliteiten bezit. Ik probeer die aspecten in ieder mens te zien en me daardoor te laten inspireren.”
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IV PROJECTEN

OPGELEVERDE
PROJECTEN
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IV PROJECTEN

DORPSSTRAAT-HOEKSTRAAT
Booischot
In 2018 werd het project Dorpsstraat-Hoekstraat in Booischot voorlopig opgeleverd. In het hart van de gemeente Booischot en met zicht op de
kerktoren realiseerden de architecten
samen met hun bouwteam tien huurwoningen en vijf huurstudio’s met een
gemeenschappelijke ruimte. Algemeen
bouwbedrijf Dethier nam de bouw van
het project voor zijn rekening. Het project omvat een combinatie van nieuwbouw en renovatie.
Het oude gebouw waar vroeger de Post
gehuisvest was, is een gekend beeld bij
de inwoners van Booischot. Dit gebouw
biedt plaats aan de vijf studio’s. Aangezien de renovatie complexer bleek dan
oorspronkelijk gepland, waren extra
onderhandelingen noodzakelijk. Dit
leidde tot een verlenging van de totale
uitvoeringstermijn.

De nieuwbouwwoningen sluiten aan
weerszijden aan op het gerenoveerde
gebouw en vervolledigen zo de hoek
tussen de Dorpsstraat en de Hoekstraat.
Het gerenoveerde gebouw huisvest
een begeleid woonzorgproject in samenwerking met Apojo.
Aannemer Groep Verbruggen uit Mol
startte in de zomer van 2018 de infrastructuurwerken op. Zes parkeerplaatsen - waarvan één voor andersvaliden
- kregen een plaats achteraan op het
terrein. Ze zijn bereikbaar via een oprit
vanuit de Hoekstraat. Aan de voorzijde
onder het gebouw werden vier carports
aangelegd. Het overige gedeelte vormt
een binnentuin met een verbindingspaadje tussen de onderdoorgang aan
de Dorpsstraat en deze aan de Hoekstraat Er werden tevens een aantal inheemse bomen aangeplant.

i

REFERENTIENUMMER:
2010/0245/04

Aantal wooneenheden: 10 woongelegenheden en 5 studio’s (i.s.m. Apojo)
Aanvangsdatum werken: 01/06/2016
Opleveringsdatum: 20/02/2018
Totale uitvoeringstermijn: 520 + 109
kalenderdagen
Ontwerper architectuur: Ontwerpatelier
Gebruers-Jannes
Ontwerper infrastructuur: D+A Consult
Ingenieur stabiliteit: Ingenieursbureau
Concreet
Ingenieur technieken: Heedfeld
Veiligheid; Macobo
EPB: Xen Advies
Algemene aannemer: Dethier
Bestelbedrag: 1.675.258,00 euro
Bedrag van de eindafrekening: 1.809.267,65
euro
Financiering: NFS2 lening VMSW
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PLAMA FASE 2
Grobbendonk
In Grobbendonk is Zonnige Kempen
vooral actief op de Plama-site. Eind 2018
heeft Zonnige Kempen de tweede fase
op deze site voorlopig opgeleverd. Het
project omvat negen woongelegenheden in de vorm van zes eengezinswoningen en drie appartementen.

De drie appartementen zijn op elkaar
gestapeld. De extra bouwlaag zorgt er
voor dat het gebouw aan de straatzijde
een accent krijgt. De appartementen
hebben hetzelfde grondplan met individueel terras. Ze werden geschrankt
op elkaar geplaatst.

Het project ontwikkelt zich aan de
rechterzijde van fase 1. De zes eengezinswoningen zijn opgevat als rijwoningen. Ze beschikken over individuele
regenwaterrecuperatie en hebben een
afgesloten tuin. Het zijn erg ruimtelijke
woningen voorzien van een split-level.
Dit genereert een zeer lichte, open leefkeuken en een gezellige leefruimte. De
leefruimte werd een halve verdieping
hoger voorzien waardoor er een grote
privacy ontstaat naar de pleinzijde toe.
Vanuit de woning is er een mooi zicht
op het binnenplein en de straat. Omgekeerd is er geen inkijk. Op de bovenverdieping bevinden zich telkens drie
slaapkamers en de badkamer.

In de zomer van 2018 startten de infrastructuurwerken op voor beide fasen
(fase 1 en 2). Eind 2018 werden deze
afgerond. Dit had ook een invloed op
de uitvoeringstermijn van de woningen
die pas konden opgeleverd worden na
het einde van deze infrastructuurwerken. De toekomstige huurders en de
huurders van de eerste gerealiseerde
fase krijgen een mooie aangelegde
groenzone in combinatie met parkeerplaatsen achteraan op het terrein. Tweewielers kunnen onder de luifel geplaats
worden vooraan op het terrein. De
hoogspanningscabine werd verplaatst
en geïntegreerd in de architectuur van
het project.

De eerste verhuringen van fase 2 zullen
plaatsvinden begin 2019.

i

Referentienummer: 2004/0466/03

Aantal wooneenheden: 9 woongelegenheden (huur)
Aanvangsdatum werken: 15/04/2016
Opleveringsdatum: 30/11/2018
Totale uitvoeringstermijn:
500 + 459 kalenderdagen
Ontwerper architectuur: Das Architecten
Ontwerper infrastructuur: Groep Infrabo
Ingenieur stabiliteit: BAS
Ingenieur technieken: Cenergie
Veiligheid en EPB: BSB96
Algemene aannemer: Feyen & Zn
Bestelbedrag: 1.245.046,15 euro
Bedrag eindafrekening: 1.242.395,36 euro
Type financiering: FS3 lening VMSW
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BIJLSTRAAT
Ranst

i

Referentienummer: 2013/0698/01

Aantal wooneenheden: 4 zorgwoningen
(huur) + 6 duplexwoningen (huur)
Aanvangsdatum werken: 15/10/2016
Opleveringsdatum: 15/05/2018
Totale uitvoeringstermijn:
400 + 177 kalenderdagen
Ontwerper architectuur: Bogaerts
Ontwerper infrastructuur: D+A Consult
Ingenieur stabiliteit en technieken: Christiaan
Ebinger
Veiligheid: FI Safety Consult
EPB: Christiaan Ebinger
Algemene aannemer: Dethier
Bestelbedrag: 1.526.033,28 euro
Bedrag eindafrekening: 1.642.892,87 euro
Type financiering: FS3 lening VMSW

In 2018 werden de werken afgerond
voor het project Bijlstraat. De bijhorende infrastructuur werd in eigen beheer
opgestart zodat deze naadloos kon
aansluiten op het deel architectuur. De
werken dienden echter stilgelegd te
worden omdat de subsidies niet toegekend werden en ze zullen na onderhandelingen met VMSW in het voorjaar van
2019 opnieuw worden opgestart. De
verhuring van de woningen is voorzien
voor de tweede helft van 2019.
Het project is gelegen naast het dienstverleningscentrum (DVC) Zevenbergen.
Het centrum biedt aangepaste zorg aan
personen met meervoudige beperkingen. De samenwerking tussen Zonnige
Kempen en Zevenbergen ontstond in
het begin van het ontwerpproces waardoor er vier volledig aangepaste zorgwoningen in het project geïntegreerd
werden op de gelijkvloerse verdieping
van het project. Ze zijn gericht op gezinnen met een zorgbehoevend kind.
In 2019 zal Zonnige Kempen samen met
DVC Zevenbergen bepalen welke kandidaten in aanmerking komen voor de
zorgwoningen.

Naast de vier zorgwoningen zijn er zes
duplexwoningen op de verdieping
voorzien. Ze zijn toegankelijk via de gemeenschappelijke zijdelingse trappen
en de passerelle die ze verbindt.
De infrastructuurwerken zullen in 2019
worden afgerond. Rechts van het gebouw zullen de toekomstige huurders
en bezoekers kunnen parkeren. Ter
hoogte van de zorgwoningen worden
aangepaste parkeerplaatsen voorzien.
De rest van de site wordt ingericht als
groene parkzone.
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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. Benieuwd naar de
vorderingen van die samenwerking? Op de volgende
pagina’s brengen we per gemeente verslag uit.
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BERLAAR

Balderdorp

De eerste fase van Balderdorp bevindt
zich volop in werffase. De ruwbouwwerken werden afgerond in de zomer.
In juli werd er meiboomplanting georganiseerd in samenwerking met de
gemeente Berlaar. Nadien zijn de afwerkingswerken opgestart. De oplevering
was voorzien voor eind 2018, maar rekening houdend met de goedgekeurde
termijnverlengingen is de oplevering
verschoven naar het voorjaar van 2019.
Architectenbureau Sophie Van Noten
ontwikkelt samen met het bouwteam
op perceel A zeven eengezinswoningen voor verhuring en op perceel B
vier eengezinswoningen en twee appartementen die te koop aangeboden
zullen worden.

• Balderdorp

Heistsebaan •

Aantal wooneenheden:
129 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
7 projecten
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In de loop van 2019 zullen ook percelen
C en D verder ontwikkeld worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden
met de verdichtingsproblematiek. Voor
perceel C zal onze maatschappij de nodige stappen zetten om een bouwteam
aan te stellen dat van start kan gaan
met de ontwikkeling van dit gedeelte
van de site waar een 35-tal woongelegenheden ingeplant zullen worden.

Perceel D zal volgens de ‘Design and
Build’-procedure samen met de VMSW
ontwikkeld worden. Hierbij is de doelstelling om 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.
De infrastructuur maakt deel uit van het
architecturaal project en zal in samenwerking tussen Zonnige Kempen en de
gemeente Berlaar gerealiseerd worden.

IV PROJECTEN

Berlaar Heikant - Maricollen

Het project ‘Maricollen’ is gelegen tussen de Aarschotsebaan en de Heistsebaan. In 2018 heeft het project een
doorstart gemaakt. Zonnige Kempen
werkt voor dit project samen met de
sociale maatschappij Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken
(KLEMO). In een samenwerking tussen
beide maatschappijen is er een masterplan ontwikkeld voor de site. Hierdoor
kunnen er voor de deelgemeente Berlaar-Heikant onder de kerktoren een
dertigtal sociale woningen gerealiseerd
worden. Zonnige Kempen zal er achttien huurwoningen bouwen; KLEMO
zal twaalf koopwoningen op de markt
brengen.
In augustus 2018 werd het voormalige klooster ter hoogte van de Aarschotsebaan gesloopt. Het bestaande
schoolgebouw zal binnen het project
gerenoveerd worden en aangevuld
worden met nieuwbouw aan de Heistsebaan met acht woongelegenheden.
Op de kelderverdieping zijn de parkeerplaatsen voor het ganse project ondergebracht.

De site wordt volledig doorwaadbaar
gemaakt. Er wordt een trage verbindingsweg ontworpen doorheen het
project wat het mogelijk maakt voor
de stappers en trappers om een snelle
verbinding naar het centrum te kunnen
nemen.
Het voorontwerp werd goedgekeurd
door VMSW. In 2019 zal de bouwvergunning worden ingediend en wordt
er verder gewerkt aan het uitvoeringsdossier.

Foto: Balderdorp

Berlaar Heikant
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GROBBENDONK

Plama-site

De Plama-site kaderde in een ontwerpwedstrijd in samenwerking met Vlaamse Bouwmeester. Het project werd opgesplitst in drie fasen.
Fase 1 - de renovatie van het bestaande fabrieksgebouw - werd reeds in 2012
opgeleverd. In 2016 werd fase 2 onder
handen genomen door de architect.
Dit project kon in 2018 voorlopig opgeleverd worden. De zes eengezinswoningen en drie appartementen zullen begin 2019 verhuurd worden. Voor
beide fasen werden in 2018 ook de infrastructuurwerken tot een goed einde
gebracht. De huidige en toekomstige
huurders kunnen genieten van de aangelegde parkeerplaatsen, fietsenstalling en de mooie groenzones.
Na het afronden van deze fase, kan fase
3 opgestart worden. In 2019 zullen de
architecten en hun bouwteam een ontwerp opmaken om het bestaande magazijngebouw om te bouwen tot een
tiental woongelegenheden. Zonnige
Kempen kijkt alvast uit naar de eerste
ontwerpschetsen.

Foto: PLAMA

• Plama site

Aantal wooneenheden:
121 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
11 projecten

i
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Alle foto’s: Dorpstraat/Hoekstraat
Alle foto’s: Dorpsstraat/Hoekstraat
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HEIST-OP-DEN-BERG

Dorpsstraat/Hoekstraat

Het project Dorpsstraat Hoekstraat
werd begin 2018 voorlopig opgeleverd
door bouwbedrijf Dethier. Aansluitend
startte Groep Verbruggen uit Mol met
de infrastructuurwerken. Voor de personen die door Apojo begeleid worden, organiseerde Zonnige Kempen in
februari een infovergadering. Dit moment bood de kans aan de ouders, de
kandidaat-huurders en hun begeleiders
om reeds kennis te maken met het project en Zonnige Kempen. In mei trokken
deze bewoners in hun eigen stekje in
het voormalige postgebouw. De andere
huurders waren in juli en augustus aan
de beurt.

Dorpsstraat/Ter Laken

Eind 2018 deed er zich een opportuniteit voor om gronden ‘De Molder’ aan
te kopen van Kempens Landschap. De
site situeert zich op de kruising van de
Dorpsstraat met Ter Laken. Het gaat om
een inbreidingssite vlak nabij de kerk
van Booischot waarbij er ontsluitingsmogelijkheden zijn, zowel aan de zijde
van Ter Laken als aan de Dorpsstraat. De
effectieve aankoop is gepland voor begin 2019. Nadien kan een onderhandelingsprocedure opgestart worden voor
het aanstellen van een bouwteam voor
het opmaken van een ontwerp en de
opvolging ervan. Op deze site zal een
project ontwikkeld worden waar wonen
en welzijn hand in hand gaan.

Dorpstraat/Hoekstraat•

Aantal wooneenheden:
251 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
11 projecten

i
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HERENTHOUT

Koestraat - Cardijnlaan
Het project Koestraat-Cardijnlaan voorziet een nieuwe woonwijk van 17 woningen. Er worden acht eengezinswoningen en negen woongelegenheden
gerealiseerd. Het voorontwerp werd
in het voorjaar van 2018 ingediend
bij VMSW. Dit werd ten gevolge van
het nieuwe procedurebesluit waarbij
in deze fase van het ontwerpproces
een grotere graad van detail gevraagd
wordt voor het uitwerken van het voorontwerp, ongunstig geadviseerd.

In 2018 werd het voorontwerp verder
uitgewerkt zodat het begin 2019 opnieuw ter goedkeuring kan worden ingediend bij de VMSW. Na de goedkeuring zullen de volgende stappen naar
bouwaanvraag en uitvoeringsdossier
worden gezet.

• Koestraat
• Uylenberg

Aantal wooneenheden :
340 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
13 projecten

i

Koestraat
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Uylenberg

Zonnige Kempen heeft in 2016 met
goedkeuring van de gemeente de gronden aangekocht. In deze projectzone
kunnen een 20-tal woongelegenheden
gerealiseerd worden. Op dit moment is
er - gezien het bindend sociaal objectief
(BSO) in Herenthout al is behaald - nog
een analyse lopende over de mogelijke
invulling, al of niet in combinatie met
bescheiden woningen.

Uylenberg
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Alle foto’s: Stap/Molenvelden
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HERSELT

Stap-Molenvelden

In 2018 werd er volop verder gebouwd
aan het project Stap-Molenvelden. In
totaal zullen er 23 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden door bouwbedrijf Wienen. De woningen zijn gegroepeerd in clusters. Door het organiseren
van de woningen rondom deze clusters
ontstaan er mooi gemeenschappelijke binnenpleinen. Het ontwerpbureau
Infrastructuur tekende de nodige parkeerplaatsen in op de site en trachtte
om het geheel in te kleden met een deken van groen.

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

Aantal wooneenheden :
250 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
12 projecten

i

Stap-Wolfdonksesteenweg

Op een site gelegen aan de Wolfdonksesteenweg heeft Zonnige Kempen de
mogelijkheid om een nieuw project op
te starten. In 2018 werden de voorbereidingen getroffen voor het aanstellen
van een architect met bouwteam voor
de ontwikkeling van een twintigtal woningen en bijhorende infrastructuur.
In 2019 zal de procedure gepubliceerd
worden.

De infrastructuurwerken waren door
overschrijding van budgetten in 2018
nog niet opgestart. De onderhandelingen worden verder gevoerd om tot
uitvoering over te gaan. Er wordt zo snel
als mogelijk gezocht naar een oplossing
voor riolering en om de woningen tijdelijk toegankelijk en verhuurbaar te
maken.
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Stationsstraat
schoolgebouwen

Een andere opportuniteit voor Zonnige
Kempen bevindt zich op de terreinen
aan de Stationsstraat. Na het nodige
studiewerk bleek het mogelijk om het
oude schoolgebouw en aanpalende
percelen aan te kopen.
Eind 2018 werden de administratieve
voorbereidingen hiertoe getroffen.
Begin 2019 zal Zonnige Kempen overgaan tot de aankoop van de percelen
die eigendom zijn van de Kerkfabriek
en Parochiale werken.

Sint-Servaasweg fase 2

Tussen het gemeentehuis en de kerk
van Herselt plant Zonnige Kempen een
inbreidingsproject. Het project sluit aan
bij het project Sint-Servaasweg fase 1,
een wijk met zes woongelegenheden
en zes eengezinswoningen.
De onderhandelingsprocedure voor de
aanstelling van het bouwteam werd
eind 2017 georganiseerd en bestond
uit twee fases: een kandidaatstelling en
een offertevraag. In 2018 mochten we
de kandidaatstellingen ontvangen. Na
evaluatie werd de tweede fase opgestart.

De twee fase wordt beoordeeld door de
beoordelingscommissie. De gemeente
stelde echter de mogelijkheid tot het
bouwen van meergezinswoningen in
vraag. Na onderhandelingen met de gemeente zal begin 2019 de architect en
het bouwteam gegund worden.

Stationsstraat
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Sint-Servaasweg

HULSHOUT

In Hulshout is Zonnige Kempen actief
in het verwerven van nieuwe gronden.
Zo onderhandelden we in 2018 verder
over de verwerving van de percelen aan
de Heieindestraat, met als resultaat de
aankoop van twee percelen binnen het
woonuitbreidingsgebied. In 2019 zal in
overleg met de gemeente onderzocht
worden welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor een toekomstige ontwikkeling van deze site. Nadien kan de
procedure opstarten voor het aanvatten van de projectstudie.

Heieindestraat •

Aantal wooneenheden :
187 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
16 projecten

i

Alle foto’s: Ter Voort - Westmeerbeek
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LAAKDAL

Veerledorp en Vorstsebaan

Zonnige Kempen plant in het centrum
van de deelgemeente Veerle twee
nieuwe projecten in en investeert opnieuw sterk in het realiseren van sociale
woningen in de kern van haar gemeentes. Eind 2018 werden er twee nieuwe
projectzones aangekocht.

De eerste stappen zullen gezet worden
in het voorjaar van 2019 in de vorm van
een eerste overleg met de gemeente.
Zonnige Kempen zal met hen in dialoog gaan over de mogelijkheden voor
de ontwikkeling van beide sites.

Een eerste perceel is gelegen ter hoogte van Vorstsebaan nummers 5, 7 en 9.
Op de site staan drie bestaande gekoppelde woningen. De twee rechtse woningen zullen afgebroken worden. De
meest linkse woning zal gerenoveerd
worden. De site zal in zijn geheel ontwikkeld worden waarbij er in totaal een
twaalftal woningen zullen gerealiseerd
worden.

Vorstsebaan•
Veerledorp•

Aantal wooneenheden :
300 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
21 projecten

i

Een tweede perceel situeert zich ter
hoogte van Veerledorp 70. Het achterliggende gebied zal ontwikkeld worden
tot een project met een twintigtal woningen.

Foto: Vorstsebaan

Foto links: Wijngaardbos - Hulstsestraat
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Bevelschrans

NIJLEN

Seringenhof
•

In 2018 werd er volop verder gewerkt
aan het eerste sociaal huisvestingsproject in Bevel gelegen aan de Kiezelweg.
De woningen zijn in opbouw. Voor de
gevelafwerking werd gekozen voor
gevelpannen. De gevelpannen vormen
een pallet aan kleuren: rood, bruin en
zwart. Oorspronkelijk was het dak voor
de helft voorzien van een groendak. Tijdens de uitvoering werd er gekozen om
het volledig dak als extensief groendak
uit te voeren. De waterhuishouding van
het project werd opnieuw bekeken en
berekend, zodat alles conform de huidige wetgeving uitgevoerd kon worden.

46

De woningen liggen ingebed in de
landelijke omgeving van Bevel. Ze zijn
goed georiënteerd en openen zich naar
het groene, naastgelegen landschap.
De afwerkingswerken in de woningen
zijn opgestart in 2018. Ze zullen afgerond worden in het voorjaar van 2019.

Bevelschrans
••
Kiezelweg

Aantal wooneenheden :
217 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
11 projecten

Voor infrastructuur werd er verder gewerkt aan het voorontwerpdossier. Nadien liep het dossier enige vertraging
op. Gezien de problematiek van de
densiteit van de bebouwing op het terrein en de hoge parkeernorm voor de
gemeente Nijlen, waren er onderhandelingen met de gemeente nodig over
de mogelijkheden voor het resterende
terrein. Begin 2019 zal er een bouwvergunning aangevraagd worden zodat
nadien de procedure opgestart kan
worden om de werken te gunnen.

i
Foto: Bevelschrans

IV PROJECTEN

Seringenhof

Het project voor het renoveren van 39
woningen in de wijk Seringenhof kreeg
in 2017 geen EFRO- subsidies. Daardoor is het project teruggebracht tot
het renoveren van zes woningen die
voorzien zijn in het Europese project
‘SHINE’ met als doel het realiseren van
bijna-energieneutrale (BEN) woningen
na renovatie.
In 2018 werd het voorontwerp opgemaakt door architectenbureau Martine
Van Noten en goedgekeurd door de
VMSW. In het voorjaar van 2019 zal gewerkt worden aan het uitvoeringsdossier zodat in datzelfde jaar nog aanbesteed kan worden.

Kiezelweg

Het voorontwerp zoals ingediend bij
VMSW werd goedgekeurd. De architecten werkten verder aan het project. De
omgevingsvergunning zal in 2019 aangevraagd worden.

Het project omvat tien koopwoningen,
zeventien huurwoningen en zes cohousing units. De op de site aanwezige
hoeve blijft in het concept behouden;
ze wordt gerenoveerd en uitgebreid.
De hoeve zal plaats bieden aan zes cohousing units met gemeenschappelijke ruimtes en twee huurwoningen.
Deze mix van de cohousing en gewone
woongelegenheden zorgt ervoor dat
de units verankerd zullen zijn in de wijk.
De wisselwerking tussen de huur- en
koopwoningen en het cohousing project is van essentieel belang voor het
project. Zonnige Kempen streeft ernaar
om deze wisselwerking ook te kunnen
doortrekken op niveau van de buurt.
In 2017 diende Zonnige Kempen een
dossier in binnen de oproep ‘Proefomgeving experimentele woonvormen’
dat in 2018 werd goedgekeurd.

Kiezelweg

De opstart van het begeleidingsproject
voor het vormen van de toekomstige
bewoning voor het cohousing project
zal in 2019 opstarten. Ook de zoektocht
naar andere externe partners zal verder
opgenomen worden.
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VORSELAAR

Nieuwstraat

Voor het project Nieuwstraat werd een
aangepaste ontwerp - waarbij de politiepost vervangen werd door twee
woongelegenheden en een polyvalente ruimte - opgemaakt door het
ontwerpteam. De bouwvergunning
werd aangevraagd en verkregen en het
uitvoeringsdossier werd verder afgewerkt. In september werd de opdracht
voor het aanstellen van een aannemer
voor het uitvoeren van zowel de architectuur - als de infrastructuurwerken
gepubliceerd. Bij de opening bieding in
november werden geen inschrijvingen
ingediend. Het project werd vervolgens
opgesplitst in één dossier voor architectuur en één voor infrastructuur. Het
dossier architectuur werd afzonderlijke
opnieuw aanbesteed. Begin 2019 zal de
nieuwe opening bieding plaatsvinden.
De start van de werken is voorzien voor
het najaar van 2019.

Nieuwstraat •
• Markt
• Merellaan

Aantal wooneenheden :
147 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
10 projecten
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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 dient rekening gehouden te worden met de vordering van de werken
van Markt 18.

IV PROJECTEN

Markt 18
Binnen het ENLEB-project worden een
aantal demowoningen gerealiseerd.
Eén van deze demo-woningen wordt
uitgewerkt in het Huis Van Bockstal, een
oude dokterswoning die beeldbepalend is in het dorpszicht van Vorselaar.
Tijdens de renovatiewerken worden in
deze karakteristieke woning zes energie sociale woongelegenheden voorzien. De twee grootste uitdagingen bij
dit project zijn enerzijds het historisch
uitzicht dat maximaal behouden dient
te blijven, waardoor isoleren en het
wegwerken van koudebruggen geen
sinecure is. Anderzijds worden er tal
van innoverende technieken voorzien
en zullen de demowoningen volledig
voorzien worden van monitoringsystemen om de toegepaste innovaties
uitvoerig te testen op duurzaamheid,
gebruiksgemak, rendabiliteit, …

Foto: Nieuwstraat

De toepassing van gelijkspanningstechnologie in twee wooneenheden verliep
in het begin eerder stroef aangezien er
(nog) geen wettelijk kader is voor de
toepassing van DC-technieken in woningbouw.

Zonnige Kempen is er door samenwerking met partners uit binnen- en buitenland in geslaagd om reeds een aantal belangrijke hordes in dit parcours te
overwinnen. De verwachting is ook dat
de overige belemmeringen geen obstakel meer zijn om gelijkspanning met
alle bijhorende voordelen te introduceren. Meer hierover komt aan bod in ons
hoofdstuk over Europese projecten.
Op 28 april werden de werken plechtig
gestart. Tevens werd het ‘Van Bockstalpad’ ingehuldigd. Op deze plechtigheid
waren ook de kinderen van dokter Van
Bockstal aanwezig om met eigen ogen
te zien hoe de voorziene werken een
meerwaarde vormen voor de woning.

Foto: Markt 18
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WESTERLO
Rodekruisstraat

Voor het project Rodekruisstraat werd
in 2017 de ontsluiting opnieuw bekeken
door het ontwerpteam. De verbinding
van de site met de Rodekruisstraat zal
een trage verbindingsweg worden. De
hoofdontsluiting zal via de Guldensporenlaan plaatsvinden. Na de aanpassingen van de plannen werd er in 2018
een nieuwe omgevingsvergunning
aangevraagd. Na de goedkeuring van
de vergunning werden verdere stappen gezet om de grond voor ontsluiting
langs de Guldensporenlaan te verwerven. Tevens werd er verder gewerkt aan
het uitvoeringsdossier dat in 2019 aanbesteed en gegund kan worden.

Kantoren Zonnige Kempen

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

•
Rodekruisstraat
•
Burelen
Zonnige Kempen

De uitbreiding van onze kantoren kreeg
het voorbije jaar mooi vorm. De kelder
werd afgewerkt en de bovenbouw kon
gerealiseerd worden. De drie patio’s tonen aan dat er een mooie lichtinval in
de toekomstige kantoorruimte zal zijn.
In 2019 zullen de appartementen verder
afgewerkt worden en zal Rotor opstarten met het uitvoeren van de kantoorinrichting. Verderop in dit jaarverslag
leest u meer over het project, het concept en de werking van Rotor.

IV PROJECTEN

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. Er werden 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 koop aan te bieden.

Alle foto’s: : Kantoren Zonnige Kempen
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Foto onder: D’Oude Pastorij, alle andere foto’s: De Blokskens
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ZANDHOVEN

Veerstraat

Gronden voor betaalbaar sociaal wonen zijn zeer schaars. Zonnige Kempen
is daarom steeds op zoek naar opportuniteiten. Tevens willen we onderzoeken
of het mogelijk is om eigendommen in
erfpacht te krijgen om alsnog projecten
te kunnen realiseren. De Blokskens en
d’ Oude Pastorij in Zandhoven zijn daar
mooie voorbeelden van.
Het oude klooster dat in de Veerstraat
werd aangekocht, wordt op het ogenblik verhuurd. De gronden naast het gebouw komen in aanmerking voor een
bescheiden ontwikkeling. In 2018 werd
een verdere projectdefinitie opgemaakt
zodat in 2019 kan worden overgegaan
tot de aanstelling van een bouwteam.

• Veerstraat
Aantal wooneenheden :
50 wooneenheden
Aantal opgeleverde projecten:
7 projecten

i
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OFFICIËLE START RENOVATIEWERKEN
HUIS VAN BOCKSTAL VORSELAAR
Op zaterdag 28 april gaf Zonnige
Kempen het startschot voor de verbouwingswerken van de voormalige
dokterswoning ‘Huis van Bockstal’ in
Vorselaar. Onze maatschappij zal de woning omvormen tot zes sociale woongelegenheden en toegankelijk maken
als demonstratiewoning binnen het Europese project ‘ENLEB’. De officiële start
van de werken gebeurde in aanwezigheid van de kinderen van dokter van
Bockstal. Zij zijn enorm tevreden dat de
woning een sociale meerwaarde krijgt
en als beeld op de markt van Vorselaar
behouden blijft.

ENLEB

ENLEB staat voor ‘ENergieneutraal LEvensloopbestendig Bouwen’ en is een
samenwerking tussen negen Vlaamse
en Nederlandse partners die loopt van
juni 2017 tot eind mei 2020. Gedurende
deze drie jaar werken de partners aan
de ontwikkeling van een ‘menukaart’
voor het verduurzamen van woningen,
een handig instrument voor zowel particulieren, lokale overheden als bouwprofessionelen. De doelstelling is om
bewoners inzicht te doen krijgen in de
huidige situatie en mogelijke investeringsopties voor verduurzaming. Hierbij
ligt de focus op de energieneutraliteit
van woningen, ongeacht het energieprofiel van de bewoner. De uitdaging
van ENLEB is om woningeigenaars en
bouwprofessionelen bij elkaar te brengen door co-creatie met het oog op
energie-efficiëntie en een sterke ketensamenwerking.

Huis van Bockstal als demonstratiewoning

Naast co-creatieprocessen in verschillende Vlaamse en Nederlandse wijken
worden ook demonstratiewoningen
gerenoveerd en/of opengesteld. Huis
van Bockstal is daar één van. De woning
zal toegankelijk zijn voor particulieren,
lokale overheden, woningcorporaties,
betrokken bedrijven … Zo kan een
breed publiek op een laagdrempelige
manier kennismaken met nieuwe technieken en de impact van deze innovaties op de eigen omgeving, het comfort,
de energiekosten, het gebruik …
Het project ENLEB is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met
financiële steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.
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Foto’s: Startschot renovatiewerken Huis van Bockstal Vorselaar
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MEIBOOMPLANTING BALDERDORP
BERLAAR
Op zaterdag 7 juli plantten we een meiboom aan ons project ‘Balderdorp’ in
Berlaar.
Volgende foto’s laten u meegenieten
van deze heuglijke gebeurtenis.
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UITBREIDING
KANTOREN
ZONNIGE KEMPEN

59

60

IV PROJECTEN

Door het steeds groeiend personeelsbestand werd eind vorige eeuw de vraag
gesteld hoe dit kon worden opgevangen. In de aanloop van de viering van
het 40-jarige bestaan van de vennootschap werd aan een aantal architecten
in een ideeënwedstrijd gevraagd hoe
dit op de toenmalige parking achter het
kantoorgebouw aan de Grote Markt 39
opgelost kon worden.
Begin 2005 werd aan architecten Eduard Maes en Hans Barbier gevraagd
hun idee verder uit te werken. Bij de
uitwerking bleek het project niet haalbaar omwille van de draagkracht van de
grond, de hoge uitvoeringsprijs en de te
kleine oppervlakte voor werkplekken.
Uit een onderzoek of een nieuwe locatie
waar ook opslag en werkplaats gecombineerd konden worden, zoals bijvoorbeeld het oude Rijkswachtgebouw achterliggende grond Merodedreef -, of
Kamp C , bleek dat bij deze voorstellen
de haalbaarheid en/of de bereikbaarheid voor de huurders negatief waren
zodat op de 50e verjaardag (in 2013) van
de vennootschap terug aangeknoopt
werd met het idee om toch de parking
te bebouwen.

De architecten maakten een tweede
voorstel waar, naast een landschapskantoor en polyvalente zaal, ook twee
appartementen langs de zijde van de
E.J. van Gansenstraat gerealiseerd konden worden.
De verdere uitwerking vroeg tijd. Pas in
maart 2017 kon met de werken gestart
worden. Maar, zoals Johan Cruijff al zei
“Elk nadeel heeft zijn voordeel”, kon het
dossier omwille van deze timing in het
Europese project ‘Charm’ met circulaire
economie ingepast worden.

In 2019 zullen we zowel
de nieuwjaarsreceptie
voor ons personeel als
voor onze bestuurders
in het winddichte bureel
organiseren.
De verhuis is voorzien
voor midden 2019.
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WIJKHUIS ‘T LINDEHOFKE

Op 1 april 2018 gaven Zonnige Kempen en
het Lokaal Bestuur Herenthout het startschot
voor het wijkhuis, de polyvalente zaal op de
benedenverdieping te Bergensesteenweg 55.
Hun doelstelling? Een ontmoetingsplek creëren
voor alle wijkbewoners en iedereen die interesse
heeft. De gezellige, huiselijke inrichting is te
danken aan huurders en bewoners die allerhande
inboedel gratis ter beschikking stelden. Het wijkhuis
hanteert een re- en upcyclefilosofie en heeft deze
meteen doorgetrokken in de eigen meubilering.
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Welkom in het wijkhuis

Een eerste kennismaking met het
gloednieuwe wijkhuis voor de bewoners vond plaats begin mei 2018, waarna elke tweede dinsdag van de maand
in de namiddag de deuren openstonden. Een sterke groep vrijwilligers werd
achter de schermen verder uitgebouwd
tot een hechte groep die aan hetzelfde touw trok en het wijkhuis naar een
steeds hoger niveau tilde.

Foto: Een enthousiaste groep vrijwilligers
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Op 29 september 2018 stond de officiële opening van het wijkhuis op het
programma. De vrijwilligers werkten
een zeer ambitieus programma uit. In
de voormiddag konden de bewoners
genieten van een uitgebreide brunch
met lokale producten en werd de naam
van het wijkhuis bekend gemaakt: wijkhuis ’t Lindehofke! In de namiddag was
er tal van randanimatie voorzien: doorlopende kinderanimatie in de vorm van
de PretCamionette van de gemeente en
een heus springkasteel in de verkeersvrije speelstraat, OKRA gaf een initiatie
linedance, Jeugdatelier Matsijs ging
kunstzinnig aan de slag met het nieuwe
logo van ’t Lindehofke, lokale dj Kristof
draaide de plaatjes aan elkaar én hapjes
en drankjes waren te verkrijgen aan democratische prijzen. Voor elk wat wils!

Foto: Jade Daneels ontwierp het logo van het wijkhuis

Dankzij de positiviteit,
schwung en inzet van
de vrijwilligers is ’t
Lindehofke uitgegroeid
tot wat het vandaag is:
een laagdrempelige
ontmoetingsplek waar
iedereen zich welkom
voelt.

Foto: E

V SOCIAAL LUIK

De afgelegde weg: een succesverhaal!

khuis

Foto: Een overheerlijke brunch met lokale producten tijdens de officiële opening van ‘t Lindehofke

Op korte termijn werden er grote stappen voorwaarts gezet en heeft het
wijkhuis zijn stempel gedrukt op de
wijk en haar bewoners. Intussen is het
’t Lindehofke telefonisch bereikbaar,
heeft het wijkhuis een Facebookpagina, is er gratis wifi, een weggeefkast, is
er de mogelijkheid tot het huren van de
zaal … en zijn de openingsmomenten
drastisch opgedreven: elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur en
woensdagavond van 17.00 tot 21.00 uur.
Op woensdagavond kunnen de bewoners voor slechts twee euro een lekkere
maaltijd reserveren én deze nuttigen
in het wijkhuis. Om dit te kunnen realiseren is er een samenwerking met
de voedselbedeling, Sint- Vincentius
te Herenthout. Het motiverende wijkhuisteam zal met grote goesting verder
werken op dit elan!
Ben je een buurtbewoners of een toevallige passant? Kom tijdens de openingsmomenten gerust eens langs: een
warm onthaal met een gratis kopje koffie, tasje thee en gebak verzekerd!
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PERSONEELSACTIVITEITEN

De boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom
organiseren we bij Zonnige Kempen op tijd en
stond een ontspannende activiteit voor het
personeel. Op de volgende pagina’s volgt een
overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar.
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We startten het nieuwe jaar met een
heerlijke lunch bij Diverso. Door de gezellige sfeer en het lekkere eten vergaten we echter enkele leuke kiekjes te
nemen.
Dat maakten we goed tijdens een volgend culinair uitje! De derde donderdag van april is traditioneel ‘secretaressedag’, of, zoals UNIZO het voortaan
noemt: ‘Dag van de medewerker’. De
directie van Zonnige Kempen bedankte
haar medewerkers met een ontbijt bij
de Flaneur, op een boogscheut van ons
kantoor. Meteen voldoende energie getankt voor een productieve werkdag!

Op 6 juli trokken we met z’n allen naar
Herenthout. Wijkhuis ’t Lindehofke
deed dienst als uitvalsbasis voor onze
‘teamdag’. Na een deugddoend ontbijt
leidden een aantal medewerkers hun
collega’s rond in het wijkhuis en de omliggende wijken. We sloten de dag op
ludieke wijze af met een kubb-toernooi.
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EUROPESE PROJECTEN

Langs de ene kant gebeurt 40 % van de energieconsumptie
in de EU door gebouwen, langs de andere kant zijn
er elke dag nieuwe inzichten en mogelijkheden op
de markt. Om een gefundeerde duurzame oplossing
binnen de nieuwe klimaatproblematiek te verkrijgen,
is het nodig de blik te verruimen en mogelijkheden
af te toetsen binnen Europees perspectief.
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SHINE: SUSTAINABLE HOUSES IN
INCLUSIVE NEIGHBOURHOODS
32% van de CO2-uitstoot in de Kempen
is afkomstig van huishoudens. Daarom werd binnen het engagement van
de 29 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.
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 te brengen.
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Het project loopt tot augustus 2020. 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 2018 de bouwaanvraag
en het aanbestedingsdossier opgesteld.
Na aanbesteding en goedkeuring door
de Beco zal in de tweede helft van 2019
met de werken gestart worden.
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.
Om ook de leden van de Raad van Bestuur meer vertrouwd te maken met
de mogelijkheden van deze Europese
samenwerking werd in het voorjaar van
2018 een studiereis naar Zuid-Engeland
georganiseerd waarbij de projecten in
Hastings en Brighton werden bezocht.
Onder andere de opgezette ideeën van
community-vorming en wijkondersteuning door vrijwilligers gaf heel wat stof
tot nadenken.

V SOCIAAL LUIK

ENLEB - ENERGIENEUTRAAL LEVENSLOOPBESTENDIG
BOUWEN

ENLEB is een project waarin Vlaamse
en Nederlandse partners samenwerken
met als doelstelling 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 onderzoeken
in negen wijken verdeeld over Nederland en Vlaanderen hoe cocreatieprocessen opgezet kunnen worden. 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.
Dit vertaalt zich in diverse demonstraties en pilots 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 werden voor isoleren aan de binnenzijde
niet-standaardoplossingen ontwikkeld
zodat het uitzicht van de woning - omwille van zijn beeldvorming op het
marktplein - zo weinig mogelijk gewijzigd wordt. Dit diende te gebeuren in
combinatie met een verdichtingsstrategie om de bewoningsdensiteit te verhogen tot zes entiteiten. In de woongelegenheden zal naast het rechtstreekse
gebruik van gelijkstroom van PV-cellen
ook opslag van energie voorzien worden.
Ter vergelijking werden in de appartementen drie verschillende oplossingen
geïnstalleerd om aan de warmtebehoefte te voldoen. Hierbij wordt zowel
de waterstoftechnologie, warmtepomp
lucht-water, balansventilatie en zonnetechnologie gecombineerd.
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Door de voorziene meetapparatuur
zal de effectiviteit van deze ingrepen
in kaart gebracht worden zodat bij de
volgende stappen - o.a. menukaart
(zie verder) - de verworven knowhow
kan meegenomen worden. Bij de start
van de uitvoering van het project werd
ruchtbaarheid gegeven aan het opzet
(zie de officiële start van de werken eerder in het jaarverslag).
Daarnaast zijn in de aanvraag ook de renovatie en het begeleidingstraject voor
huurders in de wijk Vinkenhof te Berlaar opgenomen. Hierbij werd op basis
van de in Nederland ontwikkelde ‘keukentafelgesprekken’ een cocreatie met
huurders opgezet. Deze aanpak zorgde
voor een participatie van 80 % van de
huurders wat significant meer is dan 35
% bij normale aanpak. Ook werd verder
gewerkt rond de ondersteuning van de
energetische begeleiding die gegeven
wordt in het buurthuis in de Kapelaan
Francklaan te Heist-op-den-Berg.
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Zoals hoger aangegeven zal alle informatie uit de voorgaande activiteiten 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).

CHARM - CIRCULAR
HOUSING ASSET
RENOVATION &
MANAGEMENT
De
60
pa.
val

bouwsector gebruikt meer dan
% van de grondstoffen in EuroOok bijna een derde van alle afis afkomstig uit de bouwsector.

Tijd dus om ook in deze sector efficiënter om te gaan met grondstoffen!
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Het doel van CHARM is het beperken
van de afvalberg bij renovatie en nieuwbouw van sociale huurwoningen. Aan
de hand van circulaire aanbestedingsprocedures zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen inzetten op recycling en upcycling. Mooi gezegd zien ze
de stroom van gebruikte materialen afkomstig van renovatie niet meer als afval, maar wel als nieuwe grondstof. Verschillende partners in het project gaan
ook fysieke demonstratieprojecten uitvoeren om de procedures te testen en
verbeteren. Om gebruikte materialen
opnieuw aan te wenden zullen lokale
uitwisselingsplatformen opgezet worden, zowel in digitale als fysieke vorm.
Dat vertaalt zich voor Zonnige Kempen
in het gebruik van materiaal zoals gevelsteen, vloer, plafonds ... en het hergebruik van inrichtingselementen zoals
kantoormeubelen en verlichting in de
uitbreiding van de burelen. Dit laat aan
onze huurders zien dat Zonnige Kempen voor eigen gebruik ook het model
toepast en zelf het voorbeeld geeft.
Bij de renovatie van de wijk Vinkenhof
in Berlaar zal dezelfde filosofie geïntroduceerd worden.

Ook wordt er in de Lindelaan in Herenthout een fysiek uitwisselingsplatform opgericht dat in eerste instantie
door Zonnige Kempen, huurders en kopers kan gebruikt worden. Er zal eveneens onderzocht worden hoe andere
actoren hiervan in de toekomst gebruik
kunnen maken.
Kamp C ondersteunt Zonnige Kempen
in de circulaire aanbesteding en demonstratieprojecten. Verder brengen zij
hun kennis rond circulair bouwen in het
project en vertalen deze naar gebruik in
sociale huisvesting en bij renovatie. Wij
delen deze kennis in eigen land en organiseren training sessies zodat andere
actoren aan de slag kunnen met circulair aanbesteden.

KENNIS DELEN

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

Nadat TRIME eindigde in augustus 2017,
werd 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’.
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BUURTFEESTEN

In de zomermaanden organiseren tal van huurders
traditiegetrouw een buurtfeest. Zo’n feest vormt een
uitgelezen kans om in alle gezelligheid je buren beter
te leren kennen. 2018 was opnieuw een succesvol
jaar. Op de volgende pagina’s volgt een bloemlezing.
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Ramsel, Herselt

Roteinde, Ramsel
“Het was gewoon weer
een groot succes. Onze
buurt leeft.”
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Door wie kan het relaas van het buurtfeest van 9 juni beter weergegeven
worden dan door de buurtwerking zelf?
Bericht uit Roteinde Ramsel:
“Ons jaarlijks buurtfeest was weer een
groot succes. Met liefst 157 ingeschreven
deelnemers voor de barbecue. Buiten
deze inschrijvingen waren er ook vele
andere inwoners die deelnamen aan dit
buurtfeest. De gezelligheid was troef, met
de ‘bestelde’ zon, de animatie in de vorm
van het optreden van de ‘Diligence Country Dancers’ uit Ramsel, de jeugd (zelfs
jonge jeugd) die de dansvloer innam, het
springkasteel dat continu bezet was, onze
speeltuin die druk bezet was door onze
‘jongsten’. Niets kon de pret bederven. De
sfeer was gewoon fantastisch. Er werd nog
laat nagekaart. We kregen al vele goede
reacties van bewoners. Iedere medewerker van dit buurtfeest was gewoon tevreden. Ze hadden het weer gedaan. Vele
medewerkers en aanwezigen hebben nog
tot laat in de nacht veel opgeruimd, waarvoor dank. Zondag werden de tenten terug afgebroken en weggeborgen door het
bestuur en een aantal medewerkers tot
onze volgende activiteit. Het was gewoon
weer een groot succes. Onze buurt leeft.”

Kerkevelden, Nijlen

Zaterdag 16 juni viel de beurt voor het
buurtfeest te Kerkevelden, Nijlen. Ook
hier geven we graag het woord aan de
buurtwerking:
“Het was een heel geslaagde BBQ. De
zon was weer helemaal van de partij. Om
16.00 uur kwamen de eerste genodigden
met kindjes, die zich direct op het springkasteel stortten. Starten deden we met
een versnapering en een drankje, zodat
we om 17.30 uur aan tafel konden; binnen
of buiten, zoals je zelf wenste. Iedereen
was zeer content en om 19.30 uur was
de ijskar aanwezig voor een lekker ijsje.
Na het buikje gevuld te hebben, werden
de beentjes gestrekt op leuke muziek en
om 00.30 uur werd de laatste pint getapt.
Weer voor herhaling vatbaar!”

V SOCIAAL LUIK

Welvaartstraat, Berlaar

‘Ter gelegenheid van 5 jaar bewoning
van de voormalige gemeenteschool’,
prijkt in volle trots op de uitnodiging
voor de bewoners. Op 30 juni
2018 was het weer feest op het
binnenplein van de Welvaartstraat.
Ditmaal met een nieuwe formule: een
foodtruckhamburgerfestijn! Zij die
nog een gaatje over hadden, konden
nadien nog een lekker ijsje met
slagroom, sausjes … doen verdwijnen.
De avond werd volmaakt door een
muziekgroepje dat nummers bracht in
het Brusselse dialect, gesponsord door
Ivarem. Afsluiten doen we met woorden
van de organisatoren: “Alle deelnemers
waren unaniem tevreden, zowel over
eten als over de muziek. Al met al
toch een geslaagde editie en op naar
volgend jaar. Zoals gewoonlijk hadden
de afwezigen weer maar eens ongelijk.”

Pijpelheide, Booischot

7 juli! Op een nieuwe locatie in de Kapelaan Francklaan werden de bewoners
getrakteerd op het jaarlijkse buurtfeest.
De wijkwerking weet hoe de kinderen en volwassen te entertainen; met
drank en snacks aan lage prijzen, een
springkasteel en allerhande spelletjes
voor jong en oud. De ‘jeugd van Pijpelheide’ verzorgde een dansoptreden en
er speelde een liveband! Rest de vraag
of het weerballonnengevecht heeft
plaatsgevonden ...?

Nethendal, Berlaar

Ook hier een vijfde verjaardag! Ditmaal voor de buurthappening in de
Anjerstraat, Bijenhof, Nethendal en
Spoorweglei te Berlaar die er op 28 juli
een memorabele dag van maakte! Een
greep uit de uitnodiging: drank aan
democratische prijzen, overheerlijke
frietjes, snacks en een tof springkasteel
voor de allerkleinsten. Verder was er tal
van randanimatie voorzien: een goochelaar, livebands en buurman Danny
zorgden voor het muzikale intermezzo
voor jong en oud! Alweer een geslaagd
editie! De datum voor het volgende jaar
werd meteen vastgelegd. Zo horen we
het graag!
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Bruiersveld Stekkestraat, Hulshout

Op 18 augustus was het weer de jaarlijkse stratenbarbecue met de legendarische karaoke die keer op keer talent
van eigen bodem doet bovendrijven!
Er werd lekker gesmuld en het deelnemersaantal groeit elk jaar. Een polonaise is ook een vast gegeven op dit heuse
buurtfeest. De ingrediënten voor een
geslaagd feestje.. ze kennen er daar alles van!

Foto: Sfeerbeeld stratenbarbecue Hulshout
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De Blokskens, Zandhoven

Een primeur op 2 september 2018: het
eerste buurtfeest van het nieuwbouwproject de Blokskens in Zandhoven!
Buurtbewoner Rudi nam de touwtjes in
handen en zette een geweldig wijkfeest
voor zijn nieuwe buren op poten! Is er
een betere manier om elkaar beter te
leren kennen dan met een barbecue?!
Zijn buren deelden die mening, want
de opkomst was talrijk! We hopen dat
dit mooie initiatief een vervolg kent!
Rudi? Bij de volgende editie graag enkele foto’s bezorgen. We zijn uitermate
benieuwd!

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!

V SOCIAAL LUIK

De Merodedreef, Westerlo

Nog een nieuwkomer! Op 22 september hielden de bewoners van De Merodedreef hun allereerste buurtfeest,
in de vorm van - hoe kan het ook anders - een barbecue. Vanaf 16.00 uur
ontfermden de vrouwen zich over de
groenten, terwijl de mannen de vlam
in de barbecue aanwakkerden. De kinderen konden zich intussen amuseren
op het springkasteel. Het werd een zeer
gezellige en lekkere namiddag! Twee
kinderen in het wooncomplex verjaarden datzelfde weekend. Zij werden
extra in de bloemetjes gezet met een
lekkere verjaardagstaart! Ook hier werd
de kiem geplant om er een jaarlijks gebeuren van te maken. Wederom krijgen
we de bevestiging dat een feestje met
de buren een geweldig initiatief is om
elkaar beter te leren kennen. Een extra
bedankje is op zijn plaats voor Colette,
die de nodige voorbereidingen trof om
dit allemaal mogelijk te maken! Bedankt
om jullie toe te voegen aan de intussen
mooie lijst aan buurtfeesten!

De Heide, Laakdal

Nog een buurtfeest op de valreep: 1
december 2018. Buurtwerking de Heide
gooide het dit jaar eens over een andere boeg: de gekende buurtbarbecue in
de wijk werd ingeruild voor een spetterend buurtfeest in zaal Sint-Lambertus
met livemuziek en een heerlijk warm
buffet. Benieuwd wat het volgend jaar
gaat worden!

De Merodedreef, Westerlo
“Wederom krijgen we de bevestiging dat een
feestje met de buren een geweldig initiatief is
om elkaar beter te leren kennen.”
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VI ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

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.

83

Huurders
GEZINSTYPE

Paar zonder kinderen

14%
Paar met kinderen

13%
Eenoudergezinnen

23%

1000
800
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84

24

52
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1 2 3 4 5 6
Aantal gezinsleden

4

0

1007

200

9

GEZINSGROOTTE

400

7

8

50%

Alleenstaanden
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Kandidaat-Huurders

GEZINSTYPE
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Huurprijzen in euro’s
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HUURACHTERSTALLEN

2,5

2018
0,90%
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Aandeel huurachterstallen ten opzichte van totaal huurinkomsten in % sinds het jaar 2000
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Aantal verhuurde sociale woongelegenheden
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Klachten

OVERZICHT

4 klachten
ontvangen

De 4 klachten betroffen:
• 1 x groenonderhoud tuin
• 1x vochtschade
• 1x lek
• 1x huurprijsberekening

Behandeling
• 1 ongegronde klacht
• 3 gegronde klachten

3 klachten
opgelost

Er is een goedgekeurde klachtenprocedure sinds 13 december 2012
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VOORUITBLIK
Onze sociale huisvestigingsmaatschappij is in constante evolutie. Niet alleen
wat betreft het aantal huurders, het
aantal medewerkers of het aantal gerealiseerde woningen, maar bovenal
in onze manier van werken en samenwerken. Naast het vervullen van onze
vaste kernopdracht proberen we een
duurzaam antwoord te bieden op de
woonvragen binnen de maatschappij
en de verwachtingen van onze diverse
partners. Om deze antwoorden te kunnen blijven bieden zullen we in 2019
de tijd nemen om te werken aan onze
eigen organisatie en oplossingen uit te
werken voor nakende veranderingen.
2019 zou voor Zonnige Kempen weleens het jaar van de verandering kunnen genoemd worden. Twee boegbeelden – voorzitter Ludo Helsen en
directeur Luc Stijnen – nemen afscheid
van onze maatschappij. Beiden hebben
ze meer dan 30 jaar lang identiteit en
gestalte gegeven aan onze organisatie.

90

VII VOORUITBLIK

Onze waardering en dankbaarheid voor
hun immense bijdrage kunnen we het
best tonen door het mooie werk dat zij
geleverd hebben niet alleen in stand te
houden maar verder te laten groeien in
de richting die zij ons getoond hebben.
Als pas aangestelde directeur besef ik
dat dit grote schoenen zijn om te vullen
maar zie ik ook talloze mogelijkheden
om samen met een nieuwe voorzitter
dit werk verder te zetten en Zonnige
Kempen ook de komende jaren te laten
bloeien.
Zoals eerder in dit verslag te lezen staat
er ons nog een grote verandering te
wachten in 2019: de verhuis naar onze
vernieuwde kantoren. Dag in dag uit
geven onze medewerkers het beste van
zichzelf om onze huurders en partners
snel en professioneel verder te helpen.
Belangrijk is dat zij dit kunnen doen in
veilige en gezonde werkomstandigheden. De huidige werkplekken voldeden
al eventjes niet meer aan deze vereisten
en we kijken er met z’n allen naar uit om
binnenkort op een lichte, luchtige en inspirerende plek te kunnen werken.

Elke verhuis vraagt echter een aanpassingsperiode en brengt bijkomende
stress en vermoeidheid met zich mee.
We zullen er alles aan doen om tijdens
deze periode onze dienstverlening zo
optimaal mogelijk te houden.
Interne wijzigingen vragen dat er in
2019 ook gesleuteld wordt aan onze organisatiestructuur. Enkele teams zullen
vernieuwd worden en we zoeken twee
nieuwe afdelingshoofden. Samen met
de vertrouwde gezichten binnen Zonnige Kempen zullen zij de nodige accenten leggen om oplossingen te bieden
aan de talloze uitdagingen waar we binnen onze huisvestingssector voor staan.
Kortom, het belooft een erg boeiend
2019 te worden!
Anneleen Eelen
Algemeen directeur vanaf 1 januari 2019

Onze waardering en
dankbaarheid voor de
immense bijdrage van
voorzitter Ludo Helsen
en directeur Luc Stijnen
kunnen we het best
tonen door het mooie
werk dat zij geleverd
hebben verder te laten
groeien in de richting
die zij ons getoond
hebben.
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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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