
verslag van de raad van 
bestuur

2020
Zonnige Kempen

Grote Markt 39
2260 Westerlo
T 014 54 19 41
Info@zonnigekempen.be
BTW BE 0404.221.368
www.zonnigekempen.be

ve
rs

la
g 

va
n 

de
 ra

ad
 v

an
 b

es
tu

ur
 2

02
0



1PB

verslag van de raad van 
bestuur

2020



32



32

INHOUD

Voorwoord 4

I Raad van bestuur & personeel 6

II Met open blik 10

III Deze projecten ontvingen hun eerste bewoners 16

IV Wij bouwen verder 26

V Leef! 38

VI Zonnige Kempen in cijfers 52

VII Vooruitblik 60



54

VOORWOORD

Walter Horemans,
Voorzitter Zonnige Kempen

Want …tegen 1 januari 2023 moeten 
alle sociale huisvestingsmaatschap-
pijen (SHM’s) en sociale verhuurkan-
toren (SVK’s) één woonactor vormen 
met maar één speler per gemeente: de 
woonmaatschappij. Elke woonmaat-
schappij moet in een uniek, niet-over-
lappend werkingsgebied opereren. Om 
deze werkingsgebieden te bepalen, krij-
gen de lokale besturen een trekkersrol.

Ten laatste op 31 oktober 2021 leggen 
de lokale besturen een voorstel van 
werkingsgebied neer. Dit voorstel dient 
in onderling overleg met andere lokale 
besturen te zijn bereikt, besproken op 
het lokale woonoverleg en moet ge-
dragen worden door de gemeenteraad. 
De gesprekken op het terrein zijn volop 
aan de gang.

Geachte lezer van dit jaarverslag

Dit jaarverslag toont aan dat Zonnige 
Kempen niet bij de pakken bleef zit-
ten in 2020. Mijn dank gaat uit naar de 
hele personeelsploeg en de collega’s 
bestuursleden uit de Raad van Bestuur 
die de kar trokken en onze woonmaat-
schappij op het spoor hielden. Mijn 
gouden schaar ligt klaar om de komen-
de jaren nog heel wat lintjes door te 
knippen .

Onze personeelsleden verdienen in 
deze toch wel moeilijke corona - van 
thuis uit werken - tijden een extra 
pluim. De complete wijziging van het 
woonlandschap die de Vlaamse rege-
ring uittekende, brengt tevens een gro-
te ongerustheid teweeg. Onze wens is 
om daar zo snel mogelijk klaarheid in te 
scheppen en vooral zekerheid.
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VOORWOORD

Dit hele proces heeft zeker voor-, maar 
ook nadelen. Wij willen vooral dat 
onze huurders niet in de kou komen te 
staan. Wij willen dat er gebouwd en ge-
renoveerd wordt en dat we het tempo 
hoog kunnen houden.

We willen een brede woonmaatschap-
pij blijven. Waar sociale inhuring, soci-
ale huur, sociale koop en sociale ont-
lening een duidelijke plaats krijgen. 
Deze nieuwe maatschappij moet een 
toekomstgericht antwoord kunnen ge-
ven op de toenemende wooncrisis, de 
klimaatcrisis en de sociale crisis met een 
groeiende ongelijkheid en een stijgen-
de armoede. 

Sociaal wonen is en blijft één van de 
steunpilaren van het gemeentelijk be-
leid om betaalbaar, klimaatneutraal en 
inclusief wonen lokaal mogelijk te ma-
ken. 

Zonnige Kempen wil en zal haar stem-
pel blijven drukken in het uitdagende 
woonverhaal van de toekomst! 

Wordt zeker vervolgd …

Walter Horemans
Voorzitter Raad van Bestuur

“Mijn gouden schaar ligt 
klaar om de komende 

jaren nog heel wat lintjes 
door te knippen.” 
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Voorzitter & Directeur
Horemans Walter Berlaar Voorzitter
Van Kerckhoven Eugeen Westerlo Ondervoorzitter
Eelen Anneleen Westerlo Directeur
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Anthonis Willy Heist-op-den-Berg Afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg 
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Helsen Paul Westerlo Afgevaardigde gemeente Westerlo
Horemans Walter Berlaar Voorzitter / Afgevaardigde gemeente Berlaar
Huyskens Rigo Hulshout Afgevaardigde gemeente Hulshout
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Vandendijck Robin Kapellen Team administratie / leefbaarheid
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I  RAAD VAN BESTUUR & PERSONEEL
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Virtueel kantoorbezoek
In 2020 hadden we u graag welkom ge-
heten in ons nieuwe kantoorgebouw. 
Corona besliste daar echter anders over.

Maar, wie ons kent, weet dat we bij Zon-
nige Kempen nooit bij de pakken blijven 
zitten. Inventiviteit en creativiteit zitten 
in ons DNA en dus ontwikkelden we een 
tool waarmee u een virtueel bezoek kan 
brengen aan ons kantoor. 

Geef uw ogen de kost en kom alles te 
weten over de circulaire ingrepen in ons 
kantoor. Scan de QR-code hiernaast.

Deze toepassing werd ontwikkeld met de 
steun van 
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Foto: Circulaire kantoor van Zonnige Kempen
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MET OPEN BLIK

De definitie 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. 
Het modewoord ‘duurzaamheid’ heeft intussen echter 
plaats gemaakt voor een nieuw modewoord, namelijk 
‘circulariteit’. 

II  MET OPEN BLIK 
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Circulariteit is een verzamelterm voor 
een bepaalde manier van denken, een 
manier van denken die iedereen kent. 
Twee voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk: het opnieuw gebruiken van 
confituurpotten om overrijp fruit om 
te vormen tot een lekkernij om op je 
boterham te smeren en knielappen 
maken van een afgedragen broek om 
een andere broek te herstellen in plaats 
van onmiddellijk een nieuwe te kopen. 
Eenvoudige voorbeelden van circula-
riteit en herkenbare situaties. Ondanks 
het feit dat men er vroeger geen ech-
te benaming voor had, waren mensen 
pakweg 100 jaar geleden behoorlijk cir-
culair. Gaandeweg zijn we deze manier 
van denken kwijtgeraakt.

Zonnige Kempen wil deze economisch 
en ecologisch interessante manier van 
denken terug onder de aandacht bren-
gen. Weliswaar niet in een huishoude-
lijke context, maar in een professionele 
bouwcontext. Ook hier eigenlijk niets 
nieuws onder de zon. Al eeuwenlang 
worden stenen gebruikt en herge-
bruikt in woningen. Ondertussen zijn 
de woningen technisch iets complexer 
en bestaan ze uit meer materialen dan 
steen en hout, maar het principe blijft 
hetzelfde: hoe kunnen we bouwen of 
ontwerpen zonder dat de materialen na 
een eerste gebruik verloren gaan? Mis-
schien moeilijk om te bevatten, want 
we bouwen immers huizen om te laten 
staan en niet om terug af te breken. Zo 
dacht men 50 jaar geleden ook en toch 
worden woningen uit de jaren ’60 en ‘70 
gesloopt of volledig gestript en herop-
gebouwd. Door in de ontwerpfase al 
na te denken over de bestemming van 
woningen en materialen, kunnen we er 
nu voor zorgen dat  de afvalberg over 50 
jaar kleiner zal zijn of alleszins minder 
sterk zal aangroeien. Om dit te kunnen 
omzetten in praktijk, participeren we 
momenteel in drie Europese projecten. 

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-uit-
stoot te verminderen tegen 2020 geko-
zen om verouderde woningen, gebrek-
kige isolatie en inefficiënte technieken 
die bijdragen aan dit cijfer aan te pas-
sen.

14 organisaties uit Vlaanderen, Ne-
derland, Frankrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk werken samen om de renova-
tiedynamiek gebaseerd op BEN (Bijna 
Energie Neutraal) in eigen regio op gang 
te brengen. Het project loopt tot april 
2021. De insteek vanuit Zonnige Kem-
pen is tweeledig. Ten eerste renoveren 
we in een proefproject zes woningen 
van de wijk Seringenhof in Nijlen bin-
nen de BEN-normering. We hebben de 
werken begin 2020 opgestart en zullen 
deze afronden begin 2021.
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II MET OPEN BLIK

Het tweede luik gaat over de bege-
leiding van huurders naar een ener-
gie-efficiënt leven. Hierbij maken we 
in verschillende wijken gebruik van de 
ervaringen die we hebben van vroege-
re Europese projecten en optimaliseren 
we deze.

ENLEB - EnergieNeutraal 
LEvensloopbestendig Bouwen
ENLEB is een project waarin Vlaamse 
en Nederlandse partners samenwerken 
met als doelstelling de ontwikkeling 
van een integraal concept voor ver-
duurzaming van woningen op basis van 
co-creatie, met de focus op zelfvoorzie-
nendheid, zodat woningen energieneu-
traal blijven ook al verandert het ener-
gieprofiel van de bewoner.

Het project is gestart op 1 juni 2017 en 
loopt tot 31 mei 2021. De partners in 
het project onderzoeken in negen wij-
ken verdeeld over Nederland en Vlaan-
deren hoe co-creatieprocessen opgezet 
kunnen worden. 

In zo’n co-creatieproces gaan de part-
ners aan de slag met bedrijven en bur-
gers om bewustwording en eigenaar-
schap te creëren om tot technische 
oplossingen te komen vanuit de inno-
vatieve kracht van de bedrijven.

Dit vertaalt zich in diverse demonstra-
ties en pilots rond technologische pro-
duct- en procesinnovaties, onder ande-
re: 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 bouwkundi-
ge schil.

Zonnige Kempen vertaalt deze aanpak 
in de energetische renovatie van Markt 
18, de voormalige woning van dokter 
Van Bockstal, te Vorselaar. Hierbij kozen 
we door het isoleren aan de binnenzij-
de een niet-standaardoplossing zodat 
het uitzicht van de woning omwille van 
zijn beeldvorming op het marktplein zo 
weinig mogelijk gewijzigd wordt. 

Ter vergelijking worden in de apparte-
menten drie verschillende technische 
oplossingen geïnstalleerd om aan de 
warmtebehoefte te voldoen. Zowel een 
warmtepomp lucht-water, balansventi-
latie, zonnetechnologie als een brand-
stofcel worden daarbij gecombineerd. 
In één woongelegenheid maken we 
naast het gekende gebruik van wissel-
stroom ook het rechtstreekse gebruik 
van gelijkstroom mogelijk. Door de 
voorziene meetapparatuur zal de ef-
fectiviteit van deze ingrepen in kaart 
gebracht worden zodat bij volgende 
renovaties de verworven knowhow kan 
meegenomen worden.
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Daarnaast zijn ook de renovatie en het 
begeleidingstraject voor huurders in de 
wijk Vinkenhof te Berlaar onderdeel van 
ENLEB. Op basis van de in Nederland 
ontwikkelde ‘keukentafelgesprekken’ 
passen we hier een co-creatie met huur-
ders toe. Deze aanpak zorgde voor een 
participatie van 80 % van de huurders 
uit de wijk, wat significant meer is dan 
35 % bij normale aanpak. Op basis van 
de input van onze huurders renoveren 
we twee demowoningen waarbij we 
onderzoeken of het isoleren van de bui-
tenschil ook mogelijk is zonder dat een 
verhuizing van de bewoner noodzake-
lijk is.

Alle informatie uit de verschillende 
activiteiten wordt gebundeld en de 
partners uit het project ontwikkelen 
hiermee samen een ‘ENLEB-menukaart’. 
Dat is een bruikbaar instrument in klare 
taal waarmee bewoners en organisaties 
aan de slag kunnen om hun woningen 
te verduurzamen. In de menukaart ko-
men zowel technische als financiële 
aspecten aan bod met aandacht voor 
de hoogst mogelijke meerwaarde voor 
verduurzaming in de opeenvolging van 
investeringen. 

Charm - Circular housing 
Asset Renovation & 
Management
De bouwsector gebruikt meer dan 60 % 
van de grondstoffen in Europa. Ook bij-
na een derde van alle afval is afkomstig 
uit de bouwsector. Tijd dus om ook in 
onze sector efficiënter om te gaan met 
grondstoffen.

Het doel van CHARM is het beper-
ken van de afvalberg bij renovatie en 
nieuwbouw van sociale huurwoningen. 
Aan de hand van circulaire aanbeste-
dingsprocedures zetten sociale huisves-
tingsmaatschappijen uit Vlaanderen, 
Nederland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk in op recycling en upcycling. 
We zien de stroom van gebruikte ma-
terialen afkomstig van renovatie niet 
langer als afval, maar wel als nieuwe 
grondstof. Verschillende partners in het 
project voeren fysieke demonstratie-
projecten uit om de procedures te tes-
ten en verbeteren. Om gebruikte ma-
terialen opnieuw aan te wenden zullen 
lokale uitwisselingsplatformen opgezet 
worden, zowel in digitale als fysieke 
vorm.

Foto: Circulair ingerichte balie van Zonnige Kempen
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Concreet hebben we ons kantoor circu-
lair vernieuwd tot een moderne, mul-
ti-inzetbare en comfortabele ruimte. De 
plattegrond is zo ontworpen dat in de 
toekomst het kantoor ook opgedeeld 
kan worden in verschillende woningen. 
Het kan ook worden verhuurd als be-
drijfsruimte(n) aan derden of gebruikt 
door huurdersgroepen. Die flexibiliteit 
is een andere dimensie van onze duur-
zaamheidsgedachte. De constructie 
is gebouwd om minimaal 100 jaar te 
staan, maar tegen die tijd is de functie 
wellicht helemaal veranderd. Dus moet 
het makkelijk converteerbaar zijn. 

Het kantoor heeft een groen dak, he-
melwater wordt opgevangen, opgesla-
gen en gebruikt voor bewatering van 
het groen. Er is gekozen om zo goed als 
geen regenwater af te voeren, maar alles 
op te vangen en ter plaatse te gebrui-
ken. Veel materialen zijn hergebruikt 
en kunnen na verloop van tijd weder-
om hergebruikt worden. Voorbeelden 
hiervan zijn: de vloeren, de bakstenen 
muren, de houten constructie, tegels en 
het interieur.

Vanzelfsprekend is het energieverbruik 
heel laag, het pand heeft een duurzaam 
ventilatiesysteem en een warmtepomp 
en is goed geïsoleerd. Het hoofddoel 
is geslaagd: het creëren van huiselij-
ke, zeer functionele ruimtes waarin de 
hergebruikte componenten alomte-
genwoordig maar onopvallend zouden 
zijn om zo aan onze huurder te laten 
zien dat Zonnige Kempen voor eigen 
gebruik ook het model van circulariteit 
toepast.

In het renovatieproject Vinkenhof gaan 
we weer een stapje verder. De wonin-
gen worden verduurzaamd middels 
ketenintegratie. Hier is de extra ambitie 
aan toegevoegd om de ganse wijk op 
het niveau van de klimaateisen 2050 te 
brengen. Het renovatieproject van 50 
woningen is gebaseerd op wat we ge-
leerd hebben uit de demorenovatie van 
de eerste twee woningen in de wijk en 
uit de keukentafelgesprekken met onze 
bewoners.

Als derde luik binnen CHARM willen we 
een materiaal-uitwisselingsplatform 
opzetten, waar huurders gebruikte ma-
terialen kunnen halen om hun woning 
te onderhouden. Zo worden duurzaam 
gedrag en zelfredzaamheid gefacili-
teerd en gestimuleerd. Want goed huur-
derschap zien we ook als element van 
circulariteit. Een woning die goed wordt 
onderhouden door Zonnige Kempen én 
huurder is immers een woning die lan-
ger bewoonbaar is. 
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DEZE PROJECTEN ONTVINGEN 
HUN EERSTE BEWONERS

Foto: Koopwoningen Balderdorp © Joren De Weerdt
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BERLAAR

Foto: Huurwoningen Balderdorp © Joren De Weerdt

Balderdorp
Ons project in Balderdorp, in de dorps-
kern van Berlaar, is klaar. Het is een 
kleinschalig project waardoor het rustig 
wonen is in deze nieuwe woonwijk.   

Architectenbureau Sophie Van Noten 
ontwikkelde samen met het bouwteam 
zeven eengezinswoningen voor sociale 
verhuring op perceel A en vier eenge-
zinswoningen en twee appartementen 
voor verkoop op perceel B.

Huur
In april 2020 namen de eerste bewoners 
hun intrek in de woningen van blok A. 
Deze compacte woningen zijn uitgerust 
met een gaswandketel en zonneboiler. 
Ze hebben een privaat terras waarop 
een collectief groen plein aansluit. Die 
gemeenschappelijke ruimte, aangelegd 
door de gemeente Berlaar, bevordert 
de samenhang tussen de bewoners: er 
kunnen sociale contacten gelegd wor-
den en kinderen kunnen er naar harten-
lust ravotten.
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Koop
Blok B vormt de uiterste hoek van de 
nieuwe, autoluwe wijk. Om aansluiting 
te vinden met het heersende straat-
beeld werden enerzijds vier eenge-
zinswoningen opgetrokken. Anderzijds 
vormt een kleinschalig appartements-
gebouw de hoek van de gehele wijk. De 
woningen en appartementen zullen in 
2021 te koop aangeboden worden.

Zowel de woningen als de appartemen-
ten genieten van een ruime lichtinval en 
zijn volledig afgewerkt en uitgerust met 
duurzame installaties zoals een zonne-
boiler.

Het gelijkvloerse appartement heeft 
een aparte ingang, is aangepast aan 
de noden van een rolstoelgebruiker en 
voorzien van een autostaanplaats voor 
mindervaliden. Ook de woningen be-
schikken over een staanplaats voor een 
wagen en individuele tuin.

Foto’s: Koopwoningen Balderdorp © Joren De Weerdt
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Foto’s: Huurwoningen Balderdorp © Joren De Weerdt
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HERSELT

Stap-Molenvelden
Binnen dit project realiseerde onze 
maatschappij 23 nieuwbouwwoningen, 
gegroepeerd in clusters. Door het orga-
niseren van de woningen rondom deze 
clusters ontstaan er mooie gemeen-
schappelijke binnenpleinen wat de so-
ciale cohesie ondersteunt. 

Ontwerpbureau Carlier maakte een 
ontwerp voor de omgeving met aan-
dacht voor parkeren en een groene 
inkleding voor de gehele wijk. De wijk 
situeert zich immers in een landelijk ge-
bied,  omringd door weiland en bos. 

In de lente van 2020 verhuisden de eer-
ste huurders naar hun nieuwe stek. Zij 
hebben de kans te mogen wonen in 
duurzame woningen waarbij zowel een 
collectieve warmwatervoorziening als 
collectieve centrale verwarming is voor-
zien.

Het nieuwbouwproject komt tevens 
tegemoet aan de vraag naar woningen 
met voldoende slaapkamers. Zo zijn er 
14 woningen die over drie, vier of zelfs 
vijf slaapkamers beschikken. Er is verder 
één woongelegenheid voorzien die ge-
schikt is voor personen met een handi-
cap.
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Foto’s: Stap-Molenvelden © Joren De Weerdt
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VORSELAAR

Markt 18
De verbouwing van het bekende Huis 
Van Bockstal op de Markt in Vorselaar 
is afgerond. Samen met Kamp C heeft 
Zonnige Kempen de voormalige dok-
terswoning gerenoveerd tot zes zeer 
energiezuinige appartementen voor 
haar huurders. 

ENLEB-project
De renovatiewerken startten in het 
voorjaar van 2018 als onderdeel van het 
Interreg Vlaanderen-Nederland-project 
EnergieNeutraal Levensloopbestendig 
Bouwen (ENLEB). In dit project gingen 
9 Nederlandse en Vlaamse organisaties 
aan de slag met innovatieve technieken 
om woningen te verduurzamen. Het 
project werd gerealiseerd met steun 
van Europa, de Vlaamse overheid en de 
provincie Antwerpen.

Innovatieve en duurzame materia-
len en technieken
Het pand op de Markt in Vorselaar be-
paalt al vele jaren mee het dorpsge-
zicht. De fraaie buitenzijde is nauwe-
lijks gewijzigd, uitgezonderd een grote 
raampartij in cortenstaal en een buiten-
trap aan de achterzijde van het gebouw. 
Om de buitenzijde te kunnen behou-
den werd de volledige woning zorg-
vuldig langs de binnenzijde geïsoleerd. 
De binnenkant kreeg een grondige ma-
ke-over met duurzame materialen en 
technieken. Verschillende aannemers 
en andere partners werkten daarvoor 
samen in co-creatie.
 

Scan de QR-code hiernaast en neem 
zelf een kijkje in het gerenoveerde Huis 
van Bockstal. Deze video werd gemaakt 
door de Provincie Antwerpen.

In de appartementen zijn diverse tech-
nieken voor verwarming en sanitair toe-
gepast. Zo zijn onder andere een zon-
neboiler, een brandstofcel, een lucht/
water-warmtepomp in combinatie met 
hybride zonnepanelen en een alles-
in-één lucht/water- warmtepomp met 
een ventilatiesysteem D voorzien. In 
één appartement is een dubbele elek-
trische installatie geplaatst voor zowel 
een AC-net (wisselstroom) als een DC-
net (gelijkstroom). Dit appartement zal 
nog een tijdje als demo-eenheid fun-
geren en wordt pas later in verhuring 
gebracht. 
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Foto’s: Huis Van Bockstal © Kamp C
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III PROJECTEN MET EERSTE BEWONERS

Foto: Inforuimte onder Huis Van Bockstal © Kamp C

“In september kwamen 
collega’s van Oost-Vlaamse 

huisvestingsmaatschappijen en 
beleidsmakers op bezoek in de 

Kempen. Hun doel was leren van 
onze maatschappij als koploper 

op vlak van duurzaamheid, 
collectiviteit en circulariteit.“

Foto: Bezoek uit Oost-Vlaanderen aan het Huis van Bockstal

Kennisdelen
Onderaan de woning is een inforuimte 
ingericht die voor iedereen vrij toegan-
kelijk is. Bezoekers en toevallige passan-
ten leren er meer over de woning zelf, 
de renovatiewerken, de technieken en 
het project ENLEB. Je kan er ook de re-
sultaten van de gemonitorde technie-
ken volgen op een scherm. 
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Foto’s: Vinkenhof  (april 2021) © Joren De Weerdt
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BERLAAR

Bijkomend willen we onderzoeken hoe 
de gevel later aangepakt kan worden 
als het schrijnwerk nu al wordt vervan-
gen. Zo kan buitengevelrenovatie gefa-
seerd verlopen.

Tijdens de renovatie bekijken we ook 
hoe de werken uitgevoerd kunnen wor-
den zonder een ingrijpende verhuisbe-
weging te organiseren.

Vinkenhof
In maart 2020 begonnen de werken 
aan de demowoning Vinkenhof 49 in 
Berlaar. Onze maatschappij zal deze 
woning binnen het ENLEB-project met 
steun van Europa renoveren tot een 
energie efficiëntere woning. De inwo-
ners van de wijk worden nauw betrok-
ken om de geplande renovatiewerken 
te optimaliseren en de klachten en hin-
der te beperken.

Gefaseerde renovatie zonder ver-
huisbeweging
De woning in Berlaar is een halfopen 
bebouwing met drie slaapkamers die 
net zoals de hele wijk eind jaren zeven-
tig werd opgetrokken. De woningen be-
schikken over weinig isolatie in het dak 
en die ontbreekt zelfs in de muren. Ven-
tilatie is ook niet aanwezig. Aangezien 
het dak en de gevels van de betreffende 
woning aangesloten zijn op de woning 
ernaast, zal ook deze mee geïsoleerd 
worden aan de buitenzijde. 
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Co-creatie
Onze maatschappij zette een co-
creatietraject op met de aannemers 
en onderaannemers om de werken 
en communicatie zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen en tot een 
efficiënte uitvoering te komen.  

In het voorjaar van 2019 startten we 
ook al een co-creatietraject met de 
bewoners van de wijk Vinkenhof. 
We nodigden hen uit voor kleine 
groepsgesprekken, zogenaamde 
keukentafelgesprekken, waar we op 
interactieve wijze informeerden naar de 
plus- en minpunten van de verschillende 
ruimtes in en rond de woningen. 

Op basis van de problemen die de 
bewoners aankaartten, bekeek Zonnige 
Kempen samen met de architect welke 
maatregelen ze wel of niet konden 
uitvoeren en koppelden dit terug naar 
de bewoners. 

Foto: Vinkenhof  (april 2021) © Joren De Weerdt
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CHARM: circulair renoveren
Voor de andere - een 50-tal - woningen 
uit de wijk zal onze maatschappij 
binnen het Europese project CHARM 
onderzoeken hoe deze woningen zo 
circulair mogelijk gerenoveerd kunnen 
worden zonder verhuisbeweging. 
We hopen in het najaar van 2021 de 
opdracht voor renovatie te kunnen 
gunnen zodat de werken effectief 
kunnen starten in 2022.

“De nauwe dialoog die we aangegaan 
zijn met de huurders leverde nieuwe 

inzichten op waar je niet bij stilstaat als 
je de dingen enkel van de technische 

kant bekijkt. Op basis van die ervaringen 
ontwikkelde de Technische Universiteit 

Eindhoven een gebruiksvriendelijke tool 
die aan de hand van een vragenlijst 

praktische adviezen geeft over kleine en 
grotere ingrepen, van LED-verlichting 

tot zonnepalen en nog zoveel meer. 
Deze Samen Duurzamer Wonen-tool 

zal in 2021 online voor iedereen gratis 
beschikbaar zijn.”
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NIJLEN

Bevelschrans
In Nijlen staan 11 nieuwbouwwoningen, 
waarvan drie rolstoeltoegankelijk, klaar. 
De woningen liggen ingebed in de 
landelijke omgeving van Bevel. Ze zijn 
zeer goed georiënteerd en openen 
zich naar het groene, naastgelegen 
landschap. Onze toekomstige bewoners 
zullen genieten van een schitterend 
uitzicht.

Voor de gevelafwerking van de 
woningen opteerden we voor 
gevelpannen. Die 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 
geldende regelgeving uitgevoerd kon 
worden. 

Voor het verhuren van de woningen 
wachten we eind 2020 nog op de 
omgevingsvergunning. Van zodra de 
infrastructuurwerken volgend jaar zijn 
afgerond, kan ook dit project zijn eerste 
bewoners verwelkomen.

Foto: Gevelpannen  Bevelschrans
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Foto: Bevelschrans  © Joren De Weerdt
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Seringenhof
Binnen het Europese project SHINE 
renoveert onze maatschappij zes 
woningen in de wijk Seringenhof. SHINE 
heeft als doel het realiseren van bijna-
energieneutrale (BEN) woningen.

De werf startte begin dit jaar op en lag, 
net als de andere lopende werven, even 
stil door de harde lockdown die medio 
maart werd afgekondigd. 

De renovatie van de woningen vormt 
een hele klus. De bouwvakkers voeren 
afbraakwerken uit aan de gevels, 
plaatsen nieuwe buitengevelisolatie en 
zorgen voor een nieuwe gevelafwerking. 
Het bestaande buitenschrijnwerk 
wordt uitgebroken en vervangen. Ook 
de daken van de woningen worden 
vernieuwd. Op de planning staan verder 
de vernieuwing van de riolering en de 
renovatie van de septische putten.
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Op het gelijkvloers zal de aannemer 
onder meer bestaande muren injecteren 
tegen vocht en de bestaande technische 
leidingen uitbreken en vervangen. De 
woningen worden daarnaast uitgerust 
met nieuwe vloeren en keukens en een 
ventilatiesysteem C.

Een nieuwe vloerbekleding wordt ook 
voorzien op de eerste verdieping. Daar 
wordt verder de badkamer volledig 
gerenoveerd. Alle bestaande sanitaire 
leidingen gaan eruit en worden 
vernieuwd. 

De huurders van de betreffende 
woningen zijn tijdelijk herhuisvest in 
andere woningen van Zonnige Kempen. 
Een aantal onder hen zal, vermoedelijk 
nog voor de zomer van 2021, terugkeren 
naar zijn woning. 

Foto’s: Renovatie Seringenhof
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Nieuwstraat
In de Nieuwstraat in Vorselaar bouwt 
Zonnige Kempen 19 woningen en een 
polyvalente ruimte die na oplevering 
aangekocht zal worden door de ge-
meente. Het voorbije jaar werd  duide-
lijk welke invulling die ruimte de eerste 
jaren zal krijgen: de gemeente zal er een 
strijkatelier in onderbrengen. Met dit 
gegeven wordt al in werffase rekening 
gehouden: er worden onder andere 
voldoende stopcontacten voorzien en 
de aannemer treft de nodige voorzie-
ningen voor het plaatsen van airconditi-
oning en een automatische schuifdeur.  

Foto’s: Nieuwstraat
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Wat de woningen betreft, mag gezegd 
dat alle betrokken partijen extra 
inspanningen leverden om tot een 
goede, evenwichtige materialisatie te 
komen. De initieel voorziene houten 
gevelbekleding kwam te vervallen, 
het geheel wordt nu in een specifieke 
gevelsteen afgewerkt.  De weloverwogen 
mix van gebruikte materialen - leien, de 
specifieke gevelsteel en zinkbeton - zal 
ongetwijfeld een mooi kleurenpallet 
genereren. 

Ook dienden we extra PV-panelen 
toe te voegen aan het project. De 
toekomstige bewoners zullen verder 
duurzaam kunnen verwarmen dankzij 
het collectieve warmtepompsysteem 
dat gebruik maakt van geothermie.

In 2020 schreef Zonnige Kempen 
de aanbesteding voor de 
infrastructuurwerken uit. We hopen dat 
de uitvoering van deze werken alsook 
de thermische boringen vlot zullen 
verlopen zodat we in het project in het 
najaar van 2021 kunnen opleveren.  
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Rodekruisstraat
Op iets meer dan een kilometer van het 
kantoorgebouw van Zonnige Kempen 
werkt aannemer Dethier aan de bouw 
van 38 woningen. In een volgende fase 
kunnen nog zes bijkomende woningen 
gerealiseerd worden.

Het bouwen verloopt voortvarend en 
dat is mede te danken aan BIM. BIM staat 
voor ‘Building Information Modeling’, 
een werkmethodiek die bijdraagt 
tot een grotere optimalisatie van het 
bouwproces. Het concept speelt een 
sleutelrol in de werkvoorbereidingsfase: 
eventuele fouten en tegenstrijdigheden 
tussen architectuurontwerp, stabiliteit 
en technieken worden op voorhand 
opgespoord en opgelost. 

Het vlotte verloop van de werf is 
verder toe te schrijven aan het werken 
met onder meer prefab dakspanten, 
dakstructuur en binnenmuren. 

Foto’s: Rodekruisstraat
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Binnen dit project was onze 
maatschappij genoodzaakt om enkele 
besparingen door te voeren. We 
opteerden ervoor om het plaatsen van 
PV-panelen uit het dossier te halen, 
maar gaven de aannemer evenwel 
de opdracht om loze leidingen te 
voorzien. Uitstel is dus zeker geen 
afstel. Integendeel, het plaatsen van PV-
panelen zal later gebeuren in het kader 
van ASTER. 

ASTER is een initiatief van de Vlaamse 
sociale huisvestingssector. Het 
letterwoord staat voor ‘Access to 
Sustainability for Tenants through 
Energy Effective Retrofit’, of vrij vertaald 
‘Toegang tot duurzaamheid voor 
huurders door middel van energie-
efficiënte modernisering’. Zonnige 
Kempen richtte deze coöperatieve 
vennootschap samen met 39 andere 
Vlaamse SHM’s op. Eén van de 
hoofddoelstellingen van ASTER betreft 
het plaatsen van 20.000 fotovoltaïsche 
installaties met een totale capaciteit 
van 40 megawatt op bestaande sociale 
woningen. 
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13 maart 2020: een datum voor de 
geschiedenisboeken. We maakten kennis met 
het begrip ‘lockdown’. Scholen en niet-essentiële 
bedrijven en winkels gingen op slot, telewerk werd 
de norm. Onze sector werd erkend als essentiële 
sector. Hierdoor konden onze medewerkers aan 
de slag blijven, al moest dat nu dus van thuis uit. 

DIENSTVERLENING 
ANDERS WERKEN



3938

Telewerk
Zonnige Kempen zette meteen alles op 
alles om zich zo snel mogelijk aan te 
passen aan de nieuwe situatie. Laptops, 
draadloze muizen en toetsenborden, 
externe computerschermen, zelfs 
bureaustoelen gingen mee naar huis 
zodat eenieder van ons daar optimaal 
kon werken. 

Onze partner voor ICT en databeheer 
deed het nodige zodat we van thuis 
uit gebruik konden maken van alle 
noodzakelijke software.

Ook onze eigen techniekers bleven 
doorwerken. Zij werden ingezet om 
leegstaande woningen klaar te maken 
voor verhuur.

Voor het uitvoeren van bepaalde 
taken werd evenwel een beperkte 
permanentie op kantoor voorzien. Denk 
hierbij aan de telefoonpermanentie 
en administratieve taken zoals 
postverwerking en printopdrachten.

“Online vergaderen was 
voor velen een nieuw 

gegeven. Het vergt veel 
meer concentratie van 
de deelnemers en dat 

deed ons nadenken over 
hoe we vergaderingen 

efficiënter konden 
aanpakken.“

Begin juni werden de regels 
versoepeld en werkten de 
interne preventieadviseurs een 
‘terugkeerscenario’ uit. “We streefden 
naar een minimumbezetting van zes en 
een maximum van twaalf personen die 
gelijktijdig op kantoor zouden werken. 
In het kantoor implementeerden 
we een circulatieplan, looproutes 
en namen we extra beschermings- 
en voorzorgsmaatregelen zoals 
ontsmettingsposten, affiches die het 
maximum aantal personen per ruimte 
aanduiden en mondmaskers.” 

Een aantal maanden later werd 
thuiswerk opnieuw de norm en pasten 
we onze kantoorbezetting wederom 
aan.
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Foto’s: Coronamaatregelen kantoor Zonnige Kempen

Dienstverlening
Aan het begin van de lockdown focuste 
Zonnige Kempen op het garanderen 
van haar basisdienstverlening:
• we bleven kandidaat-huurders 

inschrijven; het inschrijvingsproces 
kan immers doorlopen worden 
zonder enig fysiek contact

• het toewijzen van woningen ging, 
met bijkomende maatregelen, ook 
gewoon door. Zo konden kandidaten 
enkel leegstaande woningen 
bezichtigen.

• de procedure omrent einde huur 
- sleuteloverdracht, het opmaken 
van plaatsbeschrijvingen, invullen 
van overnamedocumenten voor 
energie ... - werd aangepast. 
Team verhuringen introduceerde 
bijvoorbeeld het werken met 
sleutelkluisjes. 

• verbrekingen van 
huurovereenkomsten door Zonnige 
Kempen en uithuiszettingen werden 
uitgesteld. Rechtszaken werden 
stilgelegd.
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• dringende herstellingen en 
herstellingen die verdere schade aan 
de huurwoning konden veroorzaken 
- zoals een lek aan het dak - werden 
opgevangen door externe herstellers 
via de bestaande contracten. 

• onze drie buurthuizen sloten de 
deuren. Bewonersvergaderingen en 
huisbezoeken werden geannuleerd. 
Woonbegeleiding en sociale 
ondersteuning van huurders 
gebeurde telefonisch.

In het kader van het ‘terugkeerscenario’ 
breidde Zonnige Kempen haar 
dienstverlening in juni 2020 
voorzichtig uit. Kandidaten en 
huurders konden, enkel indien echt 
noodzakelijk en met naleving van de 
veiligheidsvoorschriften, een afspraak 
maken om langs te komen op ons 
kantoor.

Medewerkers mochten voortaan ook 
opnieuw fysiek in contact komen met 
externen of huurders.

Digitalisatie 
“Never waste a good crisis”. Churchills 
bekende uitspraak inspireerde onze 
maatschappij om werk te maken van 
een project dat al enige tijd in de pijplijn 
zat: de digitalisatie van inkomende 
facturen. Een medewerker van team 
financiën schaarde zich samen met onze 
softwareleverancier achter het project.

Sinds midden mei 2020 ontvangen 
we onze facturen uitsluitend digitaal. 
Ze ondergaan vervolgens een proces 
waarbij speciale software alle data op de 
factuur herkent en opslaat. De software 
plaatst de facturen in een wachtfolder 
waarna een medewerker van team 
financiën de facturen kan verdelen naar 
de juiste collega’s en kan verwerken in 
de boekhouding. Na goedkeuring van 
een factuur, kan team financiën meteen 
een betaalopdracht aanmaken en zo 
het betalingsproces in gang zetten.

Naast de digitalisatie van inkomende 
facturen, werd ook het digitaal 
ondertekenen van documenten een 
gewoonte binnen Zonnige Kempen.

“Het staat buiten kijf dat 
die digitalisatie enorm 

tijd- en kostenbesparend 
is. Een groot bijkomend 

voordeel is dat we 
makkelijker kunnen 

opvolgen waar facturen 
blijven hangen en 
wie wanneer heeft 

goedgekeurd.“

Foto: Sleutelkluisjes
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Van de traditionele nieuwjaarsreceptie over een 
teambuilding tot een ontmoetingsdag tussen medewerkers 
en bestuurders van Zonnige Kempen. Er stonden tal van 
activiteiten op de planning voor 2020. Tot corona er medio 
maart een stokje voor stak. 

PERSONEEL
IN VERBINDING BLIJVEN
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De directie van Zonnige Kempen en 
haar ondersteunende diensten haalden 
echter alles uit de kast om, ook in deze 
tijd van telewerk, verbondenheid 
tussen collega’s te blijven creëren en 
hun waardering voor elke individuele 
medewerker te blijven uitdrukken.

Hoe ze dat precies deden? We 
selecteerden enkele initiatieven die 
we op de volgende pagina’s graag 
belichten.

Zonnige Kempen draait door 
Onder het mom ‘Zonnige Kempen draait 
door’ zetten we een muzikale challenge 
op touw. Doel was om met z’n allen een 
muzikale ketting van platen te vormen. 
Iedereen kon een nummer inzenden. Er 
was maar één voorwaarde: er moest een 
link zijn met de vorige plaat. We startten 
de ketting met Michael Jacksons’ 
‘Wanna be startin’ somethin’’, kregen 
tussendoor nummers van Raymond 
van het Groenewoud, Laurent Wolf en 
Ed Sheeran voorgeschoteld. Om, na 44 
nummers, te eindigen met ‘Da Ya Think 
I’m Sexy?’ van  de Britse rockzanger Rod 
Stewart. 

Valentijn 
Met Valentijn wachtte een gezonde en 
duurzame traktatie op de medewerkers 
van Zonnige Kempen. Liefde gaat door 
de maag, nietwaar?

Foto: Valentijn voor onze medewerkersFoto: Attentie voor onze medewerkers
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Coronaproof wandelen als 
teambuilding
Begin juli kwamen we nog eens uit 
ons kot. Het feestcomité van Zonnige 
Kempen stippelde een wandeling uit 
die we in onze veilige bubbels kon 
afwerken. Tussendoor was er ruimte 
voor een quiz (herken jij je collega aan 
de hand van deze foto uit zijn/haar 
kindertijd? weet jij welke collega achter 
deze anekdote schuil gaat?). We sloten 
af met een 1,5-meter-bbq.

Sinterklaas
De Sint kreeg gelukkig een 
uitzondering op de avondklok en de 
quarantaineregels - Spanje was namelijk 
code rood. Hij verraste ons met lekkers 
op kantoor. 

Foto: Traktatie Sinterklaas

Foto: Coronaproof wandelen in Herselt
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Digitale Kerstborrel
Een weekje voor Kerst organiseerden 
we een digitale Kerstborrel. Gekluisterd 
aan het computerscherm, genietend 
van een natje en droogje dat aan huis 
werd geleverd, maakten we er een 
gezellige boel van.

De collega’s die tijdens de Kerstperiode 
de permanentie op kantoor verzorgden, 
konden ook daar de kerstsfeer 
opsnuiven.

Foto: Borrelpakket Kerst

Foto: Kerstboom kantoor Zonnige Kempen
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HUURDERS
SAMEN STERK!

De coronamaatregelen die de overheden in ons 
land namen hadden ook gevolgen voor de normale 
werking van de sociale huurmarkt. Wij stelden echter 
alles in het werk om onze dienstverlening te blijven 
garanderen en namen diverse initiatieven rond 
communicatie met en welzijn van onze huurders.
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Samen Sterk-actieplan 
Zonnige Kempen nam meteen nadat 
de lockdown in maart 2020 werd 
afgekondigd verschillende initiatieven 
rond communicatie met en welzijn van 
haar huurders en bundelde die in een 
actieplan: Samen Sterk!

“Binnen dat plan hadden we veel 
aandacht voor communicatie over 
onze dienstverlening, de gevolgen van 
de coronacrisis voor onze huurders en 
hun algemeen welzijn”, zegt directeur 
Anneleen Eelen. “We informeerden 
onze huurders via de geijkte 
kanalen waaronder onze website en 
nieuwsbrieven per post en mail en 
trokken ook de kaart van social media.”

Bel-actie
In de loop van de maand april namen 
onze medewerkers en bestuurders 
telefonisch contact met een 300-tal 
gezinnen. De focus lag daarbij op drie 
doelgroepen: ouderen, anderstaligen 
en kwetsbare gezinnen. We boden hen 
een luisterend oor, peilden naar hun 
algemeen welzijn en verwezen, indien 
nodig, door naar andere organisaties. Foto: Plantjesactie
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Plantjesactie
We beseften ook al snel dat de 
beperkende coronamaatregelen 
begonnen te wegen op de samenleving. 
“De beperkte leefruimte, beperkte 
mogelijkheden in de onmiddellijke 
omgeving, angst en onzekerheid 
zorgden voor een toegenomen druk, 
ook bij onze bewoners”, stelt team 
leefbaarheid. “We wilden hen daarom 
een hart onder de riem steken en zetten 
midden april bij al onze bewoners 
een plantje met een bemoedigende 
boodschap voor de deur.”

Regionale televisiezender RTV bracht 
onze plantjesactie in beeld. In dit 
videofragment (scan de QR-code) ziet 
u hoe medewerkers en bestuurders 
van Zonnige Kempen en vrijwilligers 
plantjes uitdelen in de gemeente 
Laakdal.

Foto: Vrijwilligster plantjesactie
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Ik wil langs deze weg laten weten dat 
Ik het een super mooi gebaar vind van 
Zonnige Kempen om langs iedere deur 
een plantje met kaartje te plaatsen. 

Het was hartverwarmend. Ik ben er zeer 
blij mee. Dikke merci!

Bewoner Roteinde, Ramsel

Bedankt om aan ons te denken, steunen 
en hoop te geven in deze moeilijke 
tijden. De mooie bloempjes getuigen 
van een geweldige solidariteit.

Groetjes en hou jullie gezond!

Bewoners Ter Voort, Westmeerbeek

Ik wil jullie allemaal bedanken voor het 
mooie plantje die jullie geschonken 
hebben in deze zeer moeilijk periode. 
Het was zeer hartverwarmend. 

Het was een aangename streling voor 
mijn hart en moraal. 

Hartelijk bedankt van een tevreden 
huurster.

Bewoner Westmeerbeek

Een dankjewel voor het mooie 
bloemetje en een dankjewel voor het 
mooie kaartje met als afsluiter “weet dat 
er altijd iemand is die aan je denkt “.  

Dan wens ik jullie verder nog een goede 
en beresterke gezondheid toe!

Bewoner Booischot

Dit vind ik nu echt zalig. Ze bellen aan 
en daar staat een leuk plantje - ben 
een plantenfanaat - met een oprecht 
kaartje. Echt geweldig. 

Kan je in mijn naam iedereen bedanken 
a.u.b.? Hou het veilig en vooral gezond. 

Bewoner Grobbendonk

REACTIES VAN ONZE HUURDERS: EEN BLOEMLEZING
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Huurdersactie december 2020
In december besloten we een tweede 
grote actie op touw te zetten. Al onze 
huurders kregen een houten ornament 
in hartjesvorm met quote en een 
beste-buurkaartje. Dat werd duidelijk 
geapprecieerd. Help elkaar een handje

We kunnen allemaal wel eens een helpende hand 

gebruiken. Zeker in tijden zoals deze. 

Zonnige Kempen doet daarom een warme oproep aan 

al haar huurders om hier even bij stil te staan.

Je kan de achterkant van dit kaartje invullen en het 

nadien in de brievenbus steken van een buur. 

Samen staan we sterk!

Beste buur

Ik wil je graag laten weten dat ik blij ben dat jij mijn buur bent!

Als je wat hulp kan gebruiken bij het boodschappen doen of 
naar de apotheker gaan, dan mag je me bellen of een berichtje 
sturen.

Groetjes van je buur

Naam: ............................................................................................................

Adres: .............................................................................................................

Telefoonnummer: .....................................................................................

Foto’s: Beste-buurkaartje

Foto: Houten ornament
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V  LEEF!

Beste Zonnige Kempen

Dankjewel voor de attentie in mijn 
brievenbus!

Voor mij is thuis toch ook een beetje 
een plek...

Dankzij jullie heb ik deze plek waar 
ik dan het gevoel van een thuis kan 
hebben.

Dankjewel daarvoor!

Bewoner Booischot

Ik kom eventjes bedanken voor het 
mooie cadeautje dat jullie in mijn 
brievenbus gestoken hebben. Een 
houten hartje en een mooie tekst er 
op. Ik ga het in mijn houten kerstboom 
hangen.

Ik help nu wel 2 buren van mijn 
appartementsblok. Als de vuilniswagen 
is geweest dan zet ik hun vuilbakken op 
hun plaats (...) Ook als er op de Zonnige 
Kempen website bepaalde nieuwe info 
staat, dan communiceer ik dat. 

Bewoner Westerlo

Het was een mooie tekst op het houten 
hartje. Liefde en Voelen is belangrijker 
dan ‘hebben’. Dank je wel.

Vandaag hartje in de bus gehad. 
Hartelijk bedankt daarvoor.

Bewoner Kessel

Is leuk om die attentie te krijgen. 
Jullie zijn bedankt.

Bewoner Houtvenne

REACTIES VAN ONZE HUURDERS: EEN BLOEMLEZING
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ZONNIGE KEMPEN 
IN CIJFERS

In dit hoofdstuk geven we enkele cijfergegevens weer 
die de werking van onze maatschappij illustreren.                 
Zo schetsen we een beeld van onder meer onze huurders 
en het patrimonium.

VI  ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS



GEZINSTYPE

Paar zonder kinderen

Eenoudergezinnen

Paar met kinderen

Alleenstaanden

1 volwassene + bijwoner(s)

Huurders

49,5%

14%

12,5%

23%

134 NIEUWE

HUUROVEREENKOMSTEN

5554



GEZINSTYPE

56%
26%

11%

6%

VI  ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

Kandidaat-Huurders

533 NIEUWE

INSCHRIJVINGEN

5554



200

300

400

500

10
0 

-

15
0 

-

25
0 

-

30
0 

-

20
0 

-

40
0 

-

45
0 

-

35
0 

-

55
0 

-

60
0 

-

50
0 

-

65
0 

-

70
0 

-

75
0 

-

5756

Huur 

HUURPRIJZEN
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HUURACHTERSTALLEN
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• studieopdrachten collectieve installaties
• ruimen/ledigen/reinigen van putten en het uitvoeren 

van ontstoppingen van leidingen
• technisch onderhoud en herstellingen collectieve 

installaties, ventilatiesystemen en split-units
3 RAAM -

OVEREENKOMSTEN 
GEGUND

5958

Patrimonium

2020
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VI  ZONNIGE KEMPEN IN CIJFERS

Klachten
OVERZICHT

Er is een goedgekeurde klachtenprocedure sinds 13 december 2012

6 klachten
ontvangen

5 klachten
opgelost 

De klachten betroffen:

• 3 x huurprijsberekening 
• 3 x technisch/herstelling

Behandeling

• 4 gegronde klachten
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Foto: ‘De Flat’, vergaderruimte Zonnige Kempen
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VOORUITBLIK

VII VOORUITBLIK

Het voorbije jaar veranderde de wereld zoals we 
die de voorbije jaren kenden grondig. De Corona-
crisis heeft ook in onze regio grote gevolgen 
gehad in diverse sectoren van de samenleving, 
zo ook in onze sector. 
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De nood naar andere vormen van wo-
nen is gebleken, we hebben geleerd 
dat er een transitie noodzakelijk is om 
de leefkwaliteit van al onze bewoners 
blijvend te kunnen garanderen. Diverse 
doelgroepen hebben nood aan verde-
re integratie van wonen en welzijn. Er 
moet onder andere worden nagedacht 
over hoe we bestaande ontoereikende 
woon- en woonzorgconcepten kun-
nen omvormen naar kleinere woonge-
meenschappen waarin de brug tussen 
wonen en gezondheidszorg kan wor-
den gemaakt. Woongemeenschappen 
waar ook de natuur een belangrijke 
partner is. De aanwezigheid van groen 
in de buurt doet bewegen en kan bij-
dragen tot een vermindering van stress. 
Geregeld in de natuur zijn, verbetert de 
fysieke en geestelijke gezondheid en 
draagt bij aan de ontwikkeling van het 
immuunsysteem bij kinderen.

Natuur verlaagt de kans op tal van ge-
zondheidsklachten, mildert de effecten 
van fijn stof en beschermt tegen zomer-
se hitte. Vaak verlaagt je stressniveau 
onmiddellijk met een korte fietstocht of 
wandeling in een natuurrijk stil plekje in 
de buurt. Om welzijn en gezondheid te 
bevorderen zal dus ook de omgeving 
een belangrijke rol spelen: meer toe-
gankelijke, bereikbare en functionele 
natuur vlakbij de woning.

“Blijf in uw kot!”. We zullen ons dat ad-
vies vermoedelijk nog vele jaren her-
inneren. Hoe belangrijk dat  ‘kot’, onze 
woning, voor ons is was zelden zo dui-
delijk. De rol die wij als huisvestings-
maatschappij opnemen in het onder-
steunen van mensen die zelf nauwelijks 
toegang hebben tot een betaalbare of 
kwaliteitsvolle woning wordt daardoor 
nog belangrijker. Veel gezinnen voelen 
vandaag een bijkomende financiële 
druk. De nood aan en het nut van meer 
en betere sociale woningen is groot.

Het belang van de sociale taak van een 
huisvestingsmaatschappij is ook duide-
lijker geworden in deze tijden. In 2020 
zijn we op verschillende manieren, on-
danks de moeilijke omstandigheden, 
dichter bij onze bewoners gekomen. 
We hebben maximaal ingezet op men-
selijk contact, om onze huurders te la-
ten voelen dat ze er niet alleen voor 
staan en dat we er zijn wanneer ze 
ons nodig hebben. De solidariteit en 
dankbaarheid die we gevoeld hebben 
bij onze bewoners geven ons energie 
om komende jaren onze inspanningen 
kracht bij te zetten om samen met hen 
te werken aan duurzame wijken waar 
het goed is om te leven. Een duurzame 
wijk heeft een sterk netwerk en collec-
tiviteit, zodat ze kan fungeren als een 
gedeeltelijk vangnet in moeilijke tijden. 
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“Het advies ‘Blijf in uw 
kot’ zullen we ons nog 
vele jaren herinneren. 

Hoe belangrijk dat ‘kot’, 
onze woning, voor ons is, 
was zelden zo duidelijk.” 

VII VOORUITBLIK

 Ze geeft ook voldoende aandacht voor 
identiteit en diversiteit en laat ruimte 
voor groeimogelijkheden, samenwer-
king en zelfontwikkeling. Het realiseren 
of laten groeien van zo’n wijk is enkel 
mogelijk door verder in te zetten op de 
samenwerking met het lokale netwerk 
van partners die werken rond onder 
meer zorg, wonen, onderwijs en ont-
wikkeling. Om al onze wijken zo duur-
zaam te maken zullen er renovaties 
nodig zijn. We starten daarom in 2021 
met de uitrol van onze ambitieuze reno-
vatieplanning, met als doel om in 2050 
klimaatneutraliteit te behalen.

Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en socia-
le verhuurkantoren fuseren tot woon-
maatschappijen, dat heeft de Vlaamse 
Regering beslist. Elke woonmaatschap-
pij moet in een uniek, niet-overlappend 
werkingsgebied opereren. Om deze 
werkingsgebieden te bepalen, krijgen 
de lokale besturen een trekkersrol, zij 
moeten tegen 31 oktober hun gewens-
te werkingsgebied voor de woonmaat-
schappij duidelijk maken. Hoe werken 
we nu de komende jaren naar deze 
woonmaatschappijen van de toekomst? 
En wat betekent dit concreet voor Zon-
nige Kempen. Voor haar bewoners, 
medewerkers, bestuurders, Vlaamse en 
Europese partners? Vandaag is dat nog 
onduidelijk. Onze vele jaren ervaring 
in samenwerking op diverse schalen, 
onze wendbaarheid en open blik ge-
ven ons voldoende vertrouwen om ook 
die uitdaging met enthousiasme aan te 
gaan. Wat al wél duidelijk is, is het werk 
dat voor ons op de plank ligt in 2021. 
En daar vliegen we graag en met volle 
goesting in.

Anneleen Eelen
Algemeen directeur
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Zonnige Kempen is een burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een 
coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk. 
Sociale huisvestingsmaatschappij door VMSW erkend onder het nummer 1295.


