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VERSLAG THEMAGROEP 

‘GEZOND EN BETAALBAAR WONEN’ 

24 JANUARI '18 

Aanwezigen: 

Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5), Chris Anthonis (PC Bethanië), Diana Verdonck 
(PC Bethanië), Nadia Renders OLO), Tom Van de Geuchte (CAW Antwerpen), Goedele 
Romanus (BW De Sprong),  Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Ewout Van Hove 
(netwerkcoördinator SaRA) 
 

Verontschuldigd: 

Gert Rombouts (BW De Sprong) 

 

1. Korte schets themagroep SaRA ‘Gezond en betaalbaar wonen’ 

Begin 2017 werden er drie speerpunten gekozen door de leden van netwerkcomité SaRA voor de 

komende jaren. Naast de ‘uitwerking en verdieping van de mobiele teams’, ‘gedeelde zorg over de 

lijnen heen’, zetten we in op ‘gezond en betaalbaar wonen’. In een eerste stap richtte de themagroep 

zich op de ondersteuning van de SVK in het werkingsgebied. In een tweede fase wensen we in te 

zetten op het bij creëren van plaatsen versnelde toewijzing in de zorgregio’s Schilde/Brasschaat.  

We nemen daarvoor het initiatief om deelnemers uit te nodigen om te polsen naar engagement voor 

deze doelstelling uit te werken. 

 

2. Vertegenwoordiging 

Er werd nagegaan welke vertegenwoordiging nodig / representatief is. 

• Een intersectorale benadering lijkt aangewezen voor dit thema. Samen een breed gedragen 

boodschap brengen, heeft meer kans op navolging. 

• Het is belangrijk om voor elke doelgroep voldoende aandacht te hebben, zodat er een zeker 

evenwicht zich kan ontwikkelen. 

• In een latere fase zullen we de sociale huisvestingsactoren (SVK & SHM) benaderen. Het is in 

eerste instantie belangrijk om onze vraag/boodschap over te maken aan de lokale besturen. 

• Wie hebben we mogelijks nog nodig aan tafel? 

o Jongerenwelzijn/transitieleeftijd (vraag stellen aan Mind the Gap) 

o Gedetineerden (vraag stellen aan netwerkcoördinator internering Tamara Schoefs of 

Kaat Vanthuyne van TANDEM) 

• We vragen aan Tom Van de Geuchte en Gert Rombouts om het co-voorzitterschap van de 

themagroep op te nemen. 

 

3. Afbakening doelstellingen 

Welke doelstellingen willen we realiseren?  

• De toewijzing via versnelde doorstroom is tot op zekere hoogte uitgewerkt. Er is echter een 
spanningsveld met het voorzien van begeleidingen. Verder is het zo dat er weinig aanbod is 
van sociale woningen wat er in praktijk ook voor zorgt dat er zeer weinig plaatsen versnelde 
toewijzing beschikbaar zijn. Prioritair lijkt dus de uitbreiding van het aanbod sociaal huren. 
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• We dienen zicht te krijgen op de situatie, bv: 
o Waar zijn er diensten sociale huisvesting? 
o Hoe is de spreiding van de sociale woningen over het grondgebied en wat zijn de 

wachtlijsten? 
o Waar opvang of voorzieningen voor dak- en thuislozen? 
o Waar kan men huren buiten sociaal stelsel? 
o Waar maakt men gebruik van de procedure versnelde toewijzing? 
o Waar is er een vorm van woonbegeleiding beschikbaar?  

▪ 1VTE preventieve woonbegeleiding CAW – 13 à 15 begeleidingen (6 mnd.) 
▪ 0,5 VTE woonbegeleiding CAW – 8 à 9 begeleidingen 
▪ PZT? VAPH? 

o … 

• Er zitten momenteel ongeveer 120 personen in PC Bethanië die zijn uitbehandeld, maar niet 
naar de maatschappij kunnen wegens woonproblemen (dakloosheid). 

• SVK heeft een lange wachtlijst van ongeveer 1 à 2 jaar. 

• Er is nood aan meer toewijzingsbeleid voor kwetsbare doelgroepen binnen de verschillende 
gemeenten. Zijn hier mogelijkheden (bv. via lokaal woonoverleg?). 

• We dienen bestaande structuren in kaart te brengen en waar mogelijk aan te sluiten. 

• Lokale projecten groeien uit ‘elkaar kennen’ en iets ondernemen. Zo heeft bv. OLO mooie 
projecten gerealiseerd in Brasschaat. CAW is bv. in gesprek over 14 open plaatsen. 

• Belang van momentum voor de lokale verkiezingen in 2019. 
 
Globale doelstelling is capaciteit uitbreiden aan gezonde en betaalbare woningen in de regio.  

• We richten ons in eerste instantie tot sociaal huren. 

• In beeld brengen van de regionale situatie. 

• Capaciteitsuitbreiding kunnen we realiseren via verschillende pistes (toewijzingsbeleid van 
gemeenten, doen groeien via lokale samenwerkingsprojecten / opportuniteiten, …).  

 

4. Te ondernemen acties 

 Aftoetsen vertegenwoordiging jongerenwelzijn en gedetineerden (Helga) 

 Zicht krijgen op spreiding van de sociale woningen over het grondgebied en 
wachtlijsten (Helga) 

 Verplichting van Vlaanderen omtrent toewijzingsbeleid in beeld brengen (Nadia) 
 Idee verkennen van plaatsen voor 80 personen in gemeente Essen (Tom) 
 In beeld brengen van toewijzingsbeleid van de verschillende gemeenten, de SHM De ideale 

woning, Voorkempen (allen) 
 

5. Planning volgende vergadering 

 

Woensdag 28 februari van 13u tot 14u30u in vergaderzaal Sophia van PC Bethanië 


