
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSLAG THEMAGROEP GEZOND EN BETAALBAAR WONEN 
6 MAART 2019 
 
Aanwezigen:  
Gert Rombouts (BW De Sprong - voorzitter), Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5), Diana 
Verdonck (PC Bethanië), Nadia Renders (OLO), Goedele Romanus (BW De Sprong), Ewout Van Hove 
(netwerkcoördinator SaRA), Yann Blommaert (SVK SAS), Ann Meerschaert (SHM De Ideale woning) 
 
Verontschuldigd:  
Chris Anthonis (PC Bethanië), Tom Van de Geuchte (CAW Antwerpen) Stef Joos (Mobiel Team 

‘Kompaan’), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA) 

1. Toelichting van SaRA en de themagroep 

2. Welke mogelijkheden zijn er vandaag de dag binnen SHM en SVK? 

‘De ideale woning’ (Kalmthout, Essen):  

• Er komen 60 nieuwbouwwoningen bij. In afwachting van de effectieve renovatie zijn dit 

woningen die tijdelijke huisvesting kunnen bieden voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld 

voor oefenwoningen als een organisatie huurt +/- 1 jaar) In dit kader is geen 

doelgroepenbeleid nodig. Woningen moeten wel technisch in orde gemaakt worden. 

• Doelgroepenbeleid voor oude ziekenhuis in Essen zal uitgeschreven moeten worden. 

Gemeente is de initiatiefnemer hierin. Voor directie SHM ligt alles open. Bij de ideale woning 

heeft men al wel wat expertise op dit vlak (Bijvoorbeeld met De Vliering, De Link, …). 

• Appartementen voor een specifieke doelgroep verspreid over bestaand patrimonium (zonder 

concentratie op één plek). 

 De plaats blijft gelinkt aan de organisatie/doelgroep (Buiten stelsel zonder dat organisatie 

verhuurt) 

 Na één jaar kunnen we de begeleiding niet al loslaten want dan wordt er meer toegewezen 

dan wettelijk toelaatbaar.  

 Buiten sociaal stelsel is maar 1% en dat is momenteel allemaal volzet. 

SVK SAS 

• Momenteel 300 woningen in portefeuille. Er staan 2400 mensen op de wachtlijst! 

• Woonnood: grootste woonnood, eerst. Dit gaat via een puntensysteem waar niets aan 

gewijzigd kan worden (zie verder). Crisis is ook bij SAS moeilijk te beantwoorden omdat er te 

weinig aanbod is. Deze opgestelde regelgeving is moeilijk voor de ggz-doelgroep.  

Onder andere: voor mensen met 66+ invaliditeit zijn er specifieke regels verbonden rond 

bereikbaarheid van centrum (op 600m van dokter ed.) tenzij er een attest is (van een arts) dat 

zegt dat dit niet nodig is. Dit beperkt het aanbod voor hen enorm.  



• Eén oplossing: doelgroepenplanning (instelling die zelf bouwt of een projectontwikkelaar). Tot 

op heden heeft SVK gevraagd om buiten het sociale toewijzingsbeleid te blijven. Er is al een 

puntenscore voor lokale binding (gaat over 0-6 = max. van Zoersel naar Zoersel). Dit wordt een 

administratieve soep als SVK betrokken wordt. Puntensysteem is Vlaams. Dit gaat over een 

max. van 50 punten de sociale binding weegt dus niet zoveel door op de totale eindscore. SVK 

staat ook achter het puntensysteem.  

• Hoe realistisch is het idee om projectontwikkelaars te vinden? Er zijn projectontwikkelaars 

(Matexi, Inclusio) die zich al vaak gericht hebben naar speciale doelgroepen. 

 

 Een doelgroepenplan per gemeente, of via Igean dat naast eigen puntensysteem staat. 

 Ann Meerschaert vraagt eens na of er in SVK Antwerpen al voorbeelden bestaan waar dit 

gedaan wordt.  

 Zolang dit onder een project valt, zal dit gaan. De cliënten met een woonnood moeten ook aan 

de bijkomende doelgroepenvraag beantwoorden.  

Werking van SVK Pro:  

Loopt via openbare aanbestedingen. Er werd een open oproep gelanceerd: tot 15/04/2019 kunnen 

projectontwikkelaars een project voorstellen. Dit legt een hele weg af: VMSW commissie → SVK → 

lokaal woonoverleg → gemeentebestuur beslist uiteindelijk. 

SVK mag zelf geen vraag stellen aan projectontwikkelaars!  

Besluit: 

✓ Eerst inzetten op doelgroepenplan per gemeente. Het is de huisvestingsambtenaar die 

uitnodigt.  

✓ Verspreiding zal bij gemeenten wel beter aankomen. Klein beginnen, successen.  

✓ Themagroep tijdelijk uitbreiden naar SHM (Voorkempen, ideale woning), SVK, Igean.  

✓ Brasschaat, Wuustwezel, Zoersel. Verderzetten wat reeds gestart is.  

To Do’s: 

✓ Het is goed als Igean al mee op de kar zit. Zij hebben al samenwerking binnen bepaalde 

gemeenten. Zij kunnen die projecten ook trekken. 

➔ Kim Piron van Igean aanspreken en uitnodigen op volgende overleg. 

✓ Daarna bekijken welke nieuwbouwprojecten er eventueel (SHM’s zijn daarmee bezig) zijn. 

✓ Wonen Vlaanderen betrekken: zij geven advies (Yoeri Laureyssen) zeker rond de wetgeving. 

✓ Welke extra gemeentes aanspreken: Kalmthout (heeft al VAPH Spectrum), Essen (specifiek 

aanbod rond renovatieproject én hebben doelgroepenplan voor ouderen), Malle (Huize 

Walde, Monnikenheide, mensen met een beperking), Kapellen (geen doelgroepenplan), 

Schilde (Pegode), Brecht (geen doelgroepenplan, Voorkempen en Ideale Woning zijn er 

vertegenwoordigd, geen nieuwe projecten), Schoten (kleine projecten), Stabroek (Rotonde, 

hier kan een project komen Ideale woning), Wijnegem, Zandhoven.  

➔ Voorlopig gemeenten waar ideale woning ook actief is (zie gemeenten vetgedrukt). 



✓ Renovatieproject Essen staat hier los van! Duidelijk omschrijven welk project, welke 

doelgroep.  

➔ Marleen neemt dit mee naar directiecomité PC Bethanië.  

✓ Ad Hoc overleg met Igean regelen. Yann Blommaert zal hierbij uitgenodigd worden omdat zij 

Kim Piron kent. 

✓ Tom van de Geuchte terug uitnodigen. Hij kan belangrijke input geven vanuit de regio 

Noorderkempen. 

✓ Ons bewust zijn dat dit trage processen zijn. Het eerstvolgende lokaal sociaal woonoverleg 

bijvoorbeeld te Wuustwezel vindt plaats op 21/06/2019 9u – 11u. 

Volgende bijeenkomst 22/05/2019 13u30 – 15u00.  

Locatie: zaal Sophia, gebouw 5, PC Bethanië 

  


