
 
 
 
 
 
 
 

 
VERSLAG THEMAGROEP GEZOND EN BETAALBAAR WONEN 
22 MEI 2019 
 
Aanwezigen:  
Gert Rombouts (BW De Sprong - voorzitter), Diana Verdonck (PC Bethanië), Nadia Renders (OLO), 
Goedele Romanus (BW De Sprong), Yann Blommaert (SVK SAS), Ann Meerschaert (SHM De Ideale 
woning), Stef Joos (Mobiel Team ‘Kompaan’) 
 
Verontschuldigd:  
Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Marleen Geentjens (covoorzitter functie 5), Peter Van 

Hoffelen (directeur, SHM Voorkempen), Chris Anthonis (PC Bethanië), Tom Van de Geuchte (CAW 

Antwerpen), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA) 

Agendapunten: 

- Verslag 06/03/2019. Goedgekeurd. 
- Stand van zaken doelgroepenplan gemeenten Zoersel (?), Wuustwezel (21/06), Kalmthout 

(04/06) en Brasschaat (?) Nadia vraagt nogmaals om de datum door te sturen. 
- Stand van zaken renovatieproject Essen. 
- Bevraging noden van sociale woonpartners betreffende de doelgroep ‘personen met een 

psychische kwetsbaarheid’  
- Varia 

 

Verslag 06/03/2019 

✓ 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. 

✓ 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. 

 

Doelgroepenplannen gemeentes: 

Wuustwezel: Nadia neemt dit op samen met Spectrum. Men probeert de doelgroep zo ruim 

mogelijk te omschrijven. Zodat er veel mensen in kunnen passen. Nadeel daarbij is dat ook andere 

voorzieningen hier dan aanspraak op kunnen maken.  

Yann stelt zich de vraag hoe deze mensen dan op de wachtlijst komen. Er moet inderdaad 

nagedacht worden over de wijze van de toeleiding. Er kan geen leegstand zijn. Idealiter bepaalt de 

zorgpartner wie er in de woningen terechtkomt. Spreiding daarbij is belangrijk. Vanuit een centraal 

aanmeldpunt? 

Dit zou kunnen gaan over bijvoorbeeld 2 plaatsen.  

➔ Over gemeenten heen plaatsen SHM’n of SVK’s verspreid over gemeenten vragen.  

Kalmthout: Er loopt een specifiek project voor personen met een beperking. Diana en Ewout zullen 

aansluiten 04/06 op het lokaal woonoverleg. Binnen ‘Samen zorgkrachtig’ staat wonen wel op de 

agenda maar de werkgroep rond ‘wonen’ ligt momenteel stil. Zouden de ambitie hebben om tegen 

de zomer weer op te starten.  

TIPs: begeleiding 1 jaar, waakvlamfunctie, vaak gaat dit automatisch over naar een vrijwillige 

begeleiding, nazorg beschikbaar stellen.  

Zoersel: Marleen afwezig, geen info. 

Brasschaat: geen bericht gekregen. 

Project Essen: Geen vraag vanuit PC Zoersel. Men kan niet garant staan voor een blijvende 

woonoplossing wegens de korte termijn en beperkte doorstroommogelijkheden.   

Noden sociale woonpartners: 

Ideale woning: nood aan preventieve woonbegeleiding. Maatschappelijk werker (Rumold) kent 

Mobiel team in de regio om door te verwijzen.  

Binnen SVK Antwerpen kan men wel weigeren. Of toewijzen onder voorwaarden.  

SVK SAS: Wel vragende partij. In de regio Zoersel (Sarah De Craene), maar dit loopt vast. Lijkt toch 

niet zo gekend bij de huurbegeleiders.   

Uitnodigen op een teamvergadering van de woonbegeleiders zodat ze vragen kunnen stellen en 

mobiel team zich kenbaar kan maken. Levenskwaliteit bevorderen en overlast beperken. 

Contacten met het netwerk leggen.  

Het gaar erover dat je er niet alleen voor staat. Dat je iemand kan bellen om te steunen.  

Blijkbaar leeft er toch onwetendheid over het aanbod ggz outreach. Contacten zijn gelegd.  

→Tom van De Geuchte uitnodigen over preventieve woonbegeleiding in de regio.  

Varia: 



✓ Zorgorpen Maldegem:  
Greet Strobants, via privé investeringen. Beperking: daklozen en jeugdzorg. Ruime doelgroep ligt 

moeilijk met subsidies. Wederkerige dienstbaarheid, contacten met de buurt stimuleren. Per 30 

woningen één woon assistent. Werken met conciërges op de woonerven. Hebben iemand in dienst 

die alle premies uitzoekt.  

Minimum €1400 inkomen. Verbonden aan dagbesteding, dit is ook verplicht.  Dagprijs (14€/dag), 

voor de rest 3€/dag. 780€ en ‘+’ zorg 900€/maand.  

Klinkt heel mooi, maar onbetaalbaar. Is voor een select publiek, eerder VAPH.  

Multiversum zou overwegen om met dergelijk project te starten. Hoe zit dat met toewijzing? 

✓ Huursubsidie: zal afnemen in de toekomst. 
 

Volgende bijeenkomst: 17/07/2019 Sophia 13u30 – 15u00. 

  

 


