
VERSLAG 17 07 2019 
THEMAGROEP GEZOND EN BETAALBAAR WONEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezigen:  
Gert Rombouts (BW De Sprong - voorzitter), Diana Verdonck (PC Bethanië), Ann Meerschaert (SHM De 
Ideale woning), 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) 
 
Verontschuldigd:  
Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Nadia Renders (OLO), Stef Joos (Mobiel Team ‘Kompaan’), 

Stef Spiessens (CAW Antwerpen), Yann Blommaert (SVK SAS), Goedele Romanus (BW De Sprong) 

Agendapunten: 

- Verslag 22/05/2019.  
- Toelichting ondernomen acties n.a.v. Lokaal woonoverleg Kalmthout; 
- Planning rond intergemeentelijk doelgroepenplan (zie bijlagen); 
- Varia. 

 
Verslag 22/05/2019 

- Tom Van de Geuchte zal vervangen worden door iemand anders. Vacature staat open. 
- Monique Gauquie zal ELzones verder opvolgen vanuit CAW. 
- Stef Spiessens vanuit SEL Amberes zal ook aansluiten op de themagroep vanuit werkgroep 

wonen (ELZ voorkempen).  
➔ Verslag goedgekeurd. 

 
Ondernomen acties n.a.v. LW Kalmthout: 

Lokaal woonoverleg Kalmthout: geen schepenen, geen burgemeester. Ewout en Diana aanwezig. 

Er was wel oor naar de vraag! Wonen Vlaanderen vond wel dat dit moest passen binnen de 

beweging die al gaande is, ze verwijzen hierbij naar de gemeente overschrijdende 

doelgroepenplannen binnen de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’n). 

Daaropvolgend hebben we een bijeenkomst gevraagd met IGEAN en medewerker wonen vanuit 

de provincie om duidelijkheid te krijgen over de rol van al die partijen daarin. Ewout en Gert zijn 

hiernaartoe geweest.  

Samen overlopen verslag (zie bijlage mail d.d. 10/07/2019) en advies van IGEAN. 

Om de werkgroep en de doelgroep voor te stellen wordt aangeraden dit met gedegen 

cijfermateriaal te staven. Hiervoor hebben we een brief opgesteld aan de directie van PC Bethanië 

om cijfergegevens op te vragen. Belangrijk is wel dat alle afdelingen de cijfers op dezelfde wijze 



verzamelen. Reply gekregen van Jan Bogaert die zegt bij Annemie Van Hofstraeten te informeren. 

Zij is met vakantie tot half augustus.  

Diana stelt voor dat zij bij de collega’s van de vakgroep maatschappelijk werk al eens navraag doet.  

→ Gert stuurt de brief door naar Diana.  

Planning rond intergemeentelijk doelgroepenplan:  

Aansluiten op het lokaal woonoverleg van de betrokken gemeenten vóór de stuurgroep zodat 

gemeenten op de hoogte zijn van de vraag die gesteld zal worden. Deelname aan de stuurgroep 

best op voorhand plannen en voorbereidend nota aftoetsen op een themagroep. 

Overzicht van de LWO’s (lokaal woonoverleg) van september/oktober die doorgaan in de 
noordelijke regio: 
9.09 – 14u: LWO Zandhoven (te snel om nota rond te krijgen) 
12.09 – 9u: LWO Brecht – Ewout en Gert 
13.09 – 14u: LWO Brasschaat – Gert en Goedele 
14.10 – 9u: LWO Zoersel – Marleen  
15.09 – 9.30u: LWO Essen – aan Nadia vragen 
21.10 – 9.30u: LWO Malle – Marleen en Goedele 
  
Stuurgroep Midden 7.10.2019 – 9u bij IGEAN 
Stuurgroep WEBB 17.10.2019 – 9.30u: Dorpsstraat 36 

 

➔ We zullen IGEAN vragen om ons uit te nodigen op de LW’n. 

Doelgroepenplannen gemeenten: 

Wuustwezel: Nadia neemt dit op samen met Spectrum.  

➔ Toewijzingsreglement wordt geschreven op 25/10/2019  

Varia: 

✓ Vraag vanuit Alert team (Rob De Winter) woonnood gezin met 5 kinderen. Zonder woonst 
vanaf eind september. Geen aanbod bij partners. Vraag is gehoord. Diana bekijkt of een 
situatie met een patiënt een oplossing kan zijn. 

✓ SAM (Samenlevingsopbouw) en rol in woonprojecten: Leegstaande panden van Ideale 
woning (Wonen met Kansen). Doelgroep: jongeren. Samenlevingsopbouw voorziet de 
renovatie, en zorgt voor de uitstroom naar private markt. Ann Meerschaert stuurt de 
contactpersonen door.  

➔ Een volgende themagroep alternatieve woonvormen op de agenda zetten en iemand 
uitnodigen.  
✓ Gespecialiseerd medewerker wonen aangeworven door BW en PZ Bethaniënhuis 

(Annelies Van de Mierroop). Best misschien dat zij hier aansluit. Ze zal starten 19/08 
halftijds. Zal zich eerst moeten inwerken.  

✓ Nieuwbouw BW E. Vermeulenstraat: zal een aantal extra studio’s krijgen. Goed om te laten 
weten aan de lokale besturen dat wij ook investeren. 
 

 

 

 



Volgende themagroep: Nota finaliseren en stuurgroep IGS’n voorbereiden! 

Volgende bijeenkomsten:  

25/09 9u – 10u30 

06/11/2019: 13u30 – 15u00 

Zaal Sophia, Gebouw 5, PZ Bethaniënhuis 

  

 


