
 
THEMAGROEP GEZOND EN BETAALBAAR WONEN 
17 09 2020 
 
 
 
 
Aanwezigen:  
Patrick Buys ( CAW Antwerpen), Ann Meerschaert (SHM De Ideale woning), Ewout Van Hove 

(netwerkcoördinator SaRA), Goedele Romanus (BW De Sprong), Nadia Renders (OLO) , Annelies 
Van de Mierop (PC Bethanië/BW de sprong – Co voorzitter TG) 
 
Verontschuldigd:  

Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Chris Anthonis (PC Bethanië), Stef Joos (Mobiel 
Psychiatrisch Team ‘Kompaan’),  Maarten Wouters (SHM Voorkempen), Yann Blommaert (SVK 
SAS), Diana Verdonck (PC Bethanië), Gert Rombouts (BW De Sprong – Co voorzitter TG) 
 

 

1. Opvolging vorig verslag (12/02) 
 

2. Voorstelling meerjarenplan CAW regio Kempen : Patrick Buys  
 

Zie bijgevoegde presentatie ( infosessie W2 )  

 

- De meeste hulp/middelen  zijn nu vooral gecentraliseerd in  ELZ Centrum Antwerpen. Doel is om de 

middelen en hulp te verdelen over het hele werkingsgebied :  

- ELZ Antwerpen Centrum  

- ELZ Antwerpen Noord 

- ELZ Antwerpen Oost 

- ELZ Antwerpen Zuid  

- ELZ Noorderkempen + ELZ Voorkempen + ELZ Zora ( = REGIO )  

 

Er zal ingezet worden op :  

- Er zullen 3 VTE preventieve woonbegeleiders worden ingezet voor ELZ ‘REGIO’. Dus 1 VTE per ELZ. ( 

Noorderkempen – Voorkempen- Zora ) Dit om een basisaanbod te voorzien.  

- 1 VTE zal ongeveer 16 trajecten ( begeleidingen ) op zich nemen.  

- gemeenten zullen ook trajecten kunnen inkopen.  

- Er zal een aanmeldteam worden opgericht waar men een aanvraag tot een traject/begeleiding kan 

doen. Voorlopig kan je nog aanmelden via Patrick Buys zelf. 

-  In ELZ ‘REGIO’ is men op zoek naar 20 studio’s/appartementen. ( 10 studio’s in 2020 en 10 tegen 

2022) Liefst niet te verspreid, maar met max. van 5 app. per blok. Hier wil men mensen tijdelijk laten 

wonen met oog op doorstroming binnen ½ jaar. Deze periode is verlengbaar met een ½ jaar na 

evaluatie 

 



 
 

3. Stand van zaken + actiepunten themagroep  
 

Zie bijgevoegde presentatie ( TG gerealiseerd + actiepunten )  

 

Actiepunten:   

 

* stuurgroep IVWL Midden  21/9   Annelies  

 -> n.a.v. gemeenten die verwijzen naar IGS.  

                                                                                       

 * nota voorleggen in Schoten     Nadia zoekt uit welke persoon we hiervoor  

                                                                                                    best kunnen contacteren.  

 

* LWO Schilde/Zandhoven     bevragen op IVWL midden 

 

*LWO Stabroek      wachtend op uitnodiging.  

 

* Onze grootste focus leggen we nu op het doelgroepenplan van Zoersel ( Smissestraat ). 

 Concretiseren en goed vorm geven intern!  

 

 

 

Volgende bijeenkomsten: 

De datum van 19/11/2020 9u30 – 11u30  wordt geannuleerd aangezien dit al vrij snel is. 

We willen eerst onze focus leggen op een goede organisatie van het doelgroepenplan Zoersel.  

Nieuwe data wordt verder gecommuniceerd.  

 

 

  


