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Woord van de
voorzitter
Beste lezer,
Beste bewoner,

”Een jaar is niets.” hoor je dikwijls
zeggen. Dat klopt, de eerste editie
van onze krant viel een jaar geleden
in uw bus. Herinner u de terugblik
naar een eeuw geleden. De stichting
van onze maatschappij, de bouw van
de eerste wijken.
Ondertussen zijn we een jaar
verder en zitten we aan onze
laatste editie van deze terugblik
en ook de viering van 100 jaar
huisvestingsmaatschappij.
We hoeven voor dit keer niet zover
in ons geheugen te duiken. In deze
editie laten we 2 prominente leden van
onze raad van bestuur aan het woord,
blikken we terug op de laatste 20 jaar.
Hetzelfde doe ik samen met onze
directeur, we werpen meteen ook een
blik naar de toekomst. Er staan nog
verschillende uitdagingen te wachten
voor onze nieuwe woonmaatschappij
en laat ons hopen dat deze boreling
ook 100 jaar mag worden.

Om dit feestjaar af te sluiten hebben
we voor jullie nog een geschenk
voorzien, de meeste huurders zijn dit
reeds komen afhalen tijdens één van
onze bewonersdrinken. Kon je niet
langskomen op deze bewonersdrink,
kom dan zeker met je bon langs
op kantoor voor 30/06/22 om je
verrassing af te halen.
Terwijl ik dit voorwoord neerpen
loopt ook mijn termijn als voorzitter
op zijn laatste benen. Ik ben blij dat ik
deze uitdaging heb mogen aangaan,
de maatschappij klaarstomen voor
de toekomst. Het werd een heel
boeiende opdracht in tijden van
Corona. Het meest voorkomende
woord in mijn inleidende teksten denk
ik. Ik hoefde dit gelukkig niet alleen te
doen, tezamen met onze leden van de
raad van bestuur maar zeker ook met
de mensen die dagdagelijks bezig
zijn om jullie goed te kunnen laten
wonen en huisvesting aan te bieden,
ons personeel. Een gedreven team
met een pak ervaring en kennis, laat
net dit de troef zijn voor de toekomst.
Veel leesgenot met deze editie en
dank voor de mooie afgelopen 3 jaar.
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Op weg naar een woonmaatschappij
Er is heel wat verandering op
til in het in het landschap van de
sociale huisvesting en verhuur.
Op 1 januari 2023 moeten sociale
huisvestingsmaatschappijen en
sociale verhuurkantoren samen
één woonactor per gemeente
vormen, de woonmaatschappij.
De Vlaamse regering legde
op 4 februari 2022 in totaal 42
werkingsgebieden vast waaronder
ook onze regio ‘Rivierenland
Oost’. Die regio is samengesteld
uit de gemeentes Berlaar, Heistop-den-Berg, Nijlen en Putte.
Ook de sociale verhuurkantoren
Onderdak en De Woonkans zullen
geïntegreerd worden in de werking
en ook de bouw van koopwoningen
zal ook aan het takenpakket van
de
maatschappij
toegevoegd
worden. Dat maakt dat de nieuwe
woonmaatschappij tegen uiterlijk
2028 zal beschikken over maar
liefst 2500 woongelegenheden. En
daar blijft het niet bij ...

De sociale huisvestingsmaatschappij ‘Zonnige Kempen’ uit
Westerlo dient in totaal zo’n 600
woongelegenheden te verkopen
aan onze woonmaatschappij voor
31 december 2028. Het gaat hier
om woningen die gelegen zijn in
Booischot, Berlaar en Nijlen en
zich dus op het grondgebied van
onze ‘nieuwe’ woonmaatschappij
bevinden.

Veel leesplezier
Wim Van den Bruel,
voorzitter

Van bouwmaatschappij naar woonmaatschappij
De periode van bloei zette
zich ook eind jaren ’90 en in
de jaren 2000 onverminderd
voort. Van 1996 tot 2021 zag de
huisvestingsmaatschappij
niet
alleen het aantal woningen sterk
groeien, ook de bijkomende
administratieve taken en de
complexe wetgeving zorgden voor
een pak meer werk. Daar waar de
huisvestingsmaatschappij eerder
een bouwmaatschappij was, is ze
doorheen de jaren geëvolueerd
naar
een
woonmaatschappij
waarin het sociale aspect steeds
belangrijker geworden is. Om
die sterke sociale rol kracht
bij te zetten werd er binnen de
maatschappij dan ook een sociale
dienst geïmplementeerd.
Meer
verantwoordelijkheden
gaat natuurlijk gepaard met heel wat
extra werk. Om het werk te verdelen
werd
het
personeelsbestand
in de afgelopen periode verder
uitgebouwd en vervoegden maar
liefst 9 personeelsleden het team.
De huisvestingsmaatschappij mocht
Sabine Rombauts en Geert Van
Looy verwelkomen in 2000 en later
ook Bart Verschaeren (2006), Stijn
Wyns (2009), Danny Danneels
(2013), Kim Tobback (2014), Nikki
Wouters (2016), Joachim Baestaens
(2018) en Filip Felix (2019).
Dhr. Theo De Wyngaert, die
in 1994 aan het roer van de
huisvestingsmaatschappij
kwam,
bleef de touwtjes tot op heden stevig
in handen houden. Tegelijkertijd
wordt het voorzitterschap in deze
periode waargenomen door een hele
schare aan mensen. Dhr. Marcel

Van Dessel (1995 tot 1998), dhr.
René Willems (1998 - 2001), dhr.
Nand Blauwens (2001 - 2007), dhr.
Wim Van Loo (2007 - 2010), dhr.
Bert Rousseau (2010 - 2011), dhr.
René Willems (2011 - 2013), dhr.
Sebastiaan Mariën (2013 - 2019)
en dhr. Wim Van den Bruel (2019 2022) passeren elk op hun beurt de
revue.
Aan het einde van 2021 beheert
de sociale huisvestingsmaatschappij
maar liefst 1416 woningen. In
de afgelopen 25 jaar werden er
immers een heel pak nieuwe

woongelegenheden
aan
patrimonium
toegevoegd.
voornaamste bouwprojecten
de afgelopen periode waren:
gouden kader hieronder)

het
De
van
(zie

In de periode van 1996 tot 2021 is
er ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd
in nieuwbouw en renovatiewerken.
Dat de huisvestingsmaatschappij
ook na 100 jaar niet stil zit, blijkt
niet alleen uit voorbije projecten
maar ook uit de talrijke projecten
die momenteel in uitvoering zijn. De
toekomst is verzekerd ...

UITGEVOERDE PROJECTEN:
● Molenveld in Peulis (1996): 20 woningen
● De Berk in Heist-op-den-Berg (1996): 14 appartementen
● Moretuswijk in Heist-op-den-Berg (1996): 30 woningen
● Oude Molen in Hallaar (1997 - 1999): 28 woningen
● Moretuswijk in Heist-op-den-Berg (1998): 15 appartementen
● Moretuswijk in Heist-op-den-Berg (2000): 12 woningen
● Cuperuslei in Heist-op-den-Berg (2000): 12 appartementen
● P. Mellaertsstraat in Heist-op-den-Berg (2000): 3 woningen
● Kasteelstraat in Heist-op-den-Berg (2001): 5 appartementen
● K. Govaertsstraat in Itegem (2002): 24 appartementen
● Oude Tuinwijk in Putte (2004): 2 woningen
● Cardijnwijk in Heist-op-den-Berg (2005): 27 woongelegenheden
● Hallaarstraat 48 in Itegem (2005): 5 appartementen

PROJECTEN IN UITVOERING:
● Brouwershof in Beerzel (2021 - ...): 8 woningen
● De Loecht in Wiekevorst (2021 - ...): 9 woningen
● Werftsesteenweg in Heist-op-den-Berg (2021 - ...):
6 + 12 appartementen (Nethedal)
● Binnengebied Mechelsesteenweg in Heist-op-den-Berg (2022 - ...):
45 woongelegenheden
● Meutterswijk in Itegem (2022 - ...): 25 appartementen
● Waversesteenweg in Putte (2022 - ...): 19 woongelegenheden

Brouwershof - Beerzel

Meutterswijk - Itegem

De Loecht - Wiekevorst

De toekomst is
er dus één van
schaalvergroting
en samenwerking
tussen
verschillende
actoren.

Dienst bewonerszaken,
het sociale gezicht van de huisvestingsmaatschappij
Het aspect wonen werd binnen de
transformatie naar een ‘sociale’
huisvestingsmaatschappij steeds
belangrijker. In 2011 werd een
eerste sociaal werker aangeworven
en vandaag nemen Stijn Wyns
en Nikki Wouters samen met hun
diensthoofd Greet Croon het
sociale aspect ter harte binnen
de dienst bewonerszaken. Het
uitgangspunt is om een goede
band op te bouwen met elke
huurder en ook een aanspreekpunt
te zijn voor tal van vragen en
noden. De dienst bewonerszaken
is nog heel recent maar heeft op
korte tijd al z’n waarde bewezen en
is uitgegroeid tot een onmisbare
schakel in de werking van de
huisvestingsmaatschappij.

Een band met elke bewoner
Samen met de huurders bespreken
we mogelijke woonproblemen en
gaan we samen op zoek naar een
oplossing. We informeren nieuwe
huurders bij het ondertekenen van het
huurcontract, ook over afspraken en
geven ze ook enkele tips mee. Om te
kijken hoe het met hen gaat en na te
gaan hoe ze wonen, gaan we enkele
maanden later ook op huisbezoek.
Naast de individuele opvolging wordt
er proactief en preventief gehandeld
en proberen we regelmatig aanwezig
te zijn in de verschillende wijken en
appartementsgebouwen.

De dienst
bewonerszaken
is nog pril in
de 100-jarige
geschiedenis van de
maatschappij maar
groeide uit tot een
onmisbare schakel
in de werking van
de huisvestingsmaatschappij.
Samenwerking met
professionele diensten
maar ook met bewoners
In die zoektocht naar pasklare
oplossingen hebben we een goede
samenwerking met verscheidene
diensten zoals het OCMW, de
wijkdienst van de politie, CAW,
Emergo, de sociale dienst van de
mutualiteiten, ... maar we gaan ook
samenwerkingen aan met onze
huurders zelf. Zo doen we sinds
mei 2018 beroep op toezichters. Dit
zijn huurders die zich engageren
om de huisvestingsmaatschappij

te ondersteunen bij een aantal
praktische taken maar ze zijn
tegelijkertijd ook een aanspreekpunt
voor bewoners en fungeren zo als
bruggenbouwer tussen de buurt
en haar bewoners enerzijds en de
huisvestingsmaatschappij anderzijds.
Deze mensen worden uiteraard wel
individueel ondersteund door ons
en we brengen hen ook een drietal
keer per jaar samen rond de tafel om
ervaringen uit te wisselen. Dat zijn
telkens interessante leermomenten
voor elk van ons.

Bewoners een stem geven

gebeuren staat. Naast de algemene
communicatie brengen we vaak ook
een kerngroep van bewoners samen
om de renovatieplannen door te
nemen. Suggesties en praktische tips
die uit die overlegmomenten komen
geven wij op onze beurt door aan de
technische dienst zodat daar in de
mate van het mogelijke rekening mee
gehouden kan worden.

Beter samenleven
We nemen ook initiatieven om het
samenleven in buurten te bevorderen.
Zo bieden we ondersteuning aan drie
buurtcomités in ons patrimonium. Ook
als je zelf iets wil organiseren in je
buurt zoals een drink, een barbecue,
... mag je zeker contact opnemen met
de dienst bewonerszaken.

Door te luisteren
naar bewoners
voelen ze zich
meer betrokken en
is het makkelijker
om sneller in te
spelen op de
dingen die mogelijk
beter kunnen in
onze wijken en
appartementsgebouwen.

Er worden regelmatig bewonersvergaderingen georganiseerd die
doorgaan in de traphal of op een
locatie in de buurt. Op die manier
houden we de vinger aan de pols
en komen we te weten wat er goed
gaat en wat beter kan, we herinneren
aan bepaalde afspraken of maken
nieuwe en leggen ideeën samen voor
een betere manier van samenleven.
Op die manier voelen bewoners
zich meer betrokken. We vragen
ook regelmatig naar hun mening.
Bij renovatieprojecten bijvoorbeeld
begeleiden we onze huurders niet
alleen naar een andere woonst
binnen ons patrimonium maar we
organiseren zeker ook infomomenten
in de buurt om iedereen op de
hoogte te houden van wat er te

Projecten vandaag en in de toekomst
De huisvestingsmaatschappij zit
niet stil. Naast het onderhoud van
hun patrimonium gaan ze steeds
op zoek naar kansen om hun gebouwen en wijken te verbeteren en
om nieuwe projecten op te starten.
Voor een aantal van die nieuwe
projecten worden ook samenwerkingen aangegaan met externe
partners, vaak zorginstellingen.
Een mooie tendens naar een meer
inclusieve samenleving. We zetten
enkele van deze projecten dan ook
graag in de kijker.

Mechelsesteenweg,
Heist-station
Tussen de Mechelsesteenweg,
de
Kerkbossenstraat
en
de
Halfstraat in Heist-station kocht de
huisvestingsmaatschappij in 2010
gronden aan waarop vanaf maart
2022 een volledig nieuwbouwproject
gerealiseerd zal worden met maar
liefst 45 woongelegenheden. Enerzijds worden er 11 éénslaapkamer- en
20 tweeslaapkamerappartementen
voorzien, verdeeld over 2 appartementsblokken. Anderzijds worden
er 14 ééngezinswoningen met drie
slaapkamers gebouwd waarvan er
9 verkocht zullen worden. Naast
de diverse woongelegenheden zal
ook de nodige nieuwe infrastructuur
aangelegd worden op deze locatie.

Meutterswijk, Itegem
De 27 appartementen in de
Van Immerseelstraat in Itegem
voldeden niet meer aan de huidige
comforteisen en ook de omgeving
droeg niet meteen bij tot een
aangename woonsituatie. Eind 2021
werd dan ook gestart met een nieuw
project dat het bestaande aanbod hier
zou vervangen en waar het zeker ook
de bedoeling is een aangenamere
woonomgeving te realiseren. Op
deze plek worden afzonderlijke
bouwblokken
opgetrokken
met
daarin
25
appartementen,
6
met één slaapkamer, 12 met
twee slaapkamers en 7 met drie
slaapkamers. Daarnaast wordt ook
een ondergrondse parkeergarage
voorzien, bovengrondse bezoekersparkings en verder wordt ook de
omgeving grondig aangepakt. Er
zal een groene publieke ruimte
gecreëerd worden die zorgt voor een
aangenamere leefomgeving en er
wordt een afvalstraat voorzien.

Werftsesteenweg,
Heist-station
Aan de Werftsesteenweg in Heiststation verhuurde de huisvestingsmaatschappij vier woningen die
eigendom waren van de Provincie
Antwerpen. In 2017 besloot de Raad

van Bestuur om deze woningen
aan te kopen. Tegelijkertijd was
Nethedal, een dagcentrum voor
volwassenen met een beperking,
al geruime tijd op zoek naar een
plek om 24/24 opvang te voorzien
voor mensen met een beperking.
Nethedal werd in 1985 opgericht door
Rotary Heist-op-den-Berg en het
Instituut Maria Goyvaerts, een school
voor buitengewoon onderwijs. Zij
bieden vandaag dagondersteuning
aan een 30-tal personen maar de
initiatiefnemers hadden al vanaf
het begin de ambitie om ook een
dag- en nachtverblijf uit te bouwen.
Die ambitie wordt nu waargemaakt
met een uniek project waarvoor
de huisvestingsmaatschappij en
Nethedal de handen in elkaar sloegen.
Aan de Werftsesteenweg wordt
daarvoor een gloednieuw gebouw
opgetrokken. Het gelijkvloers en de
eerste verdieping zullen ingenomen
worden door Nethedal en worden
voorzien van 12 kamerwoningen,
gemeenschapsruimten
voor
het groepswonen, een tuinzone
met fietsenberging en parkeergelegenheid. Alle accommodatie
wordt aangepast aan de noden
van personen met een beperking
en ook een opvoeder zal hier
constant aanwezig kunnen zijn. Op
de overige verdiepingen worden
6
sociale
huurappartementen
met 1 slaapkamer gecreëerd die
verhuurd zullen worden door de
huisvestingsmaatschappij. Voorzien
wordt dat de eerste bewoners
hun intrek zullen nemen in deze
gloednieuwe accommodatie vanaf
september 2023.

Hopvelden, Hallaar

Waversesteenweg, Putte
In 2016 kocht de huisvestingsmaatschappij
de
voormalige
rijkswachtkazerne aan de Waversesteenweg in Putte aan. Na de sloop
van de bestaande gebouwen zal op
deze gronden een nieuw sociaal
huisvestingproject
gerealiseerd
worden. Dit project zal bestaan
uit
vier
ééngezinswoningen
met drie slaapkamers en een
appartementsgebouw
met
10
éénslaapkamerappartementen,
2
tweeslaapkamerappartementen en 3
éénslaapkamerappartementen voor
mindervaliden. Een ondergrondse
garage en bergingen en een
bezoekersparking maken het plaatje
compleet. Rond de gebouwen gaat
men voor een aangename omgeving
die ingericht zal worden als openbare
parkzone.

In het centrum van Hallaar werd
in 2016 een perceel aangekocht
waarop een project ontwikkeld
wordt in samenwerking met Apojo,
een organisatie die mensen met
een beperking ondersteunt. Apojo
helpt bij de zoektocht naar een
zinvolle dagbesteding, kan zorgen
voor begeleiding aan huis maar
biedt ook woonondersteuning voor
mensen die door hun beperking
niet zelfstandig kunnen wonen.
Het doel is om deze mensen het
leven zo aangenaam mogelijk te
maken en daarvoor stemmen ze
hun ondersteuning af op de noden
en behoeften van elk individu. In
het kader daarvan wordt binnen een
bestaande verkaveling in Hallaar een
gebouw opgetrokken dat zal bestaan
uit een gemeenschapsruimte en
zeven éénslaapkamerappartementen
waarvan er twee aangepast zijn aan
mindervaliden.

Tussen voorzitter en directeur

maar ook stedenbouwkundig gaat
men nadenken, men werkt een
mobiliteitsplan uit en een wijk moet
uiteraard ook kindvriendelijk zijn. Voor
dat laatste gaan we bijvoorbeeld in
gesprek met jeugdverenigingen als de
Chiro of met kinderen in de omgeving
Wim: Dat multidisciplinaire team
brengt elk een bouwsteen aan voor
het totale project. Dat maakt dat je
projecten ontwikkelt die voldoen aan
een hogere kwaliteit en die ook op
meer appreciatie kunnen rekenen.
Door met meer mensen aan tafel
te gaan zitten en aan participatie te
doen, ga je meer toekomstgericht te
werk. Wij bouwen immers voor onze
klanten en onze klanten, dat zijn onze
huurders.

In 1980 werd Theo De
Wyngaert
aangenomen
als
administratief
bediende
die
zich vooral bekommerde om
de boekhouding. 14 jaar later,
in 1994, volgde hij Boudewijn
Vandermeulen op als directeur
van de huisvestingsmaatschappij.
Tot op de dag van vandaag zorgt
hij voor de maatschappij als een
goede huisvader maar binnenkort
gaat hij op pensioen. Het ideale
moment om samen met Wim
Van den Bruel, al jaren politiek
actief in Heist-op-den-Berg en
huidig voorzitter van de Heistse
huisvestingsmaatschappij, terug
te blikken op de afgelopen 42 jaar
maar ook om al even vooruit te
blikken naar een mooie toekomst.
De
huisvestingsmaatschappij
evolueerde van huizenbouwer
naar
ontwikkelaar
van
een
woonomgeving?
Theo: Toen ik hier pas begon werden
er redelijk wat grote wijken gebouwd.
In Schriek en Itegem werden telkens
een 100-tal woningen gebouwd en
ook de Moretuswijk was een groot
project met heel wat appartementen.
Men zette toen vooral in op de bouw
van die woningen maar er was geen
geld aanwezig om bijvoorbeeld ook
wegen aan te leggen.
Wim: Dat is nu wel anders. Nu
worden er ook gelden voorzien, vaak
in samenspraak met de gemeente,
waarbij ook de omgeving mee
bekeken wordt. Er worden wegen
aangelegd, de infrastructuur wordt
bekeken en zelfs aanplantingen
worden verzorgd.
Ook de functie van de woningen
veranderde doorheen de jaren?
Theo: Begin jaren ’80 waren onze
sociale
woningen
voornamelijk
doorgangswoningen.
Jonge
gezinnen huurden toen een woning
of appartement aan een schappelijke
prijs en ondertussen kochten ze een
grond waarop ze hun gezinswoning
bouwden. Er was toen een groter
verloop van huurders. Als we toen
50 woningen hadden dan hadden
we 45 kandidaten terwijl we vandaag
voor 100 woningen meer dan 1000
kandidaten hebben.
Wim: Vandaag de dag huurt men
ook langer en mensen trachten hun
huurwoning ook over te kopen van
de maatschappij. Dat heeft natuurlijk
te maken met de maatschappelijke
welstellendheid van mensen maar
tegelijkertijd zie je ook dat de gronden
steeds duurder worden waardoor
het soms onmogelijk is om er een te
kopen.
Ondervinden jullie ook hinder van
die stijgende grondprijzen?
Wim: De grondreserves die we
in het 100-jarig bestaan van de
maatschappij hebben verworven,
raken stilaan uitgeput. De goed
gelegen gronden zijn inmiddels
ontwikkeld en het wordt inderdaad
steeds moeilijker om nieuwe gronden
aan te kopen, niet alleen omdat ze
schaarser worden maar ook door de
concurrentiestrijd met de reguliere
markt.
Er wordt wel meer ingezet
op kleinere projecten tussen
privéwoningen?
Theo: Via de gemeente, het OCMW
en de provincie hebben we een
aantal gronden en gebouwen via
erfpacht kunnen verwerven voor
kleinere inbreidingsprojecten. Dit zijn
kleinere projecten die het toelaten

een gezonde mix te maken tussen
sociale woningen en privéwoningen.
Onze sociale woningen zijn van zo’n
hoge kwaliteit dat ze soms zelfs een
eyecatcher zijn in privé omgevingen.
Wim: Zo’n sociale mix is ideaal, het
creëert een diversiteit aan mensen en
heel vaak zijn de sociale woningen
niet te onderscheiden van de andere
woningen in de buurt. In tegenstelling
tot de grotere projecten van vroeger,
vervallen de sociale huurders hier
wat meer in de anonimiteit en dat is
een goede zaak. De stempel die ze
vroeger vaak kregen, valt daardoor
weg.
Ook
woningen
waarin
zorg
geboden kan worden staan hoog
op de agenda?
Theo: In de jaren ’80 bouwden we de
aanleunwoningen aan Ten Kerselaere
waarin zorgbehoevende mensen
via ‘de navelstreng’, een glazen
gang, van de aanwezige zorg in het
woonzorgcentrum gebruik konden
maken. Ook naast Ten Kerselaere
werden gronden ter beschikking
gesteld voor Home Marjorie en zo zijn
er nog heel wat voorbeelden.
Wim: Die samenwerkingsovereenkomsten met dienstverstrekkers
in de zorg gaan meer en meer
aan belang winnen. We zijn niet
meer de traditionele bouw- en
huisvestingsmaatschappij
maar
bieden net dat ietsje meer. Mensen
zijn daar ook vragende partij voor en
de woningen worden daar dan ook
aan aangepast. Die zorgprojecten
waren vroeger trouwens mastodonten
terwijl dat nu ook kleinere entiteiten
kunnen zijn die ingebed worden in
de omgeving en waarvan niet altijd
geweten is dat er zorg wordt geboden.
Ik denk dan aan de woningen die
men aan de Werftsesteenweg in
Heist-station aan het bouwen is of
de woningen in de Hoekstraat in
Booischot.

zelf de know-how in huis gehaald
om onze huurders te ondersteunen
en hen verder te helpen met diverse zaken. Daarnaast zorgen
we voor ontmoetingsplekken in de
diverse wijken waar mensen kunnen
samenkomen en zich thuis kunnen
voelen. We doen intussen veel meer
dan alleen maar bouwen.
Wim: Dat sociale aspect, de
leefbaarheid in de verschillende wijken,
het aanpakken van kleine problemen,
… We zijn als maatschappij echt een
bruggenbouwer in de samenleving,
naar het OCMW, de gemeente,
zorgverstrekkers, … Noem het een
puzzelstuk in de grotere puzzel
rondom ons heen.

Als huisvestingsmaatschappij
zijn wij een echte
bruggenbouwer
tussen diverse
partners.
Dat sociale aspect uit zich ook in
de manier van werken?
Theo: Bij de opstart van een nieuw
project is er een ontwerpteam dat zich
over heel wat verschillende aspecten
buigt. Er wordt uiteraard nagedacht
over de bouw door ingenieurs

We doen intussen
veel meer dan
bouwen alleen.

Jullie zijn vandaag ook een
aanspreekpunt voor de huurders?
Theo: Vroeger stond het OCMW
in voor de zorg voor onze huurders
maar vandaag hebben we zelf een
huurdersadministratie, een dienst
bewonerszaken, … We hebben

Breeven (Graanweg), Wiekevorst

Je
kan
stellen
dat
de
huisvestingsmaatschappij in al
die jaren een heuse transformatie
heeft doorgemaakt?
Theo: Vroeger hadden we een
bouwteam waarvoor we maar enkele
mensen nodig hadden, vandaag is
dat een managementteam waar ook
juridische, sociale, boekhoudkundige,
… aspecten aan bod komen.
Wim: We zijn geëvolueerd van pure
bouwheer naar bouwheer met een
hart en dat is nodig in onze huidige
samenleving waar we nieuwe
woonvormen zien opduiken zoals
cohousing en kangoeroewonen, waar
we zorgnoden willen beantwoorden,
jonge gezinnen willen laten wonen
in een parkomgeving, … Allemaal
nieuwe zaken die we op ons af zien
komen en waarvan we zeker zijn dat
we daar een passend antwoord op
kunnen bieden.

In al die jaren zijn
we geëvolueerd
van pure bouwheer
naar bouwheer met
een hart.

De huisvestingsmaatschappij is
dus klaar voor de toekomst?
Theo: Na 42 jaar bij de maatschappij
zijn we klaar om een echte
woonmaatschappij te worden. Ik ben
blij dat ik afscheid kan nemen van een
gezonde, financiële maatschappij.
Mijn droom was om voor 100 miljoen
aan woningen te kunnen bouwen, wel
dat is 250 miljoen geworden. Heistop-den-Berg en Putte hebben hun
best gedaan!
Wim: Er staat de huisvestingsmaatschappij nog een mooie
toekomst te wachten met heel wat
uitdagingen die op ons afkomen.
Voor mijn part zijn we klaar voor de
volgende 200 jaar.

Er komen heel wat
uitdagingen op
ons af maar we
zijn klaar voor de
volgende 200 jaar.

100

1921 - 2021

WIST JE DAT...
De MILLENNIUMBUG was een probleem dat in 20e-eeuwse computersystemen ontstond doordat bij het opslaan van de datum soms alleen de
laatste twee cijfers van het jaar werden gebruikt. Zo werd 29 december
1977 bijvoorbeeld opgeslagen als 29-12-77. In de beginperiode van de
computer werd dat gedaan om te besparen op de toen erg dure geheugenruimte. Ook verwachtten programmeurs vaak niet dat hun programma’s
de eeuwwisseling zouden halen of werd er niet bij nagedacht. Eind jaren
negentig ontstond er onder ICT-experts grote onrust over dit probleem.

Een Raad van Bestuur met een groot hart
Greta Verschoren werkte bij
familiehulp en was jarenlang
het langst zetelende lid in
de Raad van Bestuur van de
huisvestingsmaatschappij.
Van
1998 tot 2018 was ze met hart en
ziel betrokken bij de maatschappij
en ook vandaag volgt ze het reilen
en zeilen nog op de voet. Veerle
Onsea, ook werkzaam in de zorg,
kwam er in 2000 als raadslid bij en
klopt haar nu in aantal jaren als lid
van de Raad van Bestuur. “Dat is
haar gegund,” vertelt Greta, “want
ze heeft een hart voor huisvesting.”
Samen zijn ze erg fier op de
gerealiseerde projecten en op het
sociale en menselijke karakter van
de maatschappij.
Jullie zijn vanuit een menselijk
engagement bij de Raad van
Bestuur beland?
Greta: Ik zetelde in de gemeenteraad
maar daar kon ik minder mijn
ding doen. Ik was dan ook blij
dat ik in 1998 een plekje kreeg
in de Raad van Bestuur van de
huisvestingsmaatschappij want ik had
echt het gevoel dat daar geluisterd
werd en we iets konden betekenen.
De eerste vergadering zaten die van
Putte links en die van Heist rechts,
maar we babbelden wel met elkaar …
Veerle: Dat onderscheid tussen
Putte en Heist vervaagde ook steeds
meer. Ik werk in de zorg en voelde
me daardoor meteen thuis bij de
maatschappij omdat zorg daar ook
altijd als een rode draad doorheen
liep. Dat menselijke is voor mij altijd
het belangrijkst geweest.
Greta: Het was bij ons allebei altijd
het hart dat sprak!

Het menselijke
aspect vonden
we altijd het
belangrijkst.

Veerle Onsea

Er passeerden ook verschillende
voorzitters doorheen de jaren?
Greta: Ieder met z’n eigenheid en
kwaliteiten. Ik herinner me nog Nand,
Marcel Van Dessel, René Willems,
Sebastiaan, … Maar Theo was de
man die de touwtjes goed in handen
hield en samen met Greet alles in
goede banen leidde.
Jullie hebben heel wat meegemaakt
maar een project dat jullie niet snel
zullen vergeten is de Graanweg?
Greta: De Graanweg, een project
in Wiekevorst, zullen we inderdaad
niet snel vergeten. Die grond was
van een mevrouw die er graag een
sociaal project op wilde. We hebben
na lang onderhandelen die grond
kunnen aankopen. De bedoeling
was om er gebouwen op te zetten,
wooneenheden en een centrum,
waar mensen met een handicap of
andere hulpbehoevenden zelfstandig
konden wonen maar toch konden
rekenen op zorg van buitenaf. We zijn
toen met de Raad van Bestuur, Theo
en Greet zelfs naar Limburg gereden
om daar een soortgelijk project te
gaan bekijken. Heel veelbelovend
allemaal …
Veerle: Dit was een project dat maar
liefst 20 jaar heeft aangesleept en dat
ons heel wat kopzorgen kostte. Door
aanpassingen in de wetgeving kon
echter niet alles gerealiseerd worden
zoals we het oorspronkelijk voor ogen
hadden maar intussen is het project
klaar en zijn alle huizen bewoond,
alleen het centrum staat nog leeg. Na
zoveel jaren zijn we toch best fier dat
het project af is.

Greta Verschoren

Er kwam op een bepaald moment
wel wat kritiek over een gebrek aan
een menselijke aanpak. Onterecht
zo bleek.
Greta: Ik herinner me nog een
doorlichting waarbij mannen met een
Hollands accent het ons kwamen
uitleggen en zeiden dat we te weinig
sociaal voelend waren. Onterecht
maar het stond niet op papier dus
was het er zogezegd niet. Ik wist
echter dat het er anders aan toe ging.
Als medewerker bij familiehulp kwam
ik ook bij mensen die huurden van
de maatschappij dus ik zat aan de
bron en wist dat de huurders op de
maatschappij konden rekenen als dat
nodig was.
Veerle: Nadien is de sociale dienst
ontstaan en ging het er op sociaal
vlak heel wat uitgebreider aan toe.
Daarvoor was de maatschappij ook
al heel menselijk want Theo ging zelf
naar de bewoners toe en naarmate er
meer projecten gerealiseerd werden,
kwam er ook meer personeel bij.
Hoe kijken jullie terug op de
afgelopen jaren in de Raad van
Bestuur?
Veerle: Ik kijk tevreden terug op alle
voorgaande jaren en ik sta achter
alles wat er gerealiseerd werd. Daar
zijn echt mooie projecten bij. Als Raad
van Bestuur zijn we overal gaan kijken
en hebben we kunnen babbelen met
de mensen en daaruit blijkt dat onze
bewoners in al onze woningen over
het algemeen erg tevreden zijn.
Greta: Stoppen doet het echter nooit.
Je bent als huisvestingsmaatschappij
nooit klaar. Er blijven mensen op de

wachtlijst staan, we horen schrijnende
verhalen over mensen die uit hun
woning gezet zijn of moeten leven in
erbarmelijke omstandigheden, … We
willen nog wel 1000 woningen zetten
om iedereen onderdak te bieden. We
zijn wel fier op wat we verwezenlijkt
hebben. De woningen nu zijn steeds
beter aangepast aan mensen met
bijvoorbeeld een handicap of aan
bejaarden. Het is leuk om weten dat
dankzij onze woningen bejaarden
knus en gezellig kunnen wonen en zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Stoppen doet
het nooit, als
huisvestingsmaatschappij is het
werk nooit gedaan.

Raad van Bestuur 2007

Raad van Bestuur 2019

YouTube
Al de filmpjes en interviews kan je
bekijken op ons YouTube-kanaal:
Huisvestingsmaatschappij
Heist o/d Berg & Putte

WIST JE DAT...
de 2 euro munt van Monaco
één van de munten is met de
grootste waarde. De munt in kwestie toont de beroemde Grace Kelly,
die prinses werd in 1956 door haar
huwelijk met Rainier III van
Monaco. Als je hem tegenkomt,
heb je een munt in handen met
een waarde die veel groter is dan
die op haar gezicht: op de veiling
kan het zelfs 3000 euro opbrengen. De oplage van deze munt:
20.001

100 JAAR
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