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Welkom!
Met veel plezier stellen wij hierbij onze onthaalbrochure aan u voor.

Wij willen u hiermee op een verstaanbare en overzichtelijke manier informeren 
over onze werking, in dit geval specifiek van toepassing op u als nieuwe 
huurder bij Tuinwijk.

Deze brochure is tot stand gekomen door de inzet van een gans team  
dat dagelijks voor u paraat staat.

Uiteraard is dit slechts een leidraad, want voor meer informatie en een 
persoonlijke uitleg kan u steeds terecht bij één van onze gemotiveerde 
medewerkers tijdens onze openingsuren. Zij worden ook één voor één  
aan u voorgesteld in deze brochure, zodat u exact weet bij wie u waarvoor 
terecht kunt.

Tenslotte kan u ook nog terecht op onze website www.tuinwijk.be,  
waar u tevens documenten, folders en publicaties kunt downloaden.

Wij wensen u alvast veel leesplezier en hopen dat u tevreden bent over de 
verdere dienstverlening van Tuinwijk als huurder van onze maatschappij.

Jan Cools
Voorzitter

Tina Verkaeren
Algemeen directeur  
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CONTACT EN OPENINGSUREN
C.V.B.A. TUINWIJK
Meersstraat 8, 9160 Lokeren
Tel. 09/348.27.38 
E-mail: info@tuinwijk.be
Website: www.tuinwijk.be

Openingsuren 
maandag: van 13.00 tot 17.00 uur
maandag: van 17.00 tot 18.00 uur na afspraak
woens- & vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur
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1. Wie is wie bij Tuinwijk 

Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Tuinwijk bestaat uit 9 leden:

• 6 vertegenwoordigers van de stad Lokeren
• 1 vertegenwoordiger van het OCMW Lokeren
• 1 vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen
• 1 vertegenwoordiger van de private aandeelhouders

 �FREDDY VERDURME

Bestuurder

freddy.verdurme@tuinwijk.be

 �MARTINE ROOMS

Bestuurder

martine.rooms@tuinwijk.be

 �ISABELLE VAN DE VELDE

Bestuurder

isabelle.vandevelde@tuinwijk.be

 �LUC VAN DE VELDE

Bestuurder

luc.vandevelde@tuinwijk.be

 �ELKE VAN GREMBERGEN

Bestuurder

elke.vangrembergen@tuinwijk.be

 �JAN COOLS

Voorzitter

jan.cools@tuinwijk.be

 �HECTOR VAN HOYE

Ondervoorzitter

hector.vanhoye@tuinwijk.be

 �JOHAN VAN HAVERMAET

2de ondervoorzitter

johan.vanhavermaet@tuinwijk.be

 �FILIP LIEBAUT

Bestuurder

filip.liebaut@tuinwijk.be
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Directiecomité

Van links naar rechts:  
Johan Van Havermaet, Jan Cools, Tina Verkaeren, Hector Van Hoye, Freddy Verdurme

 �TINA VERKAEREN

Algemeen Directeur
tel. 09 348.27.38
tina.verkaeren@tuinwijk.be

 �BERT VLAEMINCK

Adjunct-Directeur
tel. 09 326 90 09
bert.vlaeminck@tuinwijk.be

Directie
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Onthaal en team Klanten- en Bewonerswerking

Van links naar rechts:  
Annelies Oosterlinck, Sophie Van Goethem, Karla De Smet, Marijke Van Hecke, Filip De Letter

 �FILIP DE LETTER

Coördinator Team Klanten-  
& Bewoners werking
tel. 09 326 90 03 • filip.deletter@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Filip terecht?
• Huurprijsberekening en tussentijdse 

huurprijsherziening wegens wijziging 
inkomen

• Huurlasten
• Afrekeningen centrale verwarming  

en water
• Verzekeringsdossiers
• Inschrijven kandidaat-kopers
• Sociale koopprojecten
• Openbare verkopen oude woningen
• Interne preventiedienst

 �SOPHIE VAN GOETHEM

Verantwoordelijke Huurdersadministratie
tel. 09 326 90 02 • sophie.van.goethem@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Sophie terecht?
• Opvolging achterstallen en opmaak 

afbetalingsplannen
• Huisbezoeken in het kader van achterstallen
• Huurcontracten
• Huurprijsherziening bij wijziging 

gezinssamenstelling
• Domiciliefraude
• Afrekening vertrokken huurders

 �ANNELIES OOSTERLINCK

Verantwoordelijke Kandidaat- Huurders  
en Klachten behandelaar
tel. 09 326 90 01 • annelies.oosterlinck@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Annelies terecht?
• Inschrijven voor een sociale woning
• Vragen ivm uw inschrijvingsdossier
• 2-jaarlijkse actualisatie wachtlijst kandidaat-

huurders
• Klachten

 �MARIJKE VAN HECKE

Verantwoordelijke sociale dienstverlening 
en bewonerswerking
tel. 09 216 89 00 • marijke.vanhecke@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Marijke terecht?
• Sociale dienst
• Huisbezoeken
• Bewonerswerking
• Communicatie (website, nieuwsbrief,...)

 �KARLA DE SMET

Onthaalbediende
tel. 09 326 90 04 • karla.desmet@tuinwijk.be

Waarvoor kan je bij Karla terecht?
• Onthaal
• Algemene vragen omtrent de dienst verlening 

van Tuinwijk
• Afspraken met algemeen directeur
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2. Van inschrijving tot huur van een woning

2.1. Hoe kan ik mij inschrijven?

U kan een inschrijvingsformulier downloaden van de website  
www.tuinwijk.be. U kan dit afhalen op kantoor.  
Onze medewerkers kunnen dit u doormailen  
of opsturen per post.

Om u in te schrijven kan u langskomen op volgende openingsuren:
Maandag: 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag: 9.00 – 12.00 uur  
Vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
Op maandag kan dit ook na afspraak tussen 17 en 18 uur.

Verantwoordelijke kandidaat-huurders:
Annelies Oosterlinck
T: 09/326.90.01 – annelies.oosterlinck@tuinwijk.be

Om in aanmerking te komen is het belangrijk dat u voldoet  
aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden:

• Ik ben minstens 18 jaar oud?
• Ik verdien niet te veel?
• Ik heb geen woning of bouwgrond in binnen- of buitenland  

in volle of gedeeltelijke eigendom of volledig in vruchtgebruik?
• Ik ben geen zaakvoerder, bestuurder/aandeelhouder van een vennootschap  

waarin ik een woning/bouwgrond heb ingebracht?
• Ik ben ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingen register?
• Ik geef de toestemming om persoonlijke gegevens aan te vragen?

Welke papieren moet u altijd meenemen om u in te schrijven?
• Paspoort of geldige verblijfsdocumenten  van iedereen ouder  dan 18 jaar
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Rationele bezetting

U schrijft zich in voor een woning die past bij uw gezinssituatie. Dit noemen we rationele bezetting.  
Het aantal gezinsleden bepaalt voor hoeveel slaapkamers u in aanmerking komt.  
Voorbeeld: een alleenstaande zonder kinderen komt in aanmerkingen voor woningen  
met 1 en bepaalde met 2 slaapkamers.

Inschrijvingsbewijs

Indien u voldoet aan alle voorwaarden ontvangt u per post een inschrijvingsbewijs in tweevoud.  
U dient hiervan 1 exemplaar ondertekend terug te bezorgen aan Tuinwijk. Wanneer Tuinwijk dit 
ontvangt, is uw inschrijving definitief.
 
Nieuwe gegevens melden aan Tuinwijk

Verhuist u? Meld dit dan onmiddelijk aan Tuinwijk, zo gaan geen 
belangrijke brieven verloren.  
Wijzigt uw gezin door geboorte, overlijden, verhuis,...,  
meld dit dan aan Tuinwijk. Uw woningkeuze kan dan worden aangepast.

2.2. Wachtlijst
Eens u ingeschreven bent, komt u op een wachtlijst.

De wet bepaalt dat we verplicht voorrang moeten geven aan onder meer:
• Personen met een specifieke handicap (rolstoelgebruikers) voor een 

aangepaste woning
• Huurders die in een te kleine of te grote woning wonen.  

Zij krijgen voorrang om te verhuizen  
naar een aangepaste woning die past bij hun gezinssituatie.

• Kandidaat-huurders die in een onbewoonbare of ongeschikt verklaarde woning wonen  
op de private markt.

• Kandidaat-huurders die in een onteigende woning wonen

Tip!
Denk goed na over uw 

woning keuze bij uw 

inschrijving. Zo vermijdt u 

een langere wachttijd. Vraag 

bij uw inschrijving advies 

aan onze medewerkers als u 

vragen hebt over de ligging, 

of andere zaken.
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Stad Lokeren heeft samen met Tuinwijk een lokaal toewijzings-
reglement opgesteld hierdoor wordt er voorrang verleend aan:

• Kandidaat-huurders die de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar 
inwoner zijn van Lokeren.

• Kandidaat-huurders die 65 jaar of ouder zijn voor een 
aangepaste seniorenwoning.

Tuinwijk heeft er ook voor gekozen voorrang te geven aan 
kandidaat-huurder die nog NIET in een sociale woning wonen.

Overzicht wachttijden

Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijd.  
Deze gegevens kunnen wijzigen, Tuinwijk heeft de gemiddelde  
wachttijd niet in de hand.  
De wachttijd is afhankelijk van verschillende factoren:

• het aantal opzeggen van de zittende huurders
• verplichte voorrangsregels
• verplichte herhuisvesting in het kader van renovatie
• de gemaakte keuzes bij uw inschrijving
• … 

Type woongelegenheid Gemiddelde wachttijd 
Studio, appartement met 1 slaapkamer minstens 5 jaar
Appartement met 2 slaapkamers minstens 6 jaar  
Appartement met 3 slaapkamers minstens 8 jaar  
Huis met 1 slaapkamer minstens 6 jaar  
Huis met 1 slaapkamer 65+ minstens 1 à 3 jaar 
Huis met 2 slaapkamers minstens 8 jaar  
Huis met 3 slaapkamers minstens 10 jaar  
Huis met 4 slaapkamers minstens 10 jaar  
Huis met  5 slaapkamers                                          minstens 10 jaar  

Achteruit op de wachtlijst?

Het kan zijn dat u enkele plaatsen achteruit gaat op de wachtlijst. Hieronder schetsen wij enkel situaties:

Werkgebied
• Een andere kandidaat springt naar voor in de lijst omdat hij drie jaar in Lokeren woont  

en dat niet zo was op het moment van zijn inschrijving. 

Prioriteiten 
• Kandidaten waarvan de huidige woning onbewoonbaar wordt verklaard krijgen voorrang  

indien dit zo staat vermeld in het besluit. 
• De lijst kan veranderen bij overschrijding van leeftijdsgrenzen.  

Kandidaten die de leeftijd van 65 jaar bereiken, krijgen voorrang op een seniorenwoning.
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• Interne mutaties. Een persoon die al huurder is van Tuinwijk, maar die woning voldoet  
niet aan de rationele bezetting en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning  
die wel voldoet aan zijn gezinsgrootte, krijgt hiervoor voorrang.

Gezinswijzigingen
• Bij wijzigingen in de gezinssituatie van jou of andere kandidaat-huurders kan het voorkomen  

dat de lijst verandert. De gezinsgrootte bepaalt wie voor welke woning in aanmerking komt.

Renovaties
• Bij grote renovatiewerken kunnen huidige huurders voorrang krijgen.

Actualisatie
• Elke twee jaar vernieuwt Tuinwijk de volledige wachtlijst. Recente gegevens van 

gezinssamenstelling alle kandidaten kunnen hun keuze ook veranderen. Indien zij voor u zijn 
ingeschreven, komen deze personen ook voor u op de wachtlijst.

Deze redenen kunnen allemaal de oorzaak zijn van het feit dat u plaatsen achteruit schuift op onze 
wachtlijst. U kan steeds het openbaar register raadplegen. Dit ligt ter inzage tijdens onze openingsuren.

 

2.3.  Actualisatie
In alle oneven jaren (dus 2017, 2019, 2021, …) actualiseert Tuinwijk de wachtlijst. 

Wat betekent dit?
• We vragen of je nog steeds een sociale woning wilt huren
• We controleren of je nog steeds aan de inkomstenvoorwaarden voldoet

Wat moet jij, als kandidaat-huurder doen?
• Bevestigen of je nog steeds een sociale woning wilt huren
• Nakijken of je je voorkeuren wilt aanpassen
• Nakijken of de samenstelling van je gezin nog correct is

Hoe gebeurt dit alles concreet?
• Tuinwijk stuurt een eerste brief vóór 1 juni aan alle kandidaten die waren ingeschreven in het jaar 

vóór de actualisatie
• U heeft 1 maand de tijd om te reageren.
• Reageert u niet binnen deze termijn, dan stuurt Tuinwijk u een 2de brief.
• U heeft nu 15 kalenderdagen de tijd om te reageren.
• Reageert u niet?
• Tuinwijk zal uw dossier schrappen
• De actualisatie wordt afgerond uiterlijk op 30 september

De brief opsturen of terugbrengen naar Tuinwijk is dus de boodschap. Als je verhuisd bent, vergeet 
dan zeker niet om je nieuw adres door te geven aan Tuinwijk.

Verantwoordelijke kandidaat-huurders: 
T: 09/326.90.01 – annelies.oosterlinck@tuinwijk.be
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2.4. Aanbod van een woning

Als er een woning vrijkomt, maken we een lijst op van alle kandidaat-huurders op basis van de 
rationele bezetting en de toepassing van de voorrangsregels. Tuinwijk kiest dus niet zelf wie welke 
woning wordt aangeboden. Deze lijst wordt goedgekeurd door ons Directiecomité, nadien stuurt 
Tuinwijk de brief op.

De eerste 3 kandidaten van deze lijst krijgen een brief. Er staat duidelijk vermeld op de hoeveelste 
plaats u staat.
Door de voorrangsregels, uw woningkeuze en de gezinsgrootte is het heel moeilijk om de wachttijd in 
te schatten.
Als u een woning krijgt, mag u deze eerst gaan bezichtigen samen met een medewerker van de 
technische dienst. Als u de woning weigert, wordt de volgende kandidaat-huurder aangeschreven
Als u gegronde redenen aanhaalt waarom u de woning niet kan aanvaarden, kan uw dossier worden 
voorgebracht voor het directiecomité. Indien zij de redenen gegrond vinden, wordt dit niet aanzien als 
weigering en blijft u uw plaats op de wachtlijst behouden.
Tuinwijk stuurt u na 3 maanden een nieuw aanbod. Als u sneller een nieuw aanbod wil, kan u daarvoor 
kiezen. 
In principe heeft u recht op 2 aanbiedingen.
Opgelet! Indien u een huurpremie ontvangt, verliest u die vanaf weigering van het 1ste aanbod!

 

2.5. Schrapping van mijn dossier

Mijn dossier wordt geschrapt in volgende gevallen:

Toewijzing
• Als ik een woning aanvaard. Wil ik opnieuw verhuizen, dan moet ik mij opnieuw inschrijven en kom 

ik onderaan de wachtlijst te staan. Kandidaten die nog niet in een sociale woning wonen, hebben 
voorrang op diegenen die wel al in een sociale woning wonen die aangepast is aan hun huidige 
gezinssituatie

Actualisatie
• Ik voldoe niet meer aan de inkomensvoorwaarden
• Ik heb niet gereageerd op de actualisatie

Toelatingsvoorwaarden
• Ik voldoe niet aan de toelatingsvoorwaarden op het ogenblik dat ik een woning krijg aangeboden

Valse verklaringen
• Ik heb mij ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen en/of gegevens

Eigen verzoek
• Ik vraag zelf om geschrapt te worden (enkel schriftelijk)

Weigering
• Ik heb tweemaal geweigerd of niet gereageerd op een aanbod van een woning.
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2.6. Beleid – privacy

Op 25/05/2018 trad de nieuwe Europese regelgeving in werking over de bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.
De nieuwe regelgeving regelt op welke manier Tuinwijk met uw gegevens moet omgaan en wat de 
rechten zijn van onze (kandidaat)huurders.

Welke informatie heeft Tuinwijk?
Via Tuinwijk kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie 
over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter 
te kunnen helpen. Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te 
verzamelen. 

Welke informatie gebruikt Tuinwijk van u?
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning 
kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u.

Deze informatie is:
• uw identiteit
• uw inkomen
• uw woonplaats(en)
• uw gezinssamenstelling
• taalkennis
• eigendommen
• eventueel: begeleidende diensten

Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de 
archiefwet. 

Waar vragen wij informatie op?
U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht correcte 
informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren, geen 
huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke 
vervolging kan ook. 
Wij vragen zelf ook informatie over jou op bij enkele (federale) overheidsdiensten. Wij bezorgen 
ook informatie over jou aan enkele van deze overheidsdiensten.  Deze uitwisselingen zijn wettelijk 
geregeld.

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen? 
Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tuinwijk.be 
of een brief naar Tuinwijk, Meersstraat 8 – 9160 Lokeren. Wij bezorgen u dan deze informatie. Is iets 
niet correct? Dan Kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer. Vindt u 
dat Tuinwijk onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om 
ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. 
Ook kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie via commission@privacycommission.be
of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Meer informatie over privacy?
Onze werkwijze : www.tuinwijk.be/disclaimer 

Website van de privacycommissie : www.privacycommission.be



14

7. Overzicht van onze woningen
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Overzicht van de woningen*

Bij Tuinwijk kan u zich enkel inschrijven per type (1, 2, 3, … slaapkamers) en per wijk,  
dus niet per straat.

Volgende specificaties kan u wel opgeven:

Appartementen

• met lift 
• zonder lift 
• met terras/balkon
• zonder terras/balkon
• zonder binnentrap (alles gelijkvloers)
• gelijkvloers of max. ……… verdieping (indien geen lift aanwezig)

Het is niet toegelaten dieren te houden op een appartement.

Huizen

• met lift
• zonder lift 
• met terras/balkon
• zonder terras/balkon
• met tuin
• zonder binnentrap (alles gelijkvloers)
• inkom gelijkvloers

Handicap

• ik ben rolstoelgebruiker en wens een aangepaste woning
• ik ben rolstoelgebruiker en wens geen aangepaste woning
• ik kan geen trappen doen (voeg medisch attest toe om dit te bewijzen)

Hierna vindt een overzicht van alle woningen per wijk.

*Onder het begrip woning wordt verstaan een huis of appartement
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1. Wijk Oude Tuinwijk

Tuinwijkstraat – Labostraat 
5 huizen met 3 slaapkamers 
Huis met tuin, inkom gelijkvloers
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2. Wijk Bergendries

 

Acacialaan  
8 huizen met 2 slaapkamers  
(met tuin, inkom gelijkvloers)

Beukenlaan 
2 huizen met 3 slaapkamers 
(met tuin, inkom gelijkvloers)

12 huizen met 2 slaapkamers  
(met tuin, inkom gelijkvloers) 

4 huizen met 1 slaapkamer (met tuin, inkom 
gelijkvloers)
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Berkenlaan  
6 huizen met 2 slaapkamers  
(met tuin, inkom gelijkvloers)

Jasmijnstraat 
3 huizen met 2 slaapkamers (met tuin)

Slagveldstraat 
3 huizen met 2 slaapkamers (met tuin) 

Sparrenhof 
17 huizen met 1 slaapkamer (met tuin)  
voorrang voor mensen vanaf 65 jaar

12 huizen met 2 slaapkamers (met tuin)

11 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Beukenhof 
23 huizen met 1 slaapkamer (met tuin) 
voorrang voor mensen vanaf 65 jaar
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3. Wijk Zelestraat – Brugstraat

Zelestraat  
16 huizen met 1 slaapkamer (met tuin) 
voorrang voor mensen vanaf 65 jaar

Zelestraat - Brugstraat (nieuwbouw 2014) 
9 appartementen met 1 slaapkamer (met terras) 
voorrang voor mensen vanaf 65 jaar 
6 appartementen met 2 slaapkamers 
4 appartementen met 3 slaapkamers
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4. Wijk Waterwijk

Beekstraat 
8 huizen met 3 slaapkamers  
(met tuin, inkom gelijkvloers)

Kanaalstraat + Zelebaan 
4 huizen met 3 slaapkamers  
(met tuin, inkom gelijkvloers)

Rivierstraat 
20 huizen met 3 slaapkamers  
(met tuin, inkom gelijkvloers)
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4. Wijk Waterwijk

Kanaalstraat  
4 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Bakkerstraat 
2 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Driesstraat 
6 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Vlietstraat 
6 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Walstraat 
17 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Vlietstraat 
16 huizen met 3 slaapkamers (met tuin) 
4 huizen met 1 slaapkamer (met tuin)

Vloedstraat 
7 huizen met 2 slaapkamers (met tuin) 
3 huizen met 1 slaapkamer (met tuin)

Ebbestraat 
6 huizen met 2 slaapkamers (met tuin) 
4 huizen met 1 slaapkamer (met tuin)

Slootstraat 
7 huizen met 2 slaapkamers (met tuin)
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Vlietstraat 
7 huizen met 2 slaapkamers

Poelstraat 
4 huizen met 1 slaapkamer

Bronstraat  
6 huizen met 2 slaapkamers

Fonteinstraat 
3 huizen met 1 slaapkamer 
7 huizen met 2 slaapkamers

Kanaalstraat 
28 huizen met 3 slaapkamers

Racingstraat (nieuwbouw 2011) 
10 huizen met 3 slaapkamers  
(met tuin en dakterras)
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5. Wijk Ueberg

Azalealaan 
4 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Gladiolenlaan 
6 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)
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Tulpenhof 
7 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Tulpenlaan  
18 huizen met 3 slaapkamers (met tuin) 

Lelielaan 
2 appartementen 2 slaapkamers (geen lift) 
10 appartementen 1 slaapkamer (geen lift) 
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6. Wijk Omgeving Centrum

Oud-Strijderslaan 
49 Appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift en terras) 
157 appartementen met 2 slaapkamers  
(met lift en terras) 
7 appartementen met 2 slaapkamers  
(aangepast voor rolstoelgebruikers en voorrang 
voor mensen vanaf 65 jaar)

Meersstraat 
45 Appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift en terras) 
10 appartementen met 2 slaapkamers  
(met lift en terras) 
8 appartementen met 3 slaapkamers  
(met lift en terras) 
 
Koning Albertlaan 
8 Appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift en terras) 
10 appartementen met 2 slaapkamers  
(met lift en terras) 
8 appartementen met 3 slaapkamers  
(met lift en terras)

Rode-Kruisstraat 
4 studio’s 
8 Appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift en terras) 
16 appartementen met 2 slaapkamers  
(met lift en terras) 
16 appartementen met 3 slaapkamers  
(met lift en terras)

OSL 10-12

OSL 2-4 (totaalrenovatie 2016)
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Bosmanstraat 
12 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Patershof 
9 huizen met 3 slaapkamers (met tuin) 
4 huizen met 2 slaapkamers  
(aangepast voor rolstoelgebruikers) 
14 huizen met 2 slaapkamers  
(duplex - met terras) 
5 huizen met 2 slaapkamers (met tuin) 

10 appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift, met terras) 

Sint-Laurentiusplein 
12 appartementen met 1 slaapkamer  
(geen lift, geen terras) 
5 appartementen met 2 slaapkamers  
(geen lift, geen terras) 
9 appartementen met 3 slaapkamers  
(geen lift, geen terras)

Stationsstraat (nieuwbouw 2010)
4 appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift, met terras) bij voorrang toegewezen 
aan mensen vanaf 55 jaar 
8 appartementen met 2 slaapkamers  
(met lift, met terras)
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7. Wijk Doorslaar – Eksaarde

Gouberg – Galgedreef 
25 huizen met 4 slaapkamers (met tuin)

Neerhofdreef (nieuwbouw 2016) 
20 aanleunwoningen met 1 slaapkamer  
(met terras, met lift) bij voorrang toegewezen aan 
mensen vanaf 65 jaar 
14 aanleunwoningen met 1 slaapkamer (met tuin) 
bij voorrang toegewezen aan mensen vanaf 65 jaar

1 huis met 1 slaapkamer (met terras, zonder lift) 
8 duplex woningen met 2 slaapkamers  
(met terras, zonder lift) 
14 huizen met 3 slaapkamers (met tuin) 
4 duplex-woningen met 3 slaapkamers  
(met terras, zonder lift)
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8. Wijk Kopkapel

 
Hendrik Consciencestraat 
4 huizen met 4 slaapkamers (met tuin) 
7 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Cyriel Buyssestraat 
12 huizen met 4 slaapkamers (met tuin)

Stijn Streuvelstraat 
2 huizen met 3 slaapkamers  
(aangepast voor rolstoelgebruikers) (met tuin) 
4 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

 
Karrestraat 
2 huizen met 4 slaapkamers (met tuin) 
2 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Filip De Pillecynstraat 
8 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Felix Timmermansstraat 
5 huizen met 2 slaapkamers (met tuin)
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8. Wijk Kopkapel

Michel De Ghelderodestraat 
5 huizen met 2 slaapkamers (met tuin)

Hendrik Consciencestraat 
15 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Herman Teirlinckstraat 
8 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Maurice Maeterlinckstraat 
15 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Guillaume Fierensstraat 
2 huizen met 2 slaapkamers (met tuin) 
2 huizen met 2 slaapkamers  
(met terras, zonder lift) 

Guillaume Fierensstraat 
5 huizen met 3 slaapkamers (met tuin) 
 
Karrestraat 
4 huizen met 3 slaapkamers (met tuin) 
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Guillaume Fierensstraat 
4 huizen met 5 slaapkamers (met tuin)

 
Jan Persoonsstraat 
4 huizen met 2 slaapkamers (met tuin)

 
Guillaume Fierensstraat 
8 huizen met 3 slaapkamers

Jan Persoonsstraat 
2 huizen met 2 slaapkamers (met tuin) 
2 huizen met 2 slaapkamers  
(met terras, zonder lift) 

8 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Hendrik Consciencestraat 
4 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Cyriel Buyssestraat  
8 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Filip De Pillecynstraat 
8 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)
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8. Wijk Kopkapel

Ernest Claesstraat 
2 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Gerard Walschapstraat 
5 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Felix Timmermansstraat 
11 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Guillaume Fierensstraat  
4 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)

Jan Persoonsstraat 
4 duplex woningen met 2 slaapkamers  
(met balkon, zonder lift) 
4 huizen met 2 slaapkamers (met tuin) 
8 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)
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9. Wijk Vlasdam - Kleine Dam

(met lift, met terras – uitgez. gelijkvloers)

Vlasdam 
18 studio’s 
66 appartementen met 1 slaapkamer 
78 appartementen met 2 slaapkamers 
6 appartementen met 3 slaapkamers

Kleine Dam 
57 appartementen met 2 slaapkamers 
20 appartementen met 3 slaapkamers
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10. Wijk Kouter - Sterrestraat

Sterrestraat (nieuwbouw 2007) 
9 huizen met 2 slaapkamers met tuin 
11 duplexwoningen met 3 slaapkamers 
met terras, geen lift 

Roggemansdreef – Kouter (nieuwbouw 2009) 
7 huizen met 1 slaapkamer met tuin 
voorrang voor mensen vanaf 65 jaar 
7 duplexwoningen met 3 slaapkamers 
met terras, geen lift 
10 huizen met 3 slaapkamers (met tuin)
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11. Wijk Hoedhaar

Haarsnijderslaan (totaalrenovatie 2016) 
11 appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift, met terras) 
11 appartementen met 2 slaapkamers  
(met lift, met terras) 
7 appartementen met 3 slaapkamers  
(met lift, met terras)

Hoedhaarstraat (nieuwbouw 2018)
28 parkappartementen 
12 appartementen met 1 slaapkamer  
(met lift, met terras) 
voorrang voor mensen vanaf 65 jaar 
14 appartementen met 2 slaapkamers  
(met lift, met terras) 
2 appartementen met 3 slaapkamers  
(met lift, met terras)




