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Alles wordt duurder, vooral de kosten
voor verwarming en elektriciteit. Om deze
energiekosten zo veel mogelijk te kunnen
drukken is het nodig dat de woningen
goed zijn geïsoleerd. Tuinwijk wil inzetten
om haar woningen zo energiezuinig
mogelijk te maken. Hier haalt de huurder
van Tuinwijk ook voordeel uit. We hebben
hierover een gesprek met de voorzitter en
de directeur.

Beste voorzitter en directeur, in het
kader van het behalen van
energiedoelstellingen worden allerlei
zaken opgelegd vanuit de overheid. Wat
heeft Tuinwijk hiervoor reeds gedaan?

In de woningen waar nog geen dubbel
glas aanwezig was, werd dit voorzien.
Toch waren er ook nog woningen waar er
deels dubbel glas ( bv. enkel op
gelijkvloers) en deels enkel glas aanwezig
was. Deze woningen worden nu
aangepakt. In november werd de firma
Hemelaers glas BVBA hiervoor aangesteld.
Deze werken zullen binnenkort starten.
Momenteel worden ook de daken in de
wijken Ueberg en Bergendries volledig

vernieuwd, waarbij de dakisolatie ook
wordt voorzien. Nadien komen de
woningen in de Waterwijk aan de beurt.
Het gaat hier over de woningen in de
Driesstraat, Beekstraat, Walstraat en
Vlietstraat.
Sinds 2019 werden ook alle woningen
voorzien van centrale verwarming waar dit
nog niet voorzien was.

Sinds kort zijn de eisen rond de
woningkwaliteit nog verder
aangescherpt en wordt er gesproken
van ‘de klimaatdoelstellingen 2050”. Er
wordt verwacht dat alle woningen
tegen 2050 klimaatneutraal moeten
zijn. Hoe wil Tuinwijk dit aanpakken?

Om die ambitie op termijn te realiseren
werd er bij Tuinwijk een
langetermijnplanning met betrekking tot
renovatie opgemaakt.

Hoe komen jullie tot die planning?

Woningen die ouder zijn dan 50 jaar
werden opgenomen in de planning. We
mogen er gelet op deze ouderdom van uit

gaan dat zij aan renovatie toe zijn. Voor
deze woningen wordt er per woninggroep
in functie van de planning een ontwerper
(architect) aangesteld. Die maakt de
afweging of de woningen in hun huidige
toestand met de nodige maatregelen de
klimaatdoelstellingen kunnen halen (door
bv. bijkomend te isoleren, vervangen van
cv-installatie op gas door warmtepomp,
plaatsen van zonnepanelen,…). Op basis
van dit onderzoek wordt dan de knoop
doorgehakt: totaalrenovatie of
vervangbouw.

Is het al gekend waar er een
vervangbouw komt of dat er gekozen
wordt voor behoud van de woning?

Op dit moment is het nog NIET gekend in
welke wijken zal worden gekozen voor
renovatie of vervangbouw.
Dit hangt af van welke werken er allemaal
in de woning moeten gebeuren. We
houden niet enkel rekening met de
klimaatdoelstellingen maar ook met zaken
die aan vervanging toe zijn zoals
elektriciteit, keuken, badkamer,…
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Vervangbouw Beukenhof

Ook hier is het dossier in opmaak,
de start van de werken is voorzien
in de loop van 2023/2024.

Totaalrenovatie
Oud-Strijderslaan 10-12

De start van de werken is voorzien
in de loop van 2025.

Voor welke wijken zijn er reeds concrete plannen? (Vervolg p.1.)
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Hier worden 20 woningen
vervangen door 25
nieuwbouw-woningen,
waaronder 19 met 3
slaapkamers en 6 met 1
slaapkamer. De oude
woningen werden reeds
gesloopt en de start van
de bouw van de nieuwe
woningen wordt voorzien
in de zomer van 2023.

Vervangbouw Gladiolenhof

Hier worden 4 woningen
vervangen door 8 nieuw-
bouwwoningen, waaronder
4 met 2 slaapkamers en 4
met 1 slaapkamer. De start
van de werken is voorzien
in de loop van 2023.

Vervangbouw
Bakkerstraat 2-4 en
Kanaalstraat 11-12

Vervangbouw
Tulpenhof

Hier is het dossier
in opmaak, de start
van de werken is
voorzien in de loop
van 2023.

Er staat heel wat te gebeuren de komende jaren.
De huurder zal uiteindelijk een betere woning
krijgen, met meer comfort, en veel energie-
zuiniger. Dit levert alleen voordelen. We beseffen
dat de boodschap die we brengen niet evident is.
Zeker wanneer huurders niet kunnen terugkeren
naar hun gerenoveerde woning.
Maar we zijn verplicht om onze oude woningen zo
snel mogelijk grondig aan te pakken. Dit kan
jammer genoeg niet zonder de bewoners te
verhuizen. Wij bieden de huurders echter wel
maximale ondersteuning. Dit wordt verder in deze
krant toegelicht.

Tenslotte willen wij nogmaals benadrukken dat dit
nadien enkel voordelen heeft voor de huurders.
Wij streven ernaar om kwaliteitsvolle woningen te
kunnen aanbieden tegen sociale prijzen.

Hier is het dossier in opmaak, de start
van de renovatie-werken is voorzien
in de loop van 2023/2024.

Totaalrenovatie woningen
Rivierstraat



We kregen zeker genoeg informatie, maar er
waren veel buren die voor mij weg waren, dat
was wel een beetje ambetant. Nu ben ik content
dat ik er weg ben, het waren oude huisjes.

De verhuis is goed verlopen, de mannen van
Tuinwijk hebben hun werk goed gedaan. Ook de
verhuisfirma werkte snel en ze waren
vriendelijk.

Ik kon altijd terecht bij Tuinwijk.

De ondersteuning was zeker in orde. Ik kreeg
mijn waarborg terug.

Ik ben heel content met mijn nieuwe woning. Ik
heb veel contact met mijn buren en help soms
mijn buurvrouw. Ze komt ook van de
apostelhuizen.”
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HOE PAKT
TUINWIJK DIT AAN?

Stap 1: Individuele begeleiding

Stap 2: Ondersteuningsmaatregelen bij
verplichte verhuis

Technisch

De nieuwe woning die
toegewezen wordt, wordt instap
klaar afgeleverd. Dit wil
zeggen, we schilderen de
woning volledig in het wit en
leveren ze gepoetst af. Tuinwijk
stelt een verhuisfirma aan die
de meubelen komt demonteren
in de oude woning en ze
overbrengt en monteert in de
nieuwe woning. Medewerkers
van de technische dienst
hangen de verlichting op in de
nieuwe woning. We stellen ook
verhuisdozen ter beschikking.

Sociaal

De maatschappelijk werker
begeleidt de huurder
persoonlijk doorheen gans de
verhuis. De huurder kan met al
zijn vragen bij hem terecht. We
luisteren naar al de wensen en
overlopen dan samen voor
welke woongelegenheden de
huurder in aanmerking komt.

We proberen zo veel mogelijk
rekening te houden met de
gemaakte keuzes.

Financieel

Tuinwijk heeft ervoor gekozen
om de financiële impact voor de
mensen die verplicht moeten
verhuizen, zo miniem mogelijk
te houden. Dit wil zeggen dat
de kosten die gepaard gaan
met de verhuis door Tuinwijk
worden gedragen, zoals onder
andere de verhuisfirma, het
hangen van de verlichting,…
Aangezien de huurder verhuist
naar een nieuwe woon-
gelegenheid, komt er ook een
nieuw huurcontract. Het type
contract blijft behouden
(onbepaalde duur / bepaalde
duur). Er moet enkel een
nieuwe waarborg betaald
worden. De oude waarborg
wordt na de uitgaande
plaatsbeschrijving terugbetaald.

De huurders kregen in
september bezoek van 2
medewerkers van Tuinwijk om
het renovatieproject in het
Beukenhof toe te lichten. Op
woensdag 19 oktober 2022
vond er een zitdag plaats in het
Beukenhof. Een medewerker
van Tuinwijk was in een

leegstaande woning in de wijk
aanwezig om de huurders te
woord te staan. Er was ook de
mogelijkheid om zich opnieuw
in te schrijven voor een andere
woning. Heel wat huurders zijn
langsgekomen met hun vragen
of bezorgdheden.

Enkele huurders getuigen over
hun ervaringen rond de verplichte
herhuisvesting binnen Tuinwijk.

Hoe werden zij op de hoogte
gebracht? Hoe hebben zij dit
ervaren? Kregen ze genoeg en
tijdig informatie? Hoe verliep de
verhuis? Wat vonden ze van de
ondersteuning? En hoe is het nu
met hen in de nieuwe woning?

We laten André, Suzanne,
Georgette, Jenny en Fikri hun
eigen verhaal vertellen.

Veel leesgenot.

ZITDAG IN HET
BEUKENHOF

André woont sinds 1 december 2021
in het Sparrenhof. Hij moest
verplicht verhuizen want de
“Apostelhuisjes” werden afgebroken.

ANDRE

“Ik had het eigenlijk al een beetje in het snuitje
dat we hier weg moesten. Grote herstellingen
werden niet meer uitgevoerd. De buren spraken
elkaar daar over aan. Toen is er iemand van
Tuinwijk gekomen om ons te vertellen dat we
moesten verhuizen en om te vragen waar we
naartoe wilden. Het was toch een beetje
schrikken, er was een goede band met de buren.

HUURDERS
AAN HET
WOORD

Ruim op voorhand (2 à 3 jaar
voordat de werken starten)
komen 2 medewerkers van team
Klanten- en bewonerswerking
van Tuinwijk bij elke huurder
langs voor een individueel
gesprek. We trekken hiervoor
voldoende tijd uit zodat de
huurders hun bezorgdheden
kunnen uiten of vragen kunnen
stellen. De renovatieplannen
worden kort toegelicht en ook
de gevolgen voor de huurder
worden besproken. Er wordt de
nadruk gelegd op de individuele
begeleiding en het totaalpakket
aan ondersteuningsmaatregelen.
We laten een verhuisbrochure
achter zodat de huurder nadien
de info nog eens kan nalezen,
samen met haar familie of
netwerk. De contactgegevens

van team Klanten- en
Bewonerswerking staan hier
duidelijk in vermeld zodat
niemand met vragen blijft zitten
en direct een medewerker kan
contacteren indien nodig. Zowel
in de aanloop van de
renovatiewerken in de Oud-
Strijderslaan 10-12 als in het
Beukenhof, werd er ook een
zitdag georganiseerd. Op dat
moment kunnen de bewoners
dan langskomen indien ze nog
vragen hebben.

Bij toewijzing van de nieuwe
woning, gaat een maatschappe-
lijk werker van de sociale dienst
mee om de woning te tonen en
de ondersteuningsmaatregelen
toe te lichten.
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“Verhuizen, ja dat heb ik een
aantal keren meegemaakt in
mijn jonge leven. Tot op het punt
dat ik uiteindelijk een thuis heb
kunnen opbouwen. Een plek
waar ik 33 jaar heel graag heb
gewoond. Nadien als
alleenstaande 65 plusser kwam
er de noodzaak om te verhuizen
naar een kleinere woning.
Tuinwijk Lokeren heeft me
geholpen door begrip te tonen
om in een aangename en groene
omgeving een nieuwe thuis voor
mij te vinden. Ik werd 71
ondertussen en dat vraagt ook
wat aanpassing. Wat ik op mijn
leeftijd geleerd heb, is dat een
nieuwe woning, een nieuwe start
is maar ook een andere blik op
de toekomst werpt. Vlot kunnen
bewegen in wat ruimere kamers
is nu prioriteit voor mij. De
mensen van Tuinwijk verstaan
hun vak en weten dat mobiliteit
en familie voor iedereen
belangrijk is.

Het gonsde hier al een tijd van
de geruchten dat de woningen
zouden gesloopt worden. Half
september 2022 vernam ik dan
via een schrijven van Tuinwijk dat
de woning waar ik nu verblijf,
opgenomen werd voor renovatie.
Ik werd daarvan, via persoonlijk
contact, ingelicht. De woning
wordt gesloopt. Wat nu?

Ik heb dit even laten bezinken. Ik
dacht, moet ik dat allemaal
terug inpakken. Naderhand heb
ik de inhoud van de
verhuisbrochure doorgenomen.
De brochure is beknopt maar
heel duidelijk opgesteld. Het
neemt de zorgen weg, voor hulp
en begeleiding en persoonlijke
vragen, kan je bij Tuinwijk op
bijstand rekenen.

Ik kan nu met een gerust hart
uitkijken naar een andere voor
mij geschikte woning. Ik zal
genoeg hulp krijgen die mij
daarbij helpt want de vorige keer
stond ik er volledig alleen voor.”

“Ik kreeg een brief van Tuinwijk
om te zeggen dat ik moest
verhuizen. Er is nadien ook
iemand persoonlijk langs
geweest. Ik schrok er een beetje
van.

Ik vond dit eigenlijk goed nieuws
want ik woonde daar niet graag.

Tuinwijk zei dat ik hier een nieuw
appartement kreeg in het
centrum van Lokeren. Dit had ik
nooit verwacht.

Mijn leven veranderde enorm, in
de positieve zin. Dit was voor mij
de beste oplossing. Ik kwam
vroeger nooit buiten maar hier
wandel ik graag langs de Durme.

De buurt is hier ook beter voor
mij.
Ik kreeg duidelijke informatie
over de verhuis. Ik kon Tuinwijk
ook steeds makkelijk bereiken via
mail of telefoon.

De verhuis verliep goed, ik heb
zelf niks moeten doen. Het
appartement was ook volledig
klaar. Ik heb geen negatieve
punten.

De huishuur is ook niet veel
veranderd, alhoewel dit
appartement voor mij veel meer
waard is.

Ik ben dan ook heel gelukkig
met mijn nieuwe woonst.”

Fikri woont sinds 1 juni
2016 in de Oud-
Strijderslaan. Hij verhuisde
van de Haarsnijderslaan,
in de volksmond de
“dallasblokken”genoemd,
naar het centrum van
Lokeren naar een totaal
gerenoveerd appartement.

FIKRI

Suzanne woont sinds 1
maart 2020 in het
Beukenhof. Zij verhuisde
van de privé naar hier
tijdens de corona. In
2025 zijn er in deze wijk
renovatiewerken gepland.

SUZANNE

“Ik kreeg een brief van
Tuinwijk met de melding dat
ik moest verhuizen, dat was
een donderslag. Het deed me
iets dat ik moest verhuizen, ik
woon hier al 54 jaar. Er is een
goed contact met de buren.
Maar ik heb mij daar direct
over gezet. Ik slaap nu in de
living omdat ik niet meer
boven geraak.

Het bezoek van de
medewerkers van Tuinwijk
stelde mij gerust als ik maar
alles beneden kan hebben.

Het duurde wel lang om te
wachten op een aanbod van
Tuinwijk. Dat was ambetant.
Die periode was te lang.

De nieuwe woning stond mij
direct aan, alles op
gelijkvloers.

Het is positief dat wij zo veel
info hebben gekregen, zowel
op papier als mondeling. We
konden steeds bellen.

De ondersteuning die ik kreeg
was zeker voldoende. Ik ben
tot nu toe zeker content.”

Georgette woont sinds 1968 in
een gezinswoning in het
Tulpenhof. Op 01/12/2022
verhuist zij naar een huis in de
Waterwijk omdat het Tulpenhof
gesloopt wordt.

GEORGETTE

Jenny woont al bijna 20 jaar
in de Oud-Strijderslaan. In
2013 verhuisde zij tijdelijk
naar een ander apparte-
ment in de blok om dan
uiteindelijk in 2014 haar
intrek te nemen in een
totaal gerenoveerd
appartement. Zij vertelt
haar ervaring van de
interne verhuisbeweging
binnen de blok 2-4.

JENNY

“We werden allemaal op
Tuinwijk uitgenodigd voor een
vergadering om de
renovatiewerken uit te leggen.
Daar kregen wij veel
informatie. Ik was opgelucht
dat ik uiteindelijk een nieuw
appartement zou krijgen. Het
eerste appartement waar ik
terecht kwam, was echt oud.
Ik heb er veel in gewerkt om
dit in te richten, ook al was
het maar tijdelijk.
Ik was bij de eerste die moest
verhuizen. Ik heb tijdelijk in
een niet- gerenoveerd
appartement gewoond omdat
mijn appartement eerst moest
aangepakt worden. De
tijdelijke woonst heb ik zelf
ook geverfd. Ik heb veel zelf
overgebracht met zo een
karretje, maar Tuinwijk had
wel voorgesteld om dit voor
mij te doen.
Na ongeveer 1 jaar kon ik
terugkeren naar een totaal
gerenoveerd appartement. We
mochten ook kiezen op welk
verdiep we wilden wonen.

Ik wilde hoog wonen, voor het
mooie zicht. We waren met 2
voor hetzelfde appartement
en toen werd er via
lottrekking bepaald wie welk
appartement kreeg. Ik was
wel blij met het nieuwe
appartement, het was volledig
geschilderd, alles was nieuw.
Hier heb ik ruime kamers.
De verhuis viel heel goed
mee, de technische dienst van
Tuinwijk heeft ook veel
gedaan. Financieel valt dit ook
goed mee omdat Tuinwijk de
kosten draagt. Alleen jammer
dat ik geen apart toilet heb,
zeker als je met meerdere
huisgenoten bent. Nu staat
het toilet op de badkamer, in
de oude appartementen was
dit wel een aparte ruimte. Ik
kon met mijn vragen altijd
terecht op de burelen of bij
Rita, de conciërge. Ik ben heel
content over mijn
appartement, ik heb hier een
schitterend zicht. Mijn
vrienden vinden ook dat het
hier heel mooi wonen is.”




