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1. Voorstelling Woonpunt Schelde Rupel 

In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 werd voorzien dat de sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM) tegen 2019 een minimale schaalgrootte van tenminste  
1.000 sociale woningen moeten hebben om erkend te worden en te blijven. 
Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering  op 10 februari 2017 het betreffende 
ontwerpdecreet goed. 

Na een verkenningsfase heeft de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij een analyse gemaakt 
van de meerwaarde van een fusie met de Sociale Bouwmaatschappij Schelle. 

De Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij vond in Sociale bouwmaatschappij Schelle de ideale 
partner. 

Op 5 juni 2018 werd de fusie goedgekeurd door onze respectievelijke algemene vergaderingen. 

Zo is Woonpunt Schelde-Rupel ontstaan. 

 

2. Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid  

 (ERP 2020) 

De programmapunten 2020 zijn: 
 

 alle daken geïsoleerd krijgen; 
 alle enkel glas vervangen door isolerend glas; 
 verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen bannen. 

 
 Zorgen voor een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in 2020. 

 

3. Reden van de bewonersvergadering 

De huurwoningen in wijk Laarkouter (Schrijverswijk) zijn niet meer aangepast aan de woon- en 
energienormen.  Daarom heeft Woonpunt Schelde-Rupel plannen met de wijk. 
Er werd gekozen voor een vervangingsbouwproject. 

 
De voornaamste problemen zijn: 

 niet- geïsoleerde muren en daken; 
 geen dubbele beglazing; 
 geen centrale verwarming; 
 verouderde keukens en/of badkamers; 
 verouderde elektriciteitsinstallaties; 
 verouderde sanitaire leidingen en rioleringen. 

 
Als we de woningen laten staan, kunnen we geen goede woning geven. 
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4. Een woordje uitleg over de lopende architectuurwedstrijd  

Er werd een architectuurwedstrijd georganiseerd via de Vlaams Bouwmeester in Open Oproep. 

De Vlaams Bouwmeester is een in 1998 door de regering  in het leven geroepen functie om het 

architectuurbeleid in Vlaanderen vorm te geven. 

 

Voor de begeleiding en coördinatie van de procedure stelde onze vennootschap een projectregisseur aan 

nl. de heer Paul Claus, architect en ex-medewerker bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. 

 

Over de Vlaams Bouwmeester (belang ervan, werking,…) 

 Architect Leo Van Broeck nam in 2016 de functie van Vlaams Bouwmeester op 

 Sterke voorstander van verdichting en betonstop 

 Kwaliteitsbewaker van architectuur in Vlaanderen 

 Facilitator voor procedures aanstelling ontwerper langs Open Oproep 

 Studies i.v.m. architectuur en stedenbouw 

 

Over de Open Oproep (in het algemeen, de procedure aanstelling ontwerper,…) 

 In het algemeen voor grotere en belangrijke projecten in Vlaanderen 

 Omvat voornamelijk een procedure tot aanstelling van ontwerpers 

 In overeenstemming met de Wet op de Overheidsopdrachten 

 Twee publicatiemomenten per jaar 

 Een selectiefase en een gunningsfase volgens criteria 

 3 geselecteerde bureaus – uitwerking tegen vergoeding 

 Jury met specialisten, gemeente en sociale huisvestingsmaatschappij 

 Laureaat mag het ontwerp opstellen en uitvoeren 

 

Over het project en de projectdefinitie (partners, situering, ambities, duurzaamheid, densiteit, opties,…) 

 De SHM is opdrachtgever en bouwheer 

 Gemeente Zwijndrecht en  Katrinahof zijn partners met medewerking VMSW 

 Momenteel 60-tal woningen – optie voor max. 150 woningen (verdichting) 

 Vervangingsbouw (met sloop) betere keuze dan renovatie  

 Ambities: sociaal, duurzaam en autoluw 

 Wat is duurzaam: ecologisch en energiezuinig (BEN-woningen) 

 Aandacht voor mindervaliden en toegankelijkheid 

 Doorwaadbaarheid en transparantie in de wijk  

   trage verbindingen/paden, veel openbaar groen en groene assen 

 

Over het deelproject Katrinahof en de gemeenschapszaal 

 Katrinahof: instelling voor begeleiding van personen met een verstandelijke handicap 

 8 à 12 woningen geclusterd en geïntegreerd in de wijk 

 Stelsel van begeleid wonen 

 Gemeenschapszaal  voor iedereen toegankelijk 
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5. Voorzichtige timing  

Stadium Data 

Opstellen projectdossier 01/07/2018 

Selectie ontwerpers 04/12/2018 

1e briefing + bezoek wijk door ontwerpers 17/01/2019 

2e briefing + bezoek wijk door ontwerpers 28/02/2019 

Indienen ontwerpvoorstellen 17/05/2019 

Jury en presentatie van de ontwerpvoorstellen 13/06/2019 

Toekenning van de opdracht 01/08/2019 

Start van de uitvoeringsperiode 01/09/2019 

  

Indienen bouwvergunning 01/09/2020 (fase 1) 

 01/09/2022 (fase 2) 

 01/09/2024 (fase 3) 

  

Aanvang van de werken 01/09/2021 (fase 1) 

 01/09/2023 (fase 2) 

 01/09/2025 (fase 3) 

  

Voorlopige oplevering van de werken 01/09/2023 (fase 1) 

 01/09/2025 (fase 2) 

 01/09/2027 (fase 3) 

 
 
 



 

6. Opmetingsplan  
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7. Informatie specifiek voor huurders  

 
 
Verhuizen?   
Woonpunt Schelde-Rupel zorgt voor jou! 

 
Omwille van de omvang van dit projectgebied,  
zijn  ook de fasering van de ontwikkeling en de verhuisbewegingen opgenomen in de architectuurwedstrijd. 
  
Wij zullen voor iedere huurder zoeken naar de beste oplossing.  
 
Wie niet wil wachten op de geplande verhuisbeweging binnen de wijk kan alvast een aanvraag doen voor 
een andere woongelegenheid gelegen in één van onze andere nieuwe projecten of bestaande wijken. 
 
Indien je verdere vragen hebt of eventueel  een aanvraag wenst te doen, neem dan contact op met de 
huisvestingsmaatschappij. 
  
Wij zullen je later nog verder informeren over hoe het verhuizen praktisch zal verlopen. 
 
Woonpunt Schelde-Rupel voorziet tussenkomst in de verhuiskosten. 
De middelen die ter beschikking worden gesteld worden later nog bepaald en zijn afhankelijk van de 
specifieke noden van de betreffende huurder. 
De ene huurder is meer geholpen met financiële ondersteuning, de andere meer via praktische 
ondersteuning (schilderwerken uitvoeren, regeling praktische zaken,…).  
Uw suggesties zijn welkom! 
 
In functie van jouw comfort  zal er een nieuwe huurovereenkomst worden afgesloten en een nieuwe 
huurwaarborg moeten betaald worden. 
Indien je verhuist naar een andere sociale huurwoning wordt er geen dubbele huur aangerekend en krijg je 
voldoende tijd om te verhuizen. 
 
 
 

 

 

 

8. Informatie specifiek voor huurders  van een afzonderlijke garage 

De 50 afzonderlijke garages worden afgebroken en niet vervangen. 
Huurders van een afzonderlijke garage zullen op termijn zelf een andere oplossing moeten zoeken. 
In het project wordt parkeergelegenheid voorzien voor de huurders. 
 

  

 

Belangrijk is wel dat wij ondertussen voor jouw woning  
blijven zorgen. 
Is er een technisch probleem, dan zal de technische dienst  
langskomen om de herstelling uit te voeren. 
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9. Informatie specifiek voor eigenaars 

Met eigenaars die nauw verbonden zijn aan het toekomstig project zal er een overleg plaatsvinden.  
Momenteel is er nog onduidelijkheid over de mogelijke hinder die het project zal teweegbrengen. 

 
 
We zorgen ervoor dat je zo weinig mogelijk hinder ondervindt. 
 

 

De verkochte woningen worden normaal gezien geïntegreerd in het nieuwe project. 

Bij de start van de werken en na de werken wordt er een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt. 
Alle eventuele schade ten gevolge van de aannemer wordt door hem hersteld. 
 

Indien je als eigenaar alsnog wil verkopen aan onze vennootschap,  
neem dan contact op met Woonpunt Schelde-Rupel. 
Er zal dan worden onderzocht of aankoop kan  in functie van het project. 
 

10. Vragen gesteld tijdens de 1e bewonersvergadering en antwoorden 

1. Wie zal er in de jury zitten bij het kiezen van de uiteindelijke architect? 

 Een vertegenwoordiger van Woonpunt Schelde-Rupel (directie). 

 Burgemeester Zwijndrecht. 

 Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

(sectorarchitect). 

 De omgevingsambtenaar van de gemeente Zwijndrecht. 

 

 Ter verduidelijking: 

 Er zal een architect gekozen worden op basis van een ontwerp. 

 Het is niet dat ontwerp dat zal worden uitgevoerd. 

 Met de verkozen architect wordt rond de tafel gezeten, de betrokken 

eigenaars zullen hier ook bij worden betrokken, en dan pas wordt er een 

definitief ontwerp opgemaakt. 

 

2. Het huis moet aangepast zijn tegen 2020 dus we wonen momenteel in een woning die  

niet in orde is. 

 De eerste vereiste tegen 2020 is de aanwezigheid van dakisolatie. 

Om aan deze norm te voldoen zal er nog dit jaar isolatie geplaatst worden op de vloerplaat 

van de zolder. 

 De andere vereisten zijn verplicht tegen ten laatste 2023.   

 

3. Is er nog budget om de woningen nog verder te onderhouden de komende jaren? 

 Noodzakelijke herstellingen worden nog uitgevoerd door onze technische dienst. 
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4. Waar moeten de huidige huurders naartoe? 

 De verhuisbeweging werd mee opgenomen in de architectuuropdracht. 

 De huurders worden begeleid in hun verhuis en ondersteund, eventueel financieel. 

 Mogelijks moet men 2x verhuizen (1x tijdelijk, 1x definitief). 

 Huurders blijven in Zwijndrecht/Burcht, we sturen niemand naar Schelle (tenzij je dit zelf 

zou willen). 

 

5. Krijgen we voldoende tijd om te verhuizen? 

 Er wordt voldoende tijd gegeven om over te stappen naar de andere wooneenheid. 

 Er dient geen dubbele huur te worden betaald. 

 

6. Krijgen we hulp bij een verhuis? 

 Zoals al eerder aangehaald, later wordt nog bepaald hoe we als vennootschap de huurder 

gaan helpen. 

 Dit is persoonsgebonden, de ene is meer geholpen met financiële ondersteuning, de 

andere meer via praktische ondersteuning (schilderwerken uitvoeren, regeling praktische 

zaken,…). 

 

7. Gaan we meer huur moeten betalen? 

 De huurprijs wordt berekend rekening houdend met het inkomen en de marktwaarde van 

de wooneenheid.  

 Wonen in een nieuwe woongelegenheid met meer comfort zal aanleiding geven tot een 

hogere huurprijs maar anderzijds zullen de energiekosten een pak lager liggen. 

 

8. Kunnen wij als huurder verplicht worden om onze woning te kopen? 

 Niemand wordt verplicht om zijn woning aan te kopen. 

 

9. Kinderen zijn het huis uit, mogen wij er dan terug in want we zijn maar met 2 meer? 

 Geen kinderen meer = 2 slaapkamers. 

 

10. Worden zelf gemaakte kosten in de huurwoning (vloeren, keuken, veranda,…) vergoed? 

 Helaas niet, deze werken zijn uitgevoerd op eigen initiatief, zelfs zonder toestemming of 

eventueel bouwvergunning (bv. veranda). 

 

11. Wat gebeurt er met eigenaars? 

 als eigenaar kan je in jouw woning blijven, de woningen van eigenaars worden geïntegreerd 

in het project. 

 Mogelijk wordt het naastliggende pand afgebroken. 

 Er gebeurt vooraf een uitgebreide plaatsbeschrijving van uw eigendom. 

 Het is de bedoeling om samen met de eigenaars rond de tafel te zitten van zodra er een 

plan is. 

 Er wordt niet onteigend. 

 Tenzij je wil verkopen: neem dan contact op met Woonpunt Schelde-Rupel. 

 Bij eventuele verkoop wordt de woning geschat. 
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12. Waarom werd er niet al eerder met de eigenaars gepraat? 

 Dit is een eerste informatievergadering voor eigenaars en huurders samen zodat iedereen 

in eerste instantie dezelfde informatie krijgt. 

 Van zodra architect bekend is, komt er een gesprek met de eigenaars. 

 Eigenaars zijn nu ook al vrij om contact met ons op te nemen indien ze willen overgaan tot 

verkoop.   

 

13. Kan er vooraf gecontroleerd worden of scheiding van woningen mogelijk is? 

 In realiteit komt dit pas aan bod wanneer het ontwerpbureau is aangesteld, dan komt de 

praktische kant. 

 

14. Wat indien blijkt dat de woningen niet gescheiden kunnen worden? 

 In het ontwerpteam zitten er naast de architect ook deskundigen en ingenieurs stabiliteit. 

 Er wordt steeds eerst gezocht naar de mogelijkheden alvorens te starten met de werken. 

 Tegenwoordig wordt er onafhankelijk van de scheidingsmuur gebouwd met aparte 

scheidingsmuren. 

 

15. Wordt er rekening gehouden met lichten en zichten? 

 Ja, de gemeente Zwijndrecht moet de bouwvergunning afleveren dus er moet worden 

gebouwd volgens de reglementering. 

 Dit kan aanleiding geven tot weigering van het dossier. 

 Er zijn 2 belangrijke momenten voor inspraak van de buurtbewoners: 

 Een stedenbouwkundige vergunning dient wettelijk te worden onderworpen 

aan een openbaar onderzoek.  Hierbij legt de bevoegde overheid het betrokken 

dossier ter inzage van belanghebbenden gedurende een vastgelegde periode. 

 Nadat de bouwaanvraag is goedgekeurd, moet de bouwvergunning worden 

uitgehangen. Daarna hebben de buurtbewoners 30 dagen de tijd om een 

bezwaarschrift in te dienen. 

 

16. Bij vrijwillige verkoop van een woning aan Woonpunt, heeft de verkoper dan recht op een 

huurwoning van de maatschappij?   

 Een private eigenaar die op vrijwillige basis zijn eigendom wil vervreemden aan onze 

vennootschap voldoet aan de eigendomsvoorwaarde van zodra de verkoopakte werd 

verleden.  Pas vanaf dan kan hij zich inschrijven op de wachtlijst indien hij ook aan de 

andere inschrijvingsvoorwaarden voldoet.  Het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet voor 

zulke situaties geen aparte voorrangscode.  

 

17. Daalt of stijgt de waarde van het huis van de eigenaar? 

 Een nieuwe wijk geeft een meerwaarde aan woningen die deel uitmaken van die wijk. 

 

18. Hebben de eigenaars nog altijd dezelfde rechten, bv. ingang, achteruitgang? 

 Deze vraag kan pas beantwoord worden als er een ontwerp beschikbaar is. 

 De wijk zal ook beschikken over trage verbindingen/paden dus er zal vermoedelijk wel 

rekening gehouden worden met de huidige toegangen/uitgangen. 
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11. Contactgegevens Woonpunt Schelde-Rupel 

 

Struikheidelaan 2 
2070 Zwijndrecht 
 03 253 07 00 
 info@woonpuntschelderupel.be 
 

Maak steeds vooraf een afspraak. 
 

12. Tot slot 

Dit was slechts de 1e bewonersvergadering. 
In een later stadium zullen wij zeker nog bijeenkomsten organiseren,  
al dan niet met huurder/eigenaars afzonderlijk. 
Je zal hiervoor tijdig worden uitgenodigd. 

We begrijpen dat dit alles voor jullie een ingrijpende gebeurtenis is.   
Daarom zullen we er alles aan doen om jullie verder te ondersteunen en te informeren en  
vooral om iets moois van de wijk  te maken. 
Alvast bedankt voor jullie begrip! 


