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1 ORGANISATIE 

 Aandeelhouders 
 

Provincie Limburg 260 aandelen 

Agentschap Wonen-Vlaanderen 260 aandelen 

Daniël Schalenbourg 160 aandelen 

Maatschappelijke en Ontwikkelingswerken – Hasselt 160 aandelen 

Stad Bilzen 155 aandelen 

Belfius Verzekeringen – België – Brussel 150 aandelen 

Stad Hasselt 110 aandelen 

VKW Limburg - Hasselt 90 aandelen 

Cv Limcoop – Hasselt 80 aandelen 

Unizo – Hasselt 80 aandelen 

Vzw Groep M.S.I. – Hasselt 80 aandelen 

Vzw Sociaal Dienstbetoon – Hasselt 80 aandelen 

Gemeente Alken 50 aandelen 

Gemeente Hoeselt 50 aandelen 

Gemeente Kortessem 35 aandelen 

Totaal aantal aandelen 1800 aandelen 

 

 Raad van bestuur 
 

Naam Functie Afgevaardigd 

Carien Neven Voorzitter Maatschappelijke- en Ontwikkelingswerken 

Ellen Sleeuwaert Bestuurder Limcoop – Hasselt  

Koen Hendrix Bestuurder VKW Limburg 

Koen Beulen Bestuurder Stad Hasselt 

Frank Smets Bestuurder Provincie Limburg 

Guido Cleuren Bestuurder Stad Bilzen 

Astrid Clabots Bestuurder Unizo – Hasselt  



 
5 

 

Sandra Segers Bestuurder Gemeente Alken 

Werner Raskin Bestuurder Gemeente Hoeselt 

Cyriel Konings Bestuurder Gemeente Kortessem 

Daniël Schalenbourg Bestuurder Particulier aandeelhouder 

 

 Directiecomité 
 

Naam Functie 

Koen Hendrix Voorzitter 

Carien Neven  

Astrid Clabots  

Marcel Croes Adjunct-directeur 

Alain Bielen Directeur 
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 Toewijzingscomité 
 

Carien Neven Voorzitter 

Koen Beulen Stad Hasselt 

Guido Cleuren  Stad Bilzen 

Werner Raskin Gemeente Hoeselt 

Sandra Segers Gemeente Alken 

Cyriel Konings Gemeente Kortessem 

Reinout Van der Sijpe Diensthoofd ‘Bewonerszaken’ 

 Bedrijfsrevisoren 
 

Deloitte Bedrijfsrevisoren 

Vertegenwoordigd door Dominique ROUX 

Gouverneur Roppesingel 13 

3500 Hasselt 

 Medewerkers 
 
Directie 

  

Alain Bielen  Directeur 
Marcel Croes  Adjunct-directeur 
Mieke Clijsters  Beleidsmedewerker 
   

Bewonerszaken   

Reinout Van der Sijpe  Diensthoofd  
Els Borgions  Toewijzingen 
Nele Hendriks  Maatschappelijk assistent 
Katrien Joosten  Maatschappelijk assistent 
Carine Daniëls   Debiteuren  
 
 
Financiële zaken 

 
 

Marcel Croes  Diensthoofd 
Daisy Gaillard  Boekhouder 
   

Patrimoniumbeheer   

Alain Bielen  Aankoop / overdrachten 
Wendy Vanhex  Verkoop  
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Technische zaken 

William Nelissen  Diensthoofd / Werfleider 
Frank Louwet  Projecten 
Raf Huysmans  Werfleider 
Albert Ory  Secretariaat 
Wendy Vanhex  Secretariaat 
Leo Vanstee  Secretariaat 
Harrie Bielen  Secretariaat  
Marc Hansen  Technieker 
Werner Plessers  Technieker 
   
Secretariaat   
Els Borgions  Onthaal en secretariaat 
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2 PATRIMONIUMBEHEER 

 Woningpatrimonium 

2.1.1 Grondreserve 

 
Grondreserve       

    
Gemeente Ligging oppervlakte Kostprijs per m2 

        
Alken    
        
Bilzen Bilzen - Nieuwstraat 49 are 23 ca € 131,77 / m² 
  Bilzen - Braamstraat 8 are 80 ca € 142,05 / m² 
  Bilzen - Klinkstraat  25 are 97 ca € 70,00 / m² 
        

Hasselt 
Hasselt - Oude 
Luikerbaan 4 are 69 ca 315,57 /m² 

        
Hoeselt Hoeselt Gansterenstraat 20 are 17 ca 218,15 / m² 
        
Kortessem  - - 
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2.1.2 Woningpatrimonium per 31-12-2018 
 

  Gemeente / deelgemeente woningen 
verhuurd 

verkochte 
BA2 

verkochte 
huurwoningen totaal 

1. Alken         
  Hakkeveld 121 - 10 98 
  Totaal Alken 121 - 10 98 
            
2. Bilzen         
  Gansbeek/Broekemveld 189 20 8 217 
  Meremweg 7 - - 7 
  Pater Damiaanstraat 19 - - 19 
  Stationlaan 54 7 - - 7 
  Hospitaalstraat 25 - - 25 
  Nieuwstraat 4 - - 4 
  Biesenpoort 11 - - 11 
  Vlinderhof 12 - - 12 
  Grote / Kleine Spouwen         
  Riemsterweg 427 13 - - 13 
  Beverst         
  Schoonbeek 180 12 9 201 
  Mopertingen         
  Maastrichterstraat 14     14 
  Munsterbilzen         
  Aan de Waterstraat 74 - 5 79 
  Rijkhoven         
  Pleinstraat 15 - - 15 
  Eigenbilzen     -   
  Braamstraat  27 - - 27 
  Lochstraat 0 - 1 1 
  Totaal Bilzen 597 32 23 652 
3. Hasselt         
  Gouverneur Roppesingel 3 - - 3 
  Oude Luikerbaan 5 - - 5 
  Melkvoetstraat 1 - - 1 
  Kuringen         
  Rode Rok 216 64 4 284 
  Meidoornlaan 22 - - 22 
  Grote Baan 9 - - 9 
  Roeselstraat 15 - - 15 
  Crutzenstraat 71 - - 28 
  Kermt         
  De Stockheimlaan 22 - - 22 
  Belgiëplein 13 - - 13 
  Pollenusstraat 20 - - 20 
  Heerstraat 12 - - 12 
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  St. Lambrechts-Herk         
  Aan de Bosstraat 61 14 15 90 
  Nieuwe winning 101 - 4 106 

  Totaal Hasselt 571 78 23 630 
4. Hoeselt         
  Demerdal 98 2 11 111 
  Europalaan "De Toetelaer" 28 - - 28 
  Stationsstraat 15 - - 15 
  Aphrodite 29 - - 29 
  Groenstraat 2 - 2 4 
  Hazendans 16 - - 16 
  Alt-Hoeselt 5 - - 5 

    193 2 13 208 
5. Kortessem         
  Hachent 102 8 4 114 
  Vliermaalroot         
  Vliermaalroot 101 - 1 102 
  Vliermaal         
  Pastorij, Leopold III-laan 4 - - 4 
  Wintershoven         
  Stations-, Wintershovenstraat 4 - - 4 
  Totaal Kortessem 211 8 5 224 
            
  Algemeen totaal 1693 120 74 1812 

 

  



 
11 

 

 

2.1.3 Samenvatting per gemeente van de gebouwde, in opbouw of geplande realisatie 

 

 

2.1.4 Aantal woningen bestemd voor verhuur in functie van het aantal slaapkamers 

Gemeente/deelgemeente
woningen 
verhuurd

handels
panden

verkochte 
woningen

 woningen 
aanbesteed 

of in opbouw
projecten in 

ontwerp
algemeen 

totaal
Alken 121 10 24 155
Totaal Alken 121 10 24 155
Bilzen 274 27 0 - 301
Grote Spouwen 13 - 8 21
Beverst 180 20 - - 200
Mopertingen 14 - - - 14
Munsterbilzen 74 4 - - 78
Eigenbilzen 27 1 - 10 38
Rijkhoven 15 - - - 15
Totaal Bilzen 597 52 8 10 667
Hasselt 9 - - - 9
Kuringen 332 67 42 30 471
Kermt 67 - - - 67
St. Lambrechts-Herk 163 33 - 50 246
Totaal Hasselt 571 100 42 80 793
Hoeselt 188 6 12 - 52 258
Alt Hoeselt 5 - - - 5
Totaal Hoeselt 193 6 12 0 52 263
Kortessem 102 11 - 16 129
Vliermaal 4 - - - 4
Vliermaalroot 101 1 - 12 114
Wintershoven 4 - - - 4
Totaal Kortessem 211 12 0 28 251
Totalen 1693 6 186 50 194 2129

Gemeente / Deelgemeente 1 2 3 4 5 studio 1 2 3 4
Alken - 31 63 6 - - 9 12 - - 121
Totaal Alken - 31 63 6 - - 9 12 - - 121
Bilzen - 66 85 14 - - 13 94 2 - 274
Beverst - - 122 20 - - - 38 - - 180
Grote Spouwen - 6 2 - - - 2 2 - 1 13
Mopertingen - - - - - - 8 6 - 14
Munsterbilzen 2 2 23 21 - - - 8 18 - 74
Eigenbilzen - - 6 - - - 5 15 1 - 27
Rijkhoven - - 7 - - - - 8 - - 15
Totaal Bilzen 2 74 245 55 - - 28 171 21 1 597
Hasselt - 1 - - - - 1 4 3 - 9
Kuringen 16 4 117 28 3 11 17 130 5 1 332
Kermt - - - - - - 19 42 6 - 67
St. Lambrechts-Herk 1 ADL 12 88 22 - - - 32 8 - 166
Totaal Hasselt 17 17 205 50 3 11 37 208 22 1 571
Hoeselt 3 5 67 - - - 47 61 5 - 188
Alt Hoeselt - 4 - 1 - - - - - - 5
Hoeselt opvangwoning OCMW - - - - - - - - - - 0
Totaal Hoeselt 3 9 67 1 0 - 47 61 5 - 193
Kortessem - 34 68 - - - - - - - 102
Vliermaal - - - - - - 1 vergaderz. 3 - - 4
Vliermaalroot - - 74 3 - - - 24 - - 101
Wintershoven - - 4 - - - - - - - 4
Totaal Kortessem 0 34 146 3 0 0 1 27 0 0 211
Totalen 22 165 726 115 3 11 122 479 48 2 1693
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3 PROJECTEN 

 Projecten opgeleverd in 2018 

3.1.1 BILZEN - Grote Spouwen “Blondeswinning - Sapstraat 25” 
 Project  Verbouwing en renovatie van de beschermde 

hoeve tot 8 woongelegenheden en een 
ontmoetingsruimte. 

Ontwerper Architectenbureau Segers & Moermans -Hoeselt 

 Openbare aanbesteding 17.01.2013 

 Aannemer Bouwbedrijf Janssen, Opglabbeek 

 Bestelbedrag € 2.511.625,18 excl. BTW 

 Aanvang der werken 01.06.2014 

 Voorlopige oplevering 15.06.2018 

 Eindbedrag € 3.317.874,80 

 Financiering Bouw Subsidie Vlaams Gewest - Erfgoed Vlaanderen,  
aangevuld met  een renteloze lening VMSW – gemeente 
Bilzen 

 Financiering Omgevingsaanleg  Subsidie Vlaams Gewest 

 Verhuurd vanaf 01.07.2018 

3.1.2 HASSELT - Kuringen “Broeker Winning” Fase 1 en Fase 2 
Project Het betreft fase 1 en fase 2 met diverse woonvormen in 

het project “Crutzenstraat”. 

 Fase 1: 22 woningen met diverse woontypes, 4x4 
geschakelde rijwoningen, 4 bejaardenwoningen en 2 
patiowoningen  

 Fase 2: 20 stapelwoningen met ondergrondse parking 

Ontwerper A2O Architecten  – Hasselt 

Openbare aanbesteding 29/01/2015 

Aannemer(s) Fase 1 :  

 Bouw : Janssen bouwbedrijf, Bilzen  

 Elektriciteit : Janssen bouwbedrijf, Bilzen  

 HVAC : cv Sanitair Peeters + Zonen nv   
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Bestelbedrag € 3.169.914,76 

Eindbedrag € 3.193.868,38 

 Fase 2 :   

 Bouw : Gemoco nv   

 Sanitair : Danio & Partners   

 Elektriciteit : Janssen bouwbedrijf, Bilzen   

Bestelbedrag  € 3.188.287,14 

Eindbedrag € 3.512.923,31 

Aanvang der werken Fase 1 :  01.09.2015 

 Fase 2 : 23.09.2015 

Voorlopige oplevering Fase 1 : 23.03.2018 

 Fase 2 :  23.04.2018 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest 

Verhuring 01.04.2018 en 01.06.2018 

3.1.3 HASSELT - Kuringen “Rode Rok” - verdichting na sloop – 30 seniorenflats 
 Project Afbraak van 12 appartementen + opbouw 30 flats 

Ontwerper Luc Baert – DBV Architectenbureau – Hasselt 

Openbare aanbesteding 7.4.2016 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

Aannemer(s) Bouw : Hemar Construct  

 Elektriciteit : Future Clima  

 HVAC : Elektro Berings  

 Liften : Coopman  

Bestelbedrag € 4.059.713,77 

Voorlopige oplevering 14.09.2018 

Eindbedrag € 4.041.258,50 
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Financiering Renteloze lening VMSW 

 Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

Verhuring 01.11.2018 
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 Projecten in uitvoering 
 

3.2.1 HOESELT - “Herontwikkeling – verdichting van de wijk Demerdal 1” – Fase 1 en 2 
Project De herhuisvesting, de sloop en de nieuwbouw gebeurt in 

2 fases. 

 Fase 1 :  

  Slopen van 17 woningen, vervangende nieuwbouw van 27 
appartementen en 2 gezinswoningen. 

Ontwerper Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 

Aanbesteding 04.08.2016 

Aanvang der werken Fase 1 : 18 april 2017 

Aannemer(s) Bouw : Gemoco € 3.149.786,88 

 Elektriciteit : Geukens elektro nv € 228.154,40 

 HVAC : Sanitair Peeters + Zn € 783.285,84 

 Liften : Coopman Orona  € 108.766,60 

Bestelbedrag Totaal = € 4.269.993,72 

Vermoedelijke oplevering 19.10.2018 

Financiering Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

3.2.2 HOESELT - “Middelste Kommen” 
Project Uitbreiding van de bestaande wijk. Herbestemming van 

40 sociale huurwoningen naar 39 bouwkavels. Dit project 
kaderde in een samenwerking tussen de gemeente 
Hoeselt, Kolmont Woonprojecten nv, cv Kleine 
Landeigendom Tongeren en Cordium cvba. Er is ook een 
akkoord voor de grondruil waardoor de wegenaanleg 
privé/sociale huisvesting los van elkaar kan gebeuren. 

Aanvang der werken 30.11.2018 

Aannemer Carmans nv 

Bestelbedrag € 3.448.510,64 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest 
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3.2.3 ALKEN - “Eduard Dompasstraat” 
Project  Bouwen van 11 appartementen en 3 woningen met 1,2 en 

3 slaapkamers 

Ontwerper Architect Sarah Buntinx Alken (Buntinx & Pyncket) 

Aanbesteding 17.08.2017 

Aanvang der werken 20.08.2018 

Aannemer(s) Bouw : Bouwbedrijf Janssen € 1.597.536,77 

 Elektriciteit : Gielen Electriciteitwerken € 167.717,57 

 HVAC : Bouwbedrijf Janssen € 571.923,58 

Bestelbedrag Totaal = € 2.337.177,92 

Vermoedelijke oplevering 01/01/2020 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

3.2.4 KORTESSEM - “’t Hachent” 
Project Bouwen van 9 appartementen en 7 rijwoningen met 

mogelijkheid tot ondergronds parkeren voor de bewoners 
en 8 bovengrondse parkings. 

Ontwerper CREJA Architectuur bvba – Hasselt 

Aanbesteding 29/01/2018 

Aanvang der werken 23/07/2018 

Aannemer(s) Bouw + afwerking : Bouwbedrijf Janssen € 2.026.473,91 

 HVAC + Technieken : Danio&Partners  € 743.728,95 

Bestelbedrag Totaal = € 2.770.202,86 

Vermoedelijke oplevering 15.10.2019 

Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW 

3.2.5 KORTESSEM - “Gauwerstraat 16” – Renovatie Pastorij tot 3 appartementen 
Project De pastorij wordt verbouwd tot 3 appartementen met 2 

slaapkamers 

Ontwerper  Quirynen & Jacobs – Genk 

Aanbesteding 17.03.2016 

Aanvang der werken 30.01.2019 
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Aannemer Meeusa 

Bestelbedrag € 505.980,23 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest 

Vermoedelijke oplevering 14.01.2020 

 

 Projecten in ontwerp 
 

3.3.1 ALKEN - “Langveld” – Fase 2 – woningen aan het plein 
Project Bouwen van 11 woningen met 3 slaapkamers 

Ontwerper A2O Architecten – Hasselt 

Stand van het project Voorontwerp 

Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

 

3.3.2 BILZEN - Eigenbilzen “Braamstraat uitbreiding” 
Project Het project grenst aan onze woningen aan de 

Braamstraat. Het is de bedoeling over de volledige diepte 
van het terrein een tiental woningen te bouwen. 
De bestaande ondergrondse garage wordt uitgebreid. 
Door het parkeren ondergronds te organiseren blijft het 
bestaande groene binnenplein met aangelegde daktuin 
behouden. 

Ontwerper FCS Architectenbureau Hasselt  

Stand van het project Voorontwerp in opmaak 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

 

3.3.3 HASSELT - St. Lambrechts-Herk “Nieuwe Winning” 
Project Bouwen van 50 sociale woongelegenheden in het totaal in 

2 fases. Dit is de verdere uitbouw van de wijk “Nieuwe 
Winning” aan de Disselstraat. 

 Fase 1 : 21 appartementen + verkoop van 20 sociale 
kavels 
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 Fase 2: 29 huurappartementen 

Ontwerper Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt  

Stand van het project Het verplicht archeologisch onderzoek heeft de 
wegeniswerken met bijna 1 jaar vertraagd. De uitvoering 
voor de infrastructuurwerken is voorzien voor april / mei 
2018 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest 

 

3.3.4 HOESELT - “Herontwikkeling – verdichting van de wijk Demerdal 1” – Fase 2 
Project De herhuisvesting, de sloop en de nieuwbouw gebeurt in 

2 fases. 

 Fase 2 :  

  nieuwbouw van 20 appartementen 

Ontwerper Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 

Stand van het project voorontwerp 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

3.3.5 KORTESSEM - “Gauwerstraat” – Bouwen van 9 nieuwbouwappartementen 
Project Invullen van onbebouwde grond naast de pastorij. 

Ontwerper  Quirynen & Jacobs – Genk 

Stand van het project Gunstig advies voorontwerp 27.01.2017. Het 
aanbestedingsdossier wordt opgesteld. 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest 

3.3.6 KORTESSEM - ”Tongersesteenweg Guigoven” 
Project De VMSW ontwikkelde een CBO procedure als één van de 

samenwerkingen met de privésector om nieuwe sociale 
woningen te bouwen. Bij beslissing van 21.10.2015 ging 
Cordium akkoord met deelname aan CBO nr. 10, het geen 
inhoudt dat Cordium na inspraak over het ontwerp het te 
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realiseren CBO project binnen haar werkgebied dient te 
verwerven aan de vastgestelde FS3 financieringsplafonds. 

Ontwerper Desmedt architecten bvba - Heverlee 

Stand van het project opdracht gegund aan Bouwbedrijf Meekers op 26.04.2019 

Bestelbedrag € 2.869.800,32 

Vermoedelijk aanvangsdatum 13.05.2019 

Vermoedelijke oplevering 12.11.2020 

Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW 
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 E-renovatie projecten opgeleverd in 2018 

3.4.1 HASSELT - Kuringen “Rode Rok” - Gevelrenovatie Fase 1B 
Project Renovatie gevels, daken, ramen en isolatiewerken aan 

122 huurwoningen in 4 fases. De renovatie duurt 
ongeveer 6 weken. De huurders kunnen blijven wonen 
tijdens de renovatie. 

 Fase 1B : 24 woningen  

Ontwerper Luc Baert – DBV Architectenbureau – Hasselt 

Openbare aanbesteding 20.08.2015 

Aannemer Gemoco nv 

 Bestelbedrag € 1.421.682,82 

 Aanvang der werken 2 mei 2018 

 Voorlopige oplevering 24.01.2019 

 Eindbedrag € 1.614.918,64 

 Financiering renovatie Renteloze lening VMSW 

 E-renovatie projecten in ontwerp 

3.5.1 HASSELT - Kuringen “Rode Rok” - Gevelrenovatie Fase 2 en 3 
 Project Renovatie gevels, daken, ramen en isolatiewerken aan 

122 huurwoningen in 4 fases. De renovatie duurt 
ongeveer 6 weken. De huurders kunnen blijven wonen 
tijdens de renovatie. 

  Fase 2 : 53 woningen 

  Fase 3 : 14 woningen 

 Ontwerper Luc Baert – DBV Architectenbureau – Hasselt 

 Stand van het project in ontwerp 

 Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

 Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest 

3.5.2 ECOREN - Munsterbilzen 2 x 4 woningen 
 Project Fase 2 : 4 woningen : Merelstraat 10, 12,14 en 16 

  Dit project wordt gerealiseerd binnen de Vlaamse 
proeftuinprojecten met steun van VLAIO (Vlaams 
Agentschap Innoveren & Ondernemen). Het doel van een 
ECOREN-project is om op een snelle manier woningen die 



 
21 

 
 

 

gebouwd zijn in de jaren ’60 – ’80 te renoveren naar een 
BEN-woning (Bijna Energie Neutraal).  

 Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten – Hasselt 

 Stand van het project  Munsterbilzen : Gunstig advies uitvoeringsdossier 
31.01.2017 

 Financiering Renovatie Renteloze lening VMSW – subsidie VLAIO 

3.5.3 HOESELT – Demerdal 3 – Spouwmuurisolatie en vervangen van ramen 
Project Spouwmuurisolatie en vervangen van ramen van 24 

woningen 

Stand van het project voorontwerp 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

3.5.4 KORTESSEM –Spouwmuurisolatie en vervangen van ramen 
Project Spouwmuurisolatie en vervangen van ramen van 46 

woningen 

Stand van het project voorontwerp 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 
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 Grondige renovaties en verdichting op bestaande wijken 
 

3.6.1 HASSELT - Kuringen “Rode Rok” - verdichting na sloop 
 

Project Fase 2 : 16 woningen afbraak + 30 app 

Ontwerper Luc Baert – DBV Architectenbureau – Hasselt 

Stand van project Het voorontwerp werd ingediend bij de VMSW op 
24.02.2017.  

Aanbestedingsdossier Gunstig advies van de VMSW op 08.09.2015 

Aanbesteding 7.04.2016 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

 

3.6.2 HASSELT – St. Lambrechts Herk – Verdichting na sloop “St. Lambrechts Herkstraat” 
 

Project Afbraak van 24 duplexwoningen 

 Nieuwbouw van 47 appartementen en 8 woningen 

Ontwerper Architectenbureau Claesen Nicole bvba 

Stand van het project Het voorontwerp wordt opgesteld. Het project dient nog 
besproken te worden op het woonoverleg van de stad 
Hasselt. 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 
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4 AANKOPEN 

 Gronden 

4.1.1 Kortessem, Guigoven – Tongersesteenweg – Brandstraat :  
Aankoop grond (CBO – Project) 
 
+/- 17 are 61 ca grond werd gekocht van Meekers – Vankerkhoven, Immo Meekers en Meekers Jos. De 
schattingsprijs van alle loten bedroeg € 630.000 /m². De akte werd op 13/11/2018 verleden door 
notaris Herbert Houben en Karl Van Kerkhoven.  
Op dit perceel worden 21 appartementen gebouwd. De werken startten op 15 mei 2019. 

5 VERKOPEN 
  

Aangezien de sterke groei (nieuwbouw) en de vaststelling dat de investeringen in nieuwbouw en 
renovatie onvoldoende gecompenseerd worden door verhoogde huurinkomsten, alsook de noodzaak 
een gezond financieel beleid te voeren, werd om extra cash flow te genereren op de  Raad van 
Bestuur van 14.12.2016 besloten om in te zetten op de vrijwillige verkoop van woningen. 
 
Er zullen vanaf 2017 een tiental woningen per jaar verkocht worden onder het stelsel van de Vrijwillige 
Verkoop van Verhuurbare Sociale Woningen, waarbij de leegstaande woningen direct openbaar 
verkocht worden en de verhuurde woningen vóór de openbare verkoop eerst te koop aangeboden 
worden aan de zittende huurder.    
 
De rangorde van de verkoop werd vastgelegd aan de hand van een plan waarbij per wijk volgens criteria 
wordt vastgesteld welke woningen het meest in aanmerking komen om verkocht te worden. 
 
Voor de verkoop van sociale huurwoningen aan huurders met kooprecht werd geen nieuwe aanpak 
gehanteerd. 
 
Cordium verkocht 2 woningen onder het stelsel “vrijwillige verkoop verhuurbare sociale 
huurwoning” aan zittende huurder : 

• Munsterbilzen : Vinkenstraat 6 
• Alken : Hakkeveldstraat 57 

Wij verkochten 4 woningen onder het stelsel “vrijwillige verkoop verhuurbare sociale huurwoning” 
via openbare verkoop 

• St. Lambrechts Herk : Lindenhofstraat 16 
• St. Lambrechts Herk : Rode Kruisstraat 6 
• St. Lambrechts Herk : St. Lambrechts Herkstraat 33 
• Kuringen : Grote Bameriklaan 77 

 
In totaal werden 6 sociale huurwoningen verkocht waaruit een opbrengst van € 747.991,53 gegenereerd 
kon worden. 
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6 RENOVATIE, ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 
 

 Inzet van eigen techniekers en externe aannemer 
In 2018 werkte Cordium in totaal 2813 werkopdrachten met betrekking tot het onderhoud van en 
herstellingen aan de woningen af. Werkopdrachten komen tot stand na een melding door de huurder. 

De meldingen werden hoofdzakelijk telefonisch doorgegeven aan de technische dienst. Een minderheid 
werd persoonlijk gemeld op het bureel, per e-mail of brief doorgegeven. 

De dienst ROB (renovatie, onderhoud en bouwen) van Cordium werkt met 2 eigen techniekers en met 
externe aannemers. De inzet van de eigen techniekers gebeurt voornamelijk in functie van “EHBO” (Eerste 
Hulp Bij Ongemakken) ofwel de relatief kleinere herstellingswerken.  

In 2018 werkten de techniekers 1985 werkbonnen af in lege en verhuurde woningen. De gereedschappen en 
materialen om de werken vakkundig uit te voeren komen uit ons eigen magazijn. 

Aannemers worden voornamelijk ingezet bij het in orde brengen van leeggekomen woningen en bij de 
grotere werken in individuele verhuurde woningen. Deze werken omvatten onder andere het vervangen van 
keukens en badkamers, het vervangen van de oude stookolieketel door een gaswand-ketel, isoleren ed.  

In 2018 werkten externe aannemers 828 werkbonnen af. De meldingen in verband met de centrale 
verwarming worden rechtstreeks behandeld door de onderhoudsfirma Cofely Service. 

 

 Werken in leeggekomen woningen 
In 2018 voerde Cordium een volledige renovatie uit in 27 woongelegenheden en herstellings-
/opfrissingswerken in 24 woongelegenheden in diverse wijken. In 23 woongelegenheden werden er 
herstellingswerken uitgevoerd door eigen techniekers.  
Het gaat hier om werken in leegstaande woningen die vrijgekomen zijn na een mutatie. 
De totale kostprijs voor renovaties, herstellingen en opfrissingswerken in leeggekomen woningen  
bedraagt € 1.306.581. 
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6.2.1 Volledige renovatie 
27 woongelegenheden kregen een volledige renovatie. Woningen die ouder zijn dan 25 jaar worden volledig 
gerenoveerd ter bevordering van het comfort en het tegen gaan van algemene slijtage die er in de loop van 
de volgende jaren zou kunnen optreden. Bij een grote renovatie in een leeggekomen woning worden alle 
zichtbare en onzichtbare delen die een defect kunnen oplopen in de volgende 20 jaar vervangen, bv. 
sanitair, vloeren, keuken enz… Cordium gebruikt een aantal standaardafwerkingen bij de nieuw geplaatste 
materialen die intern worden bepaald. Een grote renovatie neemt 45 kalenderdagen in beslag voor de 
uitvoering van de werken. 

 

6.2.2 Herstellings-/opfrissingswerken 
24 jongere woningen van Cordium werden bij verhuis opgefrist. Dit houdt in: behangpapier van de muren 
verwijderen en uitplamuren, soepele vloeren vervangen waar nodig, binnenschrijnwerk aanpassen waar 
nodig, eventueel schilderen van deuren en muren, aanpassen en herstellen van keukenmeubilair en 
badkamer, elektriciteit en sanitair aanpassen. Een kleine renovatie wordt uitgevoerd met beperkte 
prijsvraag en de uitvoering neemt 20 kalenderdagen in beslag.  
In 23 jongere woningen of reeds gerenoveerde woningen werden kleinere opfrissingswerken uitgevoerd door 
onze eigen techniekers. 

 

  

Totaalkost Gemiddelde per woning
24 herstellingen en opfrissingswerken door externe aannemers € 77.936,17 3247,34
27 volledige renovaties door externe aannemer € 1.225.872,10 45402,67
23 herstellingen door eigen techniekers € 2.773,50 120,59

€ 1.306.581,77

Leeggekomen woningen

Wijk Bedrag in € (incl. BTW) Aantal woningen
Alken € 57.179,26 1
Bilzen € 495.503,85 10
Hasselt € 347.875,02 9
Hoeselt € 144.407,44 3
Kortessem € 180.906,53 4
Totaal € 1.225.872,10 27

Grondige renovatie

Wijk Bedrag in € (incl. BTW) aantal woningen Bedrag in € (incl. BTW) aantal woningen
Alken € 0,00 0 € 21,50 1
Bilzen € 10.087,94 3 € 1.075,00 10
Hasselt € 16.712,26 10 € 1.172,00 7
Hoeselt € 45.784,66 8 € 464,00 4
Kortessem € 5.351,31 3 € 41,00 1
Totaal € 77.936,17 24 € 2.773,50 23

Kleine renovatie / opfrissingswerken
Uitvoering door aannemers Uitvoering door Cordium
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 Schadegevallen met tussenkomst van verzekering 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Schadegevallen waarbij Cordium  
aansprakelijk werd gesteld 

8 6 3 4 3 3 2 

Schadegevallen waarbij derden  
werden aansprakelijk werden gesteld 

7 3 4 8 6 5 5 

Schadegevallen waarbij huurders  
aansprakelijk werden gesteld 

0 3 2 1 5 3 5 

Natuur / Brandschade - - - - 5 1 1 

Verzekering "Afstand van verhaal" 4 7 6 4 2 4 2 

Totaal 19 17 15 17 21 16 15 
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7 KANDIDAAT-HUURDERS 

 Kandidaat-huurders  

Op 31.12.2018 stonden er 2822 kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale 
huurwoning van Cordium. 

 

7.1.1 Evolutie aantal kandidaat-huurders  

 

 

7.1.2 Kandidaat-huurders volgens woonplaats 
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7.1.3 Kandidaat-huurders volgens land van herkomst 

 

7.1.4 Kandidaat-huurders per leeftijdscategorie 
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7.1.5 Kandidaat-huurders volgens inkomen 
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  Toewijzingen / Verhuizingen 

7.2.1 Nieuwe huurders 2018  

In 2018 traden er 165 nieuwe huurders toe 

7.2.2 Gezinssamenstelling van de nieuwe huurders 2018 

 

7.2.3 Leeftijd van nieuwe huurders volgens woonplaats 
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7.2.4 Inkomen van nieuwe huurders 

 

 

7.2.5 Afwijkingen op de toewijzingsregels 

 

versnelde toewijzingen (art 24 §1) 2 

lokaal toewijzingsreglement (art 28) 7 
verhuis wegens renovatie (art 37) 17 
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8 HUURDERS  
 

Op 31.12.2018 waren er 1638 binnen het sociaal huurstelsel met een huurovereenkomst bij Cordium. 

 

 Huurders 

8.1.1 Huurders volgens gezinssamenstelling 

1 persoon 43,25% 
2 personen 26,03% 
3 personen 13,01% 

4 personen 8,13% 
5 personen 6,49% 
> 6 personen 3,09% 

 

8.1.2 Aantal huurders volgens leeftijd per woonplaats 

 

8.1.3 Huurders per land van herkomst 

Belgisch 93,22% 
Italiaans 1,77% 

Nederlands 1,28% 
Marokkaans 0,92% 
Turks 0,55% 
Andere 2,26% 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ALKEN BILZEN HASSELT HOESELT KORTESSEM

aantal huurders volgens leeftijd per woonplaats

<18j. 18 - 30 j. 31 - 40 j. 41 - 51 j. 51 - 60 j. 61 - 70 j.



 
33 

 
 

 

8.1.4 Huurders volgens inkomen 

 

8.1.5 Evolutie gemiddelde netto huurprijs 
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 Debiteurenbeheer 

8.2.1 Huurschulden van huurders en vertrokken huurders op 31/12/2018 

 
Huurachterstal op 
31.12. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Huurders 89.560,08 88.208,08 97.883,41 105.511,32 100.680,94 
Vertrokken dubieuze 
huurders 11.456,39 

 
6.844,13 

 
12.714,01 

 
27.718,19 

 
32.128,51 

Totale huurachterstal 101.016,47 95.052,21 110.597,42 133.229,51 132.809,45 
 

8.2.2 Huurschulden van huurders en vertrokken huurders op 31/12/2018 
 

Jaar Aantal huurders Huuromzet Bedrag Achterstal 
Achterstal in 

% 

2013 1.562 
 
5.982.374,76  100.503,99 1,68% 

2014 1.571 
 
6.099.437,08  101.016,47 1,65% 

 
2015 1.605 6.392.445,14 95.052,21 1,48% 

 
2016 1.601 6.523.404,45 110.597,42 1,69% 
2017 1.621 6.797.396,71 133.229,51 1,96% 
2018 1.693 6.974.148,32 132.809,45 1,90% 
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8.2.3 Indeling volgens het bedrag van de huurachterstal per huurder 
 

Indeling achterstal volgens bedrag  Aantal huurders met achterstal 
€ 0,00 - € 199,99 126 

€ 200,00 - € 399,99 59 
€ 400,00 - € 599,99 25 
€ 600,00 - € 799,99 17 
€ 800,00 - € 999,99 18 

€ 1.000,00  -  € 1.199,99 5 
> € 1.200,00 30 

Aantal huurders met achterstal 280 
Gemiddelde achterstal per huurder 474,32 

 

 

8.2.4 Indeling volgens aantal huurders met aantal maanden huurachterstal 

  
< 1 maand 162 
1 maand 61 
2 maanden 25 

3 maanden 12 
4 maanden 9 
> 5 maanden 11 
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8.2.5 Indeling volgens het bedrag van de huurachterstal per wijk 
 

 

Gemeente / deelgemeente  
 Achterstal op 
31/12/2018 

Alken   
Alken 6.065,44 
Totaal Alken 6.065,44 

  
Bilzen  
Bilzen Centrum 19.744,47 
Grote Spouwen  446,33 
Merem 1.184,04 
Munsterbilzen 3.503,13 
Eigenbilzen 3.475,77 
Rijkhoven 3.493,19 
Schoonbeek 15.387,56 
Totaal Bilzen 47.234,49 

  
Hasselt  
Hasselt centrum 374,42 
Kuringen 14.983,78 
Kermt 1.635,29 
St. Lambrechts-Herk 7.723,01 
Totaal Hasselt 24.716,50 
Hoeselt  
Hoeselt-centrum 10.393,97 
Handelspanden 1.850,94 
Totaal Hoeselt 12.244,91 

  
Kortessem  
Kortessem 3.564,97 
Vliermaalroot 6.854,63 
Totaal Kortessem 10.419,6 

  
Algemeen totaal 100.680,94 
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8.2.6 Overlegmomenten OCMW’s 
 

LAC-vergadering 

Het opzet van de LAC-vergadering is bij de huurders met huurachterstal een uithuiszetting te vermijden 
door het OCMW, de huurders en Cordium samen te brengen. 

Als Cordium vaststelt dat de huurder meer dan 2 maanden geen huur betaald wordt het OCMW 
aangeschreven. 

Het OCMW probeert samen met de huurders vóór de LAC-zitting hun financiële toestand in kaart te 
brengen waardoor er tijdens het overleg haalbare afbetalingsplannen kunnen opgesteld worden met 
Cordium. Dit geeft aan Cordium meer zekerheid dat het plan gevolgd wordt en aan de huurders biedt dit 
meer woonzekerheid tijdens een financieel moeilijke periode. 

 

Cijfers LAC 2018 

Er werden in Hasselt 11 dossiers behandeld in 2018. 

In de 11 dossiers werd een afbetalingsplan opgesteld, waarvan 3 huurders het plan niet correct hebben 
gevolgd en een nieuw afbetalingsplan werd afgesproken zonder tussenkomst van het L.A.C. In 2018 hield 
ondanks de inspanning via het LAC 1 huurder zich niet aan de gemaakte afspraken, en dit resulteerde in 
een verbreking van de huurovereenkomst. 

LAC speciaal 

Het LAC speciaal werd opgericht om zittende huurders cat.C verder te helpen die de woning dienen te 
verlaten aangezien de langstlevende referentiehuurder cat. A overleden is of de woning zelf heeft 
verlaten. Gedurende de opzegtermijn van 6 maanden gaat het OCMW van Hasselt intensief met de 
overblijvende huurder cat. C aan de slag in het zoeken naar een nieuwe woning. 

In 2018 werden 3 huurders cat. C uitgenodigd op het LAC speciaal. 2 huurders hebben met inspanningen 
van het OCMW van Hasselt een andere woonst gevonden. In 1 dossier werd de deurwaarder aangesteld 
om de overblijvende huurder cat. C uit de woning van Cordium te laten vertrekken. 

 

8.2.7 MyTrustO 

In 2018 ondertekende Cordium de gedragscode voor Ethisch Verantwoord Invorderen (EVI).  
Met de dienstverlening van MyTrustO hoopt Cordium zijn huurders een extra en nieuwe manier aan te 
reiken om hun schulden af te betalen. Daarmee vermijdt de huisvestingsmaatschappij gerechtelijke 
kosten. 

Wat doet MyTrustO? 

Een huurder met een huurschuld en andere  schulden, kan vanaf nu vrijwillig contact opnemen met 
MyTrustO. Samen met een (sociale) gerechtsdeurwaarder stelt de huurder een haalbaar en objectief 
afbetaalplan op. Daardoor kunnen gerechtskosten vermeden worden.  
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De huurder verbindt zich er dan toe om elke maand een bedrag ter beschikking te stellen dat onder de 
schuldeisers verdeeld wordt. 

Waarom is dit een goede zaak? 

Wanneer een huurder huurschuld opstapelt, stelt Cordium een afbetalingsplan voor. Als dat 
afbetalingsplan niet werkt, moet de huisvestingsmaatschappij een advocaat of gerechtsdeurwaarder 
inschakelen. 

Vaak is de sociale huisvestingsmaatschappij niet de enige schuldeiser. Mensen met schulden worden 
daardoor meermaals geconfronteerd met gerechts- en uitvoeringskosten. Dat maakt de schulden groter 
en de kans tot terugbetalen kleiner. Door dossier- en gerechtskosten kan een schuld van zo’n 100 euro 
al snel tot 1.038 euro oplopen. Dan ontstaat een ontmoedigende schuldenspiraal waarbij iedereen 
verliest. 

In vele gevallen recupereert de verhuurder (schuldeiser) zijn schuld niet of niet volledig. De 
schuldenaar belandt in collectieve schuldenregeling of er dreigt uithuiszetting. Mensen komen op die 
manier in een uitzichtloze situatie terecht. 

Cordium creëert met MyTrustO een win-winsituatie. 

De huurder die met meerdere schulden kampt, Cordium en andere schuldeisers winnen bij een regeling 
via MyTrustO. Met MyTrustO kunnen mensen op eigen kracht uit de schulden geraken en weer aan hun 
toekomst bouwen. 

Cijfers MyTrusto 2018 

In 2018 namen 4 huurders met huurachterstal contact op met MyTrustO. Er werden uiteindelijk 3 
afbetalingsplannen via Mytrusto aangegaan waarvan er reeds 2 correct en volledig zijn afbetaald. 
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9 BEWONERSZAKEN 

 Bewonersparticipatie 

9.1.1 Goede communicatie als vertrekpunt voor een bruisend jaar  

9.1.1.1 Aan – tafel – momenten  
 

In 2018 werden er in totaal 10  ‘Aan Tafel’ momenten georganiseerd op vraag van bewoners uit 
verschillende (deel)gemeentes. Tijdens deze momenten stonden een honderdtal bewoners samen met 
Cordium stil bij wat goed wonen in hun woning en buurt voor hen betekent en hoe zij dit samen kunnen 
verbeteren. Het is een laagdrempelige manier voor huurders om over vragen en bezorgdheden met 
Cordium te communiceren, alsook een handig instrument voor Cordium om voeling met de 
verschillende woonwijken te behouden. De contactmomenten zijn steeds leerrijk en bovendien ook erg 
gezellig.   

- Alken =  1 (1x Langveld) 
- Hasselt =  4  (2x Sint-Lambrechts-Herk, 1x Kuringen, 1x Kermt) 
- Bilzen  =   2  (1x Munsterbilzen, 1x Eigenbilzen) 
- Hoeselt =   3 (1x Centrum,1x Demerdal Rozenlaan,1x Demerdal Tulpenlaan) 

 
 
Daarnaast heeft Antonie Biesmans, een bewoonster van 83 jaar uit ‘den Toetelaer’ in Hoeselt , 
speciaal voor de ronde tafel van Cordium een tafellaken ontworpen.  Zo kunnen we volgend jaar met 
een frisse en gepersonaliseerde tafel de wijken rond!  
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9.1.2 Huurders betrekken bij renovatie -en nieuwbouwprojecten 

 

Openingsreceptie Begonialaan Alken  

Op dinsdag 28 augustus 2018 heetten we samen met het gemeentebestuur van Alken de eerste huurders van 
de nieuwbouwappartementen op Langveld van harte welkom. Het betreft de inwoners van 21 appartementen 
en 12 woningen in de nieuwe verkaveling, Langveld. Bij een hapje en een drankje leerden nieuwe buren en 
omwonenden elkaar kennen. Daarnaast konden ze kennismaken met de werking van de lokale weggeefwinkel, 
en werd de toekomstige omgevingsaanleg toegelicht. Van een feestelijke opening gesproken!  
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Openingsreceptie Blondeswinning Grote Spouwen 

Eén van Cordium’s grootste renovatieprojecten, de beschermde vierkants- of kathedraalhoeve 
Blondeswinning in Grote Spouwen heeft sinds 29 juni 2018 een nieuwe bestemming. De 17e-eeuwse hoeve 
heeft een dubbele functie: 8 sociale woningen en een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor de 
verengingen in de schuur. Voor de restauratie kon Cordium rekenen op subsidies van Vlaanderen. De stad 
Bilzen is eigenaar van de schuur. De officiële opening werd gevierd in het bijzijn van Vlaams minister-
president Geert Bourgeois, die de subsidies toekende. Ook de trotse burgemeester van Stad Bilzen, Frieda 
Brepoels was van de partij. Een renovatieproject van lange adem, maar eentje om fier op te zijn! 

Om het reilen en zeilen van de schuur in goede banen te leiden, doet Stad Bilzen beroep op een 
huisbewaarder. De schuur doet enerzijds dienst al feestzaal, anderzijds is er een ruimte voorzien waar de 
lokale harmonie kan repeteren en waar muzieklessen kunnen worden gegeven. Op donderdag 30 augustus 
organiseerde Stad Bilzen samen met Cordium een officieel kennismakingsmoment voor de huisbewaarder van 
de zaal en de omliggende huurders en eigenaars. Bij een hapje en een drankje stelde de huisbewaarder zich 
voor, en lichtte hij zijn takenpakket toe. Zijn voornaamste taak is het regelen van de reservaties van de 
feestzaal. Daarnaast vormt hij een brug tussen huurders, eigenaars, Cordium en Stad Bilzen bij klachten met 
betrekking tot de feestzaal. 

      

 

9.1.3 Activiteiten in de wijken   
 

Cordium zet de laatste jaren sterk in op bewonersparticipatie, dit uit zich in het samenbrengen van bewoners 
die nadenken rond ‘Wat is goed wonen?’. Niet enkel een goede wisselwerking tussen bewoners en Cordium is 
hoofdzaak, maar zeker ook het nadenken hoe je een woonwijk leefbaar kan maken en op welke manier je 
mensen samenbrengt in een wereld die sterk geïndividualiseerd is. Een aantal huurders hebben deze 
boodschap goed begrepen, en organiseren buurtactiviteiten waarbij het samenbrengen van buren centraal 
staat. 
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Dag Van de Buren Hasselt 2018  

Onder het motto ‘ Beter een goede buur dan een verre vriend’ namen ook dit jaar de bewoners van de 
Broekerwinning deel aan ‘Dag van de Buren’ editie 2018. Aangezien de buurt inmiddels uitgebreid is, werden 
zowel de nieuwe inwoners van de seniorenwoningen als de buren uit de aangrenzende woningen hartelijk 
onthaald tijdens deze burendag! Onder een stralende zon werd het lekkers dat de buren bij zich hadden, 
tijdens een goede babbel verorberd. 

Wekelijkse koffiemoment Broeker Winning Kuringen  

Vorig jaar beschreven we hoe het koffiemoment van de senioren stilaan een eigen weg vond. Ondertussen 
kunnen we met enige fierheid zeggen dat de senioren hun eigen koffiemoment volledig regelen en faciliteren. 
Een kleine bijdrage zorgt dat iedereen goedkoop kan aansluiten en zorgt er tegelijk voor dat er niet alleen 
koffie met een koekje maar ook mocktails en binnenkort zelfs een brunch voorzien zal worden voor en door 
de bewoners van deze woonblok.  

Wekelijks verzamelen de senioren op woensdag en 
zondag in de Broekerwinningszaal van Cordium om 
een babbel te doen en te genieten van elkaars 
gezelschap. Ook medebewoners uit het project 
“wonen en welzijn” zijn steeds welkom en sluiten 
regelmatig aan. Wanneer er iemand iets te vieren 
heeft worden de buren getrakteerd op een 
extraatje.  

Bewoners leerden elkaar goed kennen en kunnen op 
deze manier ook nieuwe bewoners van een warm 
welkom voorzien. Ondertussen zien de senioren 
zichzelf als een toffe groep waar hulp altijd in de 
buurt is.  

 

Zomerfeest Rode Rok Kuringen 

Op zondag 1 september 2018 vond de 2e editie van het Zomerfeest in de Rode Rok plaats. 
 
De buurtbewoners bedachten samen met de dienst Wijkmanagement van de Stad Hasselt het opzet en welke 
verenigingen ze graag vertegenwoordigd zagen. Voor elk van hen werden er kraampjes voorzien zodat ze hun 
aanbod konden voorstellen. 
 
Voor het realiseren van dit feest werd er beroep gedaan op de middelen van Stad Hasselt en het 
leefbaarheidsbudget van Cordium.  
 
Ook hier was het opzet van de organisatie: een gelegenheid creëren waar men tot ontmoeting en samenzijn 
kon komen. Het vrijblijvend karakter en een ruim aanbod aan zowel kinderanimatie, versnaperingen als 
verfrissende drankjes zorgden ervoor dat zelfs het stevig zomerzonnetje de pret niet kon verstoren! 
 
De grote opkomst maakte deze 2e editie meer dan geslaagd! 
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Digidak Kuringen 

Na de officiële opening van het wijkpunt eind november ging ook project Digidak in 2018 van start.  
In samenwerking met stad Hasselt financiert Cordium dit project om bewoners van de Rode Rok de kans te 
geven een weg te vinden in de snelle digitalisering van onze samenleving. Tijdens een wekelijks 
instuifmoment kunnen alle bewoners er terecht met vragen rond hun laptop, smartphone, tablet, … Daarnaast 
gaat Digidak opzoek naar de noden van de bezoekers en geven ze korte aangepaste cursussen rond de door 
hen gekozen thema’s. Hierbij kan de organisatie gebruik maken van 5 laptops voorzien door Cordium.  

Digidak steunt in haar werking sterk op haar vrijwilligers die ze tevens in de wijk gaat zoeken. Huurders die 
graag iets extra betekenen in de wijk kunnen hier rekenen op een warm ontvangst en ondersteuning bij het 
uitvoeren van hun vrijwilligerswerk. Ze werken vanuit hun eigen krachten en worden een vaste waarde in de 
buurt.  

Tot slot zet Digidak zich met “jong Digidak” in om ook de jongste generatie huurders een zinvolle 
tijdsbesteding te bezorgen. Samen met de jongeren spelen en leren ze rond digitalisering en krijgen ook zij 
een eigen plaats in het wijkcentrum. Wegens het grote succes spreekt Digidak ondertussen van een wachtlijst 
aan geïnteresseerde om deel te nemen aan de cursussen. Het project zal dan ook met veel enthousiasme 
verder gezet worden .   
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Opening wijkpunt Kuringen 

Sinds 28 november 2018 kunnen de bewoners van de Rode Rok terecht in het gloednieuwe wijkcentrum. 
Samen met een hele hoop enthousiaste vrijwilligers bouwde Ingrid (medewerker dienst wijkmanagement stad 
Hasselt) het aangepaste appartement van Cordium in de Kleine Breebeemdlaan om tot een gezellige plek 
voor jong en oud. Bewoners kunnen voor allerlei zaken terecht in het wijkpunt. Zo werden er crealessen 
georganiseerd, zorgt Ingrid er voor een inloopmomenten om bewoners te informeren over de wijkwering en 
voorziet partner Digidak als kers op de taart cursussen en instuifmomenten om bewoners wegwijs te maken 
in de digitale wereld.  

Op de feestelijke opening kwam Burgemeester Nadja Vananroye langs en konden ook de kinderen op een 
bezoekje van de Sint rekenen.  

Sindsdien doet het wijkpunt waar het voor bedoeld is. Het brengt mensen samen en zorgt voor een vlotte 
overdracht van informatie tussen Cordium, Stad Hasselt, Digidak en de bewoners van de Rode Rok wijk.  
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Opening Disselschuil 2.0  

Nadat het buurtcomité van de Disselwijk in 2017 de Disselschuil uit de grond wist te stampen konden ze op 
10 oktober 2018 opnieuw klinken op een uitgebouwde versie. Wegens groot succes van Disselschuil 1.0 kon 
het buurtcomité er met de financiële hulp van stad Hasselt een picknickbank, infobord en boekenplank aan 
toevoegen. Dit maakt dat de Disselschuil ondertussen als het hart van de wijk gezien kan worden en het 
buurtcomité hier met veel trots zorg voor draagt.  

De Disselschuil werd volledig door en voor bewoners georganiseerd en is het uithangbord dat bewijst dat het 
kleine buurtcomité dat enkele jaren geleden met de hulp van Cordium opgestart werd, is uitgegroeid tot een 
hardwerkend team. Zelfstandig en met veel enthousiasme zet het team jaarlijks haar schouders onder 
verschillende zelfgekozen projecten die zorgen voor de leuke sfeer die in de disselwijk op te snuiven is.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Wist je dat …  
 
De dames van het buurtcomité een 
“plogging" team hebben opgestart 
dat elke week tijdens een stevige 
wandeling het zwerfaval in de wijk 
gaat opruimen ?  
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Zomerfeest Disselwijk Sint-Lambrechts-Herk  

Op 24 mei 2018 vond het jaarlijkse buurtfeest plaats in de Disselwijk te Sint-Lambrechts-Herk. De leden van 
het buurtcomité gebruikten het leefbaarheidsbudget dat ze bij Cordium konden aanvragen samen met 
subsidies van de stad Hasselt om er een vrolijke editie van te maken waar gezellige drukte zeker aanwezig 
was.  

Terwijl de kinderen zich konden uitleven op het springkasteel genoten ouders van het gezellig shoppen in 
de weggeefkraam en van een uitgebreid buffet gemaakt door bewoners van de wijk. Niet alleen waren er 
gratis lekkere pizza’s te verkrijgen ook kon jong en oud smullen van een desserten buffet dat wel uit een 
boekje leek te komen.  

Gezellig werd het al helemaal toen een jamboree sessie gegeven werd waar alle bezoekers zich al 
trommelend en dansend konden uitleven. Het zomerfeest was een groot succes en is ondertussen zeker een 
vaste waarde in de sfeervolle Disselwijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van muntjesverkoop naar info -en ontmoetingsmoment Hoeselt  

In het appartementsgebouw Den Toetelaer in Hoeselt verhuren we 29 seniorenappartementen. Bewoners 
kunnen gebruik maken van de wasmachines en de droogkasten in de gemeenschappelijke wasruimte. De 
toestellen werken op jetons. De bewoners kunnen deze jetons ter plaatste aankopen op afgesproken 
momenten. Er werden hiervoor in 2018 een vijfentwintigtal momenten georganiseerd. Behalve de verkoop 
van de jetons, is dit ook een extra contactmoment voor bewoners om vragen, bezorgdheden en zelfs 
technische meldingen met Cordium te delen. Daarnaast zijn de bewoners doorgaans 65 jaar of ouder. Ze zijn 
moeilijk te been, en leven soms erg geïsoleerd. Deze contactmomenten zijn voor hen ook een extra 
mogelijkheid tot ontmoeting met buren en sociaal contact. Er wordt dan ook steeds druk bij gekletst!  
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Lenteschoonmaak Hoeselt 

Op vrijdag 13 april 2018 staken enkele enthousiaste huurders van het appartementsgebouw op Acacialaan 1 
in Hoeselt hun handen uit de mouwen. Ze gaven de ondergrondse garage een fikse poetsbeurt, en 
verzamelden al het zwerfvuil in en rond het gebouw. Wonen is eens zo leuk in een propere omgeving. En wie 
kan daar beter voor zorgen dan een huurder zelf?  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.4 Leefbaarheidsbudget ter ondersteuning van sociale cohesie  

 
Met het leefbaarheidsbudget geeft Cordium huurders een duwtje in de rug die, voor hun woonwijk of –
complex, initiatieven willen organiseren die de leefbaarheid en welzijn verbeteren en ondersteunen. Ook dit 
jaar werden er een aantal activiteiten door buurtcomités en sleutelfiguren georganiseerd: 

• Kerstreceptie (8/3/18) en barbecue (25/10/2018) voor de senioren in Den Toeteaer te Hoeselt 
georganiseerd door sleutelfiguren Gerda Heusdens en Leonard Christiaans,  

• Barbecue (11/8/2018) en winterborrel (15/12/2018) in woonwijk Demerdal te Hoeselt georganiseerd 
door het buurtcomité; 

• Barbecue (11/8/2018) in de woonwijk van Munsterbilzen georganiseerd door sleutelfiguren Anja 
Huygen en Marina Nulmans.  
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9.1.5 Nog enkele interessante cijfergegevens   

9.1.5.1 Aantal buurtcomités  
 

In 2018 waren er 3 buurtcomités actief, waaronder één in Demerdal Hoeselt, één in Hazendans Hoeselt en 
één in Disselwijk St. – Lambrechts – Herk Hasselt. De buurtcomités bestaan elk uit een vijftal bewoners die 
op regelmatige basis aan huis vergaderen over sterktes, werkpunten en activiteiten in de wijk. Het 
buurtcomité van Hazendans Hoeselt vergadert volledig zelfstandig. Het buurtcomité van Demerdal Hoeselt 
daarentegen vergvert steeds in het bijzijn van Cordium. Ze kwam dit jaar 6 keer samen om te brainstormen 
over werkpunten in de wijk en ideeën voor buurtfeestjes. Het buurtcomité van de Disselwijk in Sint – 
Lambrechts – Herk Hasselt deed dit jaar 8 keer samen met Cordium.  

 

 

 

9.1.5.2 Van individuele sterkmakers tot 1 sterke groep over de grenzen heen 
 

Sterkmakers zijn gemotiveerde bewoners, die zich onbaatzuchtig inzetten voor buurtbewoners en nadenken 
over het creëren van leefbaarheid in hun woonwijk/appartementsblok. Voor Cordium vertegenwoordigen zij 
een cruciale rol. Dankzij hen houdt Cordium voeling met het reilen en zeilen in haar woonwijken. Vandaag 
de dag kan Cordium haar beroepen op de hulp van een dertigtal sterkmakers verspreid over alle gemeentes 
waar zij actief is. 

Gezonde woning 

In 2018 bracht Cordium de sterkmakers uit de verschillende de gemeenten voor het eerst samen. Allereerst 
organiseerde Cordium een bedankontbijt met daaropvolgend een bezoek aan het project ‘een gezonde 
woning’ van provincie Limburg. Dit gebeurde in 2 groepen. Een eerste groep kwam samen op vrijdag 24 april 
2018 en een tweede groep op vrijdag 4 mei 2018. Sterkmakers leerden elkaar kennen, en wisselden informatie 
uit over hun aanpak voor de organisatie van activiteiten en projecten in hun wijk om zo het samenleven te 
verbeteren. Daarnaast kregen ze ook de kans om de krachten en verbeterpunten van Cordium aan te kaarten. 
Tijdens de rondgang door de gezonde woning kregen ze tot slot ook heel wat tips voor het onderhoud in de 
eigen woonst en die van buren te optimaliseren. Deze ervaring was zo vruchtbaar voor zowel sterkmakers als 
Cordium, dat langs beide kanten de wens kwam om alle sterkmakers te verenigen tot 1 groep en dit op 
regelmatige basis.  
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Maak van je wijk een thuis voor iedereen - VIVAS 

Om aan deze wens tegemoet te komen nodigde Cordium alle sterkmakers uit om mee te gaan naar het congres 
voor de sociale huurders van VIVAS. Het thema van het Congres voor sociale huurders luidde ‘Maak van je 
wijk een thuis voor iedereen’. VIVAS (= Vlaams netwerk voor sociale huurders) organiseert jaarlijks een 
congres voor sociale huurders. Op deze dag komen heel wat sociale huurders, experts en beleidsmakers samen 
om dieper in te gaan op de uitdagingen op de sociale huurmarkt. Dit jaar ging het congres door op zaterdag 
17 november in Genk en stond het thema ‘een leefbare woonomgeving’ centraal. 

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie of beperking, maar ook temperament en 
karakter zijn verschillend. Die diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Maar samenleven in 
verscheidenheid is niet altijd eenvoudig. Samenleven is niet naast elkaar leven en elkaar gedogen. 
Samenleven veronderstelt contacten tussen mensen met allerlei achtergronden en met respect voor elkaar. 
Op welke manier zorgen we er samen voor dat iedereen zich thuis voelt in de wijk? Hoe kan de leefbaarheid 
worden bevorderd? En welke initiatieven kan de huisvestingsmaatschappij nemen om problemen zoals 
sluikstorten, lawaaioverlast, enz. in de wijk te voorkomen? 

Samen met een groep van sterkmakers luisterden we naar verhalen, getuigenissen, ervaringen, ideeën, tips, 
enz. van andere sociale huurders en partners. Wat een interessante uitwisseling! Geïnspireerd en met het 
nodige enthousiasme trokken we huiswaarts. Dan maar aan de slag! Dit vormde tevens de eerst aanzet tot 
het ontstaan van de werkgroepen in 2019. 
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9.1.5.3 Verbreking huurovereenkomst  
 

Aantal verbrekingen van de huurovereenkomst t.g.v. een ernstige tekortkoming in de huurdersverplichting. 

In 2018 werden 10 huurovereenkomsten via rechtswege verbroken omwille van een ernstige tekortkoming in  
de huurdersverplichting:  

 

Huurachterstal               = 7    

Slecht onderhoud  = 2  

Sociale overlast   = 1 

 

 

9.1.5.4 Aantal huisbezoeken  
 

 268 (Bilzen, Hoeselt, Kortessem) 

 126 (Hasselt, Alken)  

 

TOTAAL = 394 

 

9.1.5.5 Aantal LCO’s/MDO’s 
 

 3 (Hasselt, Alken)  

  24 (Bilzen, Hoeselt, Kortessem) 

 

TOTAAL = 27  
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9.1.5.6 Aantal bewonersvergaderingen  
 

 16  (Bilzen, Hoeselt, Kortessem)  

 8  (Hasselt, Alken )  

 

TOTAAL = 24  

 

9.1.5.7 Aantal collectieve contractondertekeningen   
 

Elke derde vrijdag van de maand organiseert Cordium een infomoment voor nieuwe huurders. De nieuwe 
huurders krijgen in groep alle informatie inzake huurprijsberekening, huurovereenkomst, intern 
huurreglement, overnamedocumenten, contactpersonen, technische afspraken en tips, moment van 
sleuteloverdracht, enz. aan de hand van een PowerPointpresentatie.  Aan het einde van de presentatie 
kunnen de nieuwe huurders bijkomende vragen stellen, en ondertekenen zij de huurovereenkomst en het 
intern huurreglement. In 2018 werden er zo in totaal 12 contractondertekeningen georganiseerd.  

Daarnaast organiseerde Cordium in 2018 ook enkele extra contractondertekeningen in groep voor de nieuwe 
huurders van nieuwbouwprojecten. Nieuwe huurders worden ter plaatse uitgenodigd. De informatie wordt 
dan ook specifiek afgestemd op het nieuwbouwproject, en toekomstige buren komen voor het eerst met 
elkaar in contact. Cordium organiseerde dit op 22 en 23 maart 2018 voor de nieuwe woningen op de 
Broekerwinningstraat en Volmolenstraat in Kuringen en op vrijdag 22 juni 2018 voor de nieuwe woningen op 
de Sapstraat in Grote Spouwen.  

 

9.1.5.8 134 tevredenheidsbevragingen bij nieuwe huurders 
 

Cordium gaat bij huurders binnen een periode van 6 maanden na verhuis op huisbezoek. Enerzijds om de 
eigen werking te evalueren en de tevredenheid van de nieuwe huurders over de woning en de woonomgeving 
te toetsen aan de hand van een vragenlijst. Anderzijds bekijkt ze alle ruimtes in de woning om te controleren 
of de woning goed wordt onderhouden. Indien blijkt dat de woning op korte tijd al onderkomen is, kan 
Cordium hierin snel bijsturen. Dit door ter plaatse afspraken te maken en een nieuw huisbezoek in te plannen 
of door preventieve woonbegeleiding door CAW – Limburg op te starten.  
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 Samenwerking CAW Limburg 

 
Preventieve woonbegeleiding + EkWo : 

 

 9 (Bilzen, Hoeselt, Alken)  

 5 (Hasselt, Alken)  

 

TOTAAL = 14 

 
 

 Samenwerking stedelijke/gemeentelijke diensten 
 

Cordium streeft ernaar om op regelmatige basis samen te zitten met de gemeentes waar zij actief is. Dit om 
de samenwerking met aanwezige lokale partners te onderhouden, en samen projecten op wijkniveau uit te 
werken. Daarnaast is het ook een moment waar lokale partners elkaar op de hoogte brengen van werkpunten 
in de wijken, geplande acties, enz.  

 4 (Bilzen, Hoeselt, Alken)  

 8 (Hasselt, Alken)  

 

TOTAAL = 12 
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10 KLACHTENMANAGEMENT 2018 
 

1. Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten 10 

Aantal ontvankelijke klachten: 10 

 
 

Aantal (deels) gegronde klachten: 5 

   

Aantal (deels) opgeloste klachten: 5 
 

2. Klachtenbeeld 2018 
 

Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2018. 
 

  

Kandidaat-huurders 

In 2018 hebben 5 kandidaat-huurders verhaalrecht gehaald bij RWO. Drie kandidaat-huurders 
reageerden nog tegen de schrapping van hun kandidatendossier na de actualisatie van 2017. In twee 
gevallen heeft de afdeling Toezicht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen het verhaal gegrond 
verklaard en werden de kandidatendossiers rechtgezet. De afdeling Toezicht heeft Cordium formeel 
laten weten dat ze het verhaalrecht behandelen tot 30 maanden na de laatste actualisatie. Wanneer 
de huisvestingsmaatschappij geen bewijs van verzending (bv. aangetekend) kan bezorgen, zal de 
kandidaat-huurder zo goed als altijd het voordeel van de twijfel krijgen.  

Voor Cordium is het geen optie om de actualisatiebrieven aangetekend te versturen, aangezien dit een 
kostprijs van 6 euro per brief bedraagt. 

Eén kandidaat-huurder diende nog verhaal in tegen een eerste weigering maar werd ongegrond 
verklaard. 

Huurders 

De klachten betroffen een ontevredenheid over de uitvoering van technische zaken of een ongenoegen 
over hoe wordt omgegaan met een aantal sociale zaken zoals burenoverlast.  

 
Belangrijk om te melden is dat Cordium een onderscheid maakt tussen een klacht en een melding.  
 

- Een melding is een eerste boodschap van een technisch defect of een moeilijk verloop tussen een 
aantal personen.  
 

- We benoemen een opmerking pas als een klacht wanneer er door een medewerker van Cordium 
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reeds een actie ondernomen is om een oplossing te bieden aan de 1e opmerking. Als hierna nog 
ontevredenheid heerst spreken we over een klacht.  

 

Daarnaast ontving Cordium vanuit de Vlaamse Ombudsdienst 2 klachten van huurders.  

Een eerste klacht was een gezamenlijke klacht van de bewoners van het complex Broeker Winning fase 
3. Het betrof hier voornamelijk technische aangelegenheden. De technische dienst heeft samen met 
de maatschappelijk assistent van regio Hasselt een bewonersvergadering georganiseerd en op die 
manier duiding gegeven bij de problemen die ervaren werden en oplossingen aangereikt. 

De tweede klacht betrof een huurder die sinds 1 juli 2018 in de gerenoveerde hoeve ‘Blondeswinning’ 
een woning had toegewezen gekregen en het er niet mee eens was dat de muren ongeschilderd 
werden afgeleverd. Het gaat hier over een principekwestie en de Raad van Bestuur heeft gevraagd om 
hier juridisch advies over in te winnen. Op dit moment is men dit nog aan het analyseren. De huurder 
werd voorgesteld om intern te verhuizen.   

 
 
3. Concrete realisaties en voorstellen 
 

In de eerste plaats proberen we klachten zoveel als mogelijk te voorkomen door een efficiënte en 
duurzame oplossing aan te bieden bij een eerste melding van technische defecten of bij sociaal 
ongenoegen.  
 
Ook in de toekomst blijven we elke klacht onderzoeken, met een kritische blik op onze eigen werking.  
Waar we als sociale huisvester geen oplossing kunnen bieden voor een gesteld probleem, zullen we niet 
nalaten om betrokkene door te verwijzen naar een geschikte organisatie, hulpverlener of derde. 
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