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1 ORGANISATIE 

 Aandeelhouders 
 

Provincie Limburg 260 aandelen 

Het Vlaams Gewest 260 aandelen 

De Heer Schalenbourg – Heers 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  
(vanaf 18.05.2016) 

Kris Vleugels Voorzitter Limcoop – Hasselt (tot 18.05.2016) 

Ellen Sleeuwaert Bestuurder Limcoop – Hasselt (vanaf 18.05.2016) 

Koen Hendrix Bestuurder VKW Limburg 

Koen Beulen Bestuurder Stad Hasselt 

Frank Keunen Bestuurder Stad Hasselt 

Frank Smets Bestuurder Provincie Limburg 
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Guido Cleuren Bestuurder Stad Bilzen 

Walter Bollen Bestuurder Stad Bilzen 

Ludo Vanoppen Bestuurder Unizo – Hasselt (tot 18.05.2016) 

Astrid Clabots Bestuurder Unizo – Hasselt (vanaf 18.05.2016) 

Johan Van Moll Bestuurder Groep M.S.I. – Hasselt 

Ludo Ulenaers Bestuurder Vzw Sociaal Dienstbetoon 

Sandra Segers Bestuurder Gemeente Alken 

Werner Raskin Bestuurder Gemeente Hoeselt 

Cyriel Konings Bestuurder Gemeente Kortessem 

Daniel Schalenbourg Bestuurder Particulier aandeelhouder 

 

 Directiecomité 
 

Naam Functie 

Koen Hendrix Voorzitter 

Carien Neven  

Johan Van Moll  

Astrid Clabots  
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 Toewijzingscomité 
 

Carien Neven Voorzitter 

Koen Beulen / Frank Keunen Stad Hasselt 

Guido Cleuren / Walter Bollen Stad Bilzen 

Sandra Segers Gemeente Alken 

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 
   

Bewonerszaken   

Reinout Van der Sijpe  Diensthoofd / Maatschappelijk assistent 
Mieke Clijsters  Huurderszaken 
Dorien Geebelen  Huurderszaken / Directiesecretariaat 
Leo Van Stee  Maatschappelijk assistent 
Katrien Joosten  Maatschappelijk assistent 
Dorien Huygen  Maatschappelijk assistent 

Carine Daniëls  Debiteuren 
 

Financiële zaken   

Marcel Croes  Boekhouder 
Daisy Gaillard  Boekhouder 
   

Patrimoniumbeheer   

Valentin Keupers  Aankoop / verkoop / overdrachten 
   

Technische zaken   

William Nelissen  Diensthoofd / Werfleider 
Frank Louwet  Projecten 
Raf Huysmans  Werfleider 
Albert Ory  Secretariaat 
Wendy Vanhex  Secretariaat 
Marc Hansen  Technieker 
Werner Plessers  Technieker 
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2 PATRIMONIUMBEHEER 

 Woningpatrimonium 
 

2.1.1 Grondreserve 
 

Gemeente Ligging oppervlakte 
Kostprijs per 
m2 

        
Alken Langveld 23 are 38 ca € 3,85 / m² 
        
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 - - - 

 

2.1.2 Woningpatrimonium per 31-12-2016 

  Gemeente / deelgemeente woningen 
verhuurd 

verkochte 
BA2 

verkochte 
huurwoningen totaal 

1. Alken         

 Hakkeveld 91 - 7 98 
  Totaal Alken 91 - 7 98 

           
2. Bilzen         

 Gansbeek/Broekemveld 190 20 7 217 

 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 5 - - 5 

 Beverst         

 Schoonbeek 181 12 8 201 

 Mopertingen         

 Maastrichterstraat 14     14 

 Munsterbilzen         

 Aan de Waterstraat 76 - 3 79 
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 Rijkhoven         

 Pleinstraat 15 - - 15 

 Eigenbilzen     -   

 Braamstraat  27 - - 27 

 Lochstraat 0 - 1 1 
  Totaal Bilzen 593 32 19 644 

3. Hasselt         

 Gouverneur Roppesingel 3 - - 3 

 Oude Luikerbaan 5 - - 5 

 Melkvoetstraat 1 - - 1 

 Kuringen         

 Rode Rok 188 64 2 254 

 Meidoornlaan 22 - - 22 

 Grote Baan 9 - - 9 

 Roeselstraat 15 - - 15 

 Crutzenstraat 3° Fase 28 - - 28 

 Kermt         

 De Stockheimlaan 22 - - 22 

 Belgiëplein 13 - - 13 

 Pollenusstraat 20 - - 20 

 Heerstraat 12 - - 12 

 St. Lambrechts-Herk         

 Aan de Bosstraat 64 14 10 88 

 Nieuwe winning 102 - 4 106 
  Totaal Hasselt 504 78 16 598 
4. Hoeselt         

 Demerdal 98 2 10 110 

 Europalaan "De Toetelaer" 28 - - 28 

 Stationsstraat 15 - - 15 

 Aphrodite 29 - - 29 

 Groenstraat 4 - - 4 

 Hazendans 16 - - 16 

 Alt-Hoeselt 5 - - 5 
    195 2 10 207 
5. Kortessem         

 Hachent 103 8 3 114 

 Vliermaalroot         

 Vliermaalroot 101 - 1 102 

 Vliermaal         

 Pastorij, Leopold III-laan 4 - - 4 

 Wintershoven         

 Stations-, Wintershovenstraat 4 - - 4 
  Totaal Kortessem 212 8 4 224 

            
  Algemeen totaal 1595 120 56 1771 
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2.1.3 Samenvatting per gemeente van de gebouwde, in opbouw of geplande realisatie 
 

  Gemeente/deelgemeente 
woningen 
verhuurd handelspanden 

verkochte 
woningen 

 woningen 
aanbesteed 

of in 
opbouw 

projecten 
in ontwerp 

algemeen 
totaal 

1. Alken 91   7 33 25 156 
  Totaal Alken 91   7 33 25 156 
2. Bilzen 275   27 - - 302 
  Grote Spouwen 5   - 8   13 
  Beverst 181   20 - - 201 
  Mopertingen 14   - - - 14 
  Munsterbilzen 76   3 - - 79 
  Eigenbilzen 27   1 - 10 38 
  Rijkhoven 15   - - - 15 
  Totaal Bilzen 593   51 8 10 662 
3. Hasselt 9   - - - 9 
  Kuringen 262   66 72 0 400 
  Kermt 67   - - - 67 
  St. Lambrechts-Herk 166   30 - 50 246 
  Totaal Hasselt 504   96 72 50 722 
4. Hoeselt 190 6 12 - 40 248 
  Alt Hoeselt 5   - - - 5 
  Totaal Hoeselt 195 6 12 0 40 253 
5.  Kortessem 103   11 - 37 151 
  Vliermaal 4   - - - 4 
  Vliermaalroot 101   1 - 12 114 
  Wintershoven 4   - - - 4 
  Totaal Kortessem 212   12 0 49 273 
  Totalen 1595 6 178 113 174 2066 

 

 

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

    Eengezinswoningen   Appartementen Totaal 
  Gemeente / Deelgemeente 1 2 3 4 5 studio 1 2 3 4   
1. Alken - 31 54 6 - - - - - - 91 
  Totaal Alken - 31 54 6 - - - - - - 91 
2. Bilzen - 66 86 14 - - 23 84 2 - 275 
  Beverst - - 123 20 - - - 38 - - 181 
  Grote Spouwen - - - - - - 2 2 - 1 5 
  Mopertingen - - - - - - 8 5 1 - 14 
  Munsterbilzen 2 2 25 21 - - - 8 18 - 76 
  Eigenbilzen - 6 - - - - 5 15 1 - 27 
  Rijkhoven - - 7 - - - - 8 - - 15 
  Totaal Bilzen 2 74 241 55 - - 38 160 22 1 593 
3. Hasselt - 1 - - - - 1 4 3 - 9 
  Kuringen 16 - 98 30 4 11 13 87 2 1 262 
  Kermt - - - - - - 19 42 6 - 67 
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  St. Lambrechts-Herk 
1 

ADL 13 87 25 - - - 32 8 - 165 

  Totaal Hasselt 16 14 185 55 4 11 33 165 19 1 503 
4. Hoeselt 3 5 67 0 - - 47 61 5 - 188 
  Alt Hoeselt - 4 - 1 - - - - - - 5 
  Hoeselt opvangwoning OCMW - - - - 2 - - - - - 2 
  Totaal Hoeselt 3 9 67 1 2 - 47 61 5 - 195 
5.  Kortessem - 34 69 - - - - - - - 103 

  Vliermaal - - - - - - 1 
vergaderz. 3 - - 3 

  Vliermaalroot - - 74 3 - - - 24 - - 101 
  Wintershoven - - 4 - - - - - - - 4 
  Totaal Kortessem - 34 147 3 - - 0 27 - - 211 
  Totalen 21 162 694 120 6 11 118 413 46 2 1593 
             

 

Totaal studio's = 11 
Totaal eengezinswoningen =  1003 
Totaal appartementen =  579 
Vergaderzaal + ADL - woning 2 
Totaal 1595 
  

 

 huizen appartementen Totaal 
Alken 91 0 91 
Bilzen 166 109 275 
Beverst 143 38 181 
Grote Spouwen 0 5 5 
Mopertingen 0 14 14 
Munsterbilzen 50 26 76 
Rijkhoven 7 8 15 
Eigenbilzen 6 21 27 
Hasselt 1 8 9 
Kuringen 148 114 262 
Kermt 0 67 67 
St. Lambrechts-Herk 125 40 165 
Hoeselt 82 113 195 
Kortessem 103 0 103 
Vliermaal   3 3 
Vliermaalroot 77 24 101 
Wintershoven 4   4 
Totaal 1003 590 1593 

 

  won.  app.    
Alken 91   91 
Bilzen 372 221 593 
Hasselt 274 229 503 
Hoeselt 82 113 195 
Kortessem 184 27 211 

   1593 
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2.1.5 Overzicht realisaties vanaf 2010 tot en met 2016 
 

In de voorbije 5 jaar realiseerde Cordium in Alken, Bilzen, Hasselt, Hoeselt en Kortessem 194 bijkomende 
woongelegenheden 

 

3 PROJECTEN 

 Projecten opgeleverd in 2016 

3.1.1 BILZEN - “Vlinderhof” 
 

Project Bouwen van 12 sociale huurwoningen als laatste fase in 
de wijk “Gansbeek” 

Ontwerper Lava architecten cvba – Leuven 

Openbare aanbesteding 21.08.2014 

Aannemer GEMOCO nv - Munsterbilzen 

Bestelbedrag € 1.604.250,46 excl. BTW 

Aanvang der werken 12.01.2015 

Voorlopige oplevering 30.06.2016 

Eindbedrag € 1.604.250,46 excl. BTW 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW  

Financiering Omgevingsaanleg  Subsidie Vlaams Gewest 

Verhuurd vanaf 1.09.2016 
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 Projecten in uitvoering of aanbesteed 

3.2.1 ALKEN - “Langveld” – Fase 1 
 

Project Nieuwbouw van 33 woningen en appartementen. 
Het betreft een gemengd project in het BPA 
“Langveld” met sociale kavels, huur- en koopwoningen. 

 Fase 1 : 33 woongelegenheden 

Ontwerper A2O Architecten – Hasselt 

Openbare aanbesteding 25/02/2015 

Aannemer Bouw - Janssen Bouwbedrijf, Bilzen 

 Elektriciteit - Janssen Bouwbedrijf, Bilzen 

 HVAC – Croes–Bellen nv 

Bestelbedrag Bouw - Janssen Bouwbedrijf, Bilzen € 3.269.200,89  

 Elektriciteit - Janssen Bouwbedrijf, Bilzen € 245.604,38 

 HVAC – Croes–Bellen nv   € 403.425,64 

 Totaal =  € 3.918.230.91 excl. BTW 

Aanvang der werken 26.10.2015 

Vermoedelijke oplevering 1.06.2017 

Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

Vermoedelijke verhuring 1.07.2017 
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3.2.2 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 

Stand van het project In overleg met de gemeente wordt het schuurgedeelte, 
waar oorspronkelijk 7 appartementen voorzien waren, 
verbouwd tot een ontmoetingsruimte voor de 
verenigingen van de deelgemeente Grote Spouwen. De 
gemeente Bilzen neemt het schuurgedeelte in erfpacht.  

Openbare aanbesteding 17.01.2013 

Aannemer Bouwbedrijf Janssen, Opglabbeek 

Bestelbedrag € 2.511.625,18 excl. BTW 

Aanvang der werken 01.06.2014 

Vermoedelijke oplevering Eind oktober 2017 

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

Financiering Omgevingsaanleg  Subsidie Vlaams Gewest 

Vermoedelijke verhuring 1.11.2017 
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3.2.3 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 € 2.444.581,65 

 Elektriciteit : Janssen bouwbedrijf, Bilzen € 112.642,51 

 HVAC : cv Sanitair Peeters + Zonen nv  € 611.923,60 

Bestelbedrag Totaal  =  € 3.169.914,76 

 Fase 2 :   

 Bouw : Gemoco nv  € 2.503.509,30 

 Sanitair : Danio & Partners  € 575.100,01 

 Elektriciteit : Janssen bouwbedrijf, Bilzen  € 142.230,67 

Bestelbedrag  Totaal =  € 3.220.839.98 

Aanvang der werken Fase 1 :  01.09.2015 

 Fase 2 : 23.09.2015 

Vermoedelijke oplevering Fase 1 : 31.08.2017 

 Fase 2 :  31.08.2017 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest 

Vermoedelijke verhuring 01.11.2017 
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3.2.4 HASSELT - Kuringen “Rode Rok” - verdichting na sloop – 30 seniorenflats 
 

Project Afbraak van 12 appartementen 

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 € 2.954.176,23 

 Elektriciteit : Future Clima € 215.800,00 

 HVAC : Elektro Berings € 821.217,54 

 Liften : Coopman € 68.520,00 

Bestelbedrag Totaal = € 4.059.713,77 

Vermoedelijke oplevering 28.04.2018 

Financiering Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

 

3.2.5 HASSELT - Kuringen “Rode Rok” - Gevelrenovatie Fase 1A 
 

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 1 A: 51 woningen 

Ontwerper Luc Baert – DBV Architectenbureau – Hasselt 

Openbare aanbesteding 20/08/2015 

Aannemer Gemoco nv 

Bestelbedrag € 2.616.680,71 excl. BTW 

Aanvang / einde der werken Fase 1 :  februari 2016 – februari 2017 

Financiering renovatie Renteloze lening VMSW 
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 Projecten in ontwerp of in ontwikkeling 
 

3.3.1 ALKEN - “Eduard Dompasstraat” 
 

Project  Bouwen van 14 woningen met 1,2 en 3 slaapkamers 

Ontwerper Architect Sarah Buntinx Alken (Buntinx & Pyncket) 

Stand van het project Gunstig advies uitvoeringsdossier (8.11.2016) 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest 

 

3.3.2 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 

 

3.3.3 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 
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3.3.4 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 : 55 Wooneenheden: 

3.3.4.1.1.1.1 21 huurwoningen  
3.3.4.1.1.1.2 14 koopwoningen ( KLE 

Tongeren)  
3.3.4.1.1.1.3 20 sociale kavels  (Cordium)  

 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 
aanbesteding voor de infrastructuurwerken is voorzien 
voor april / mei 2017 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest 

3.3.5 HOESELT - “Middelste Kommen” 
 

Project Uitbreiding van de bestaande wijk. Het initiële ontwerp 
omvatte naast 26 huurwoningen en 14 huurflats ook 
koopwoningen en private woningbouw. Dit project 
kaderde in een samenwerking tussen de gemeente 
Hoeselt, Kolmont Woonprojecten nv, cv Kleine 
Landeigendom Tongeren en Cordium cvba. 

Ontwerper Architectenbureau Segers & Moermans–Hoeselt 

Stand van het project Gezien de vertraging door dat er geen consensus bestaat 
in verband met de kostenverdeling voor de wegenaanleg 
werd de invulling van de projectgrond “Middelste 
Kommen” te herbekeken. 
De herbestemming van 40 sociale huurwoningen naar een 
40 – tal sociale kavels is na onderzoek mogelijk. 
Er is ook een akkoord voor de grondruil waardoor de 
wegenaanleg privé/sociale huisvesting los van elkaar kan 
gebeuren. 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest  
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3.3.6 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 

Stand van het project Na de verbetering van het aanbestedingsdossier blijkt de 
hoogste inschrijver € 60.000 boven de raming en het 
max. renteloos te belenen bedrag uit te komen. Mede 
doordat de Kerkfabriek ons liet weten af te zien van de 
vergaderruimte, wordt het aanbestedingsdossier 
herwerkt. 

Aanbesteding 17.03.2016 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 

Financiering Omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest 

 

3.3.7 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 
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3.3.8 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 

Stand van het project Gunstig advies voorontwerp 29.06.2016. 
Het aanbestedingsdossier wordt opgesteld. 

Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW 

 

3.3.9 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 
realiseren CBO project binnen haar werkgebied dient te 
verwerven aan de vastgestelde FS3 financieringsplafonds. 

Ontwerper Desmedt architecten bvba - Heverlee 

Stand van het project Gunstig advies voorontwerp 29.06.2016. 
Het aanbestedingsdossier wordt opgesteld. 

Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW 

 

 Grondige renovaties en verdichting op bestaande wijken 
 

3.4.1 ECOREN - Munsterbilzen 8 woningen – Hoeselt 9 appartementen 
 

Project Munsterbilzen : Renovatie van 8 woningen : Kievitstraat 
10, 12,14 en 16, Vinkenstraat 10, 12, 14 en 16 

 Hoeselt : Renovatie van 9 appartementen : Acacialaan 1 

 Deze projecten passen 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 
gebouwd zijn in de jaren ’60 – ’80 te renoveren naar een 
BEN-woning (Bijna Energie Neutraal). 
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 Meer dan 50 % van de voorbereidende studiekosten om 
per woning tot het beste concept en de meest geschikte 
technieken te komen, worden gesubsidieerd door het 
VLAIO. De huurders moeten kunnen blijven wonen tijdens 
de renovatie. 

Ontwerper Luc Baert – DBV Architecten – Hasselt 

Stand va het project  Munsterbilzen :  
Gunstig advies uitvoeringsdossier 31.01.2017 

 Hoeselt : 
Het voorontwerp werd ingediend bij de VMSW  
op 28.10.2016 

Financiering Renovatie Renteloze lening VMSW – subsidie VLAIO 

 

3.4.2 HASSELT - Kuringen “Rode Rok” - Gevelrenovatie Fase 1 
 

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 1A : 51 woningen (in uitvoering) 

 Fase 1B : 24 woningen (uitvoering april 2017) 

 Fase 2 : 53 woningen 

 Fase 3 : 14 woningen 

Ontwerper Luc Baert – DBV Architectenbureau – Hasselt 

Openbare aanbesteding 20/08/2015 

Aannemer Gemoco nv 

Bestelbedrag € 2.616.680,71 excl. BTW 

Aanvang / einde der werken Fase 1 :  februari 2016 – februari 2017 

Financiering renovatie Renteloze lening VMSW 

 

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

Project Afbraak van 58 appartementen in 3 fases 

 Fase 1 : 12 Appartementen 
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 Fase 2 : 30 Appartementen (in uitvoering) 

 Fase 3 : 16 Appartementen 

 Nieuwbouw Fase 2 : Bouwen van 22 appartementen en 10 
urban villa’s 

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 

 

3.4.4 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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3.4.5 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. 

 Fase 2 :  

 Slopen van 8 woningen, nieuwbouw van 23 
appartementen en de verkoop van 6 leegstaande 
woningen. 

Ontwerper Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 

Aanbesteding 04.08.2016 

Stand van het project Fase 1 : 

 Gunstig advies gunningsdossier : 18.10.2016 

 Fase 2 : 

 Gunstig advies voorontwerp 19.05.2016 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 
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4 AANKOPEN 

 Gronden 

4.1.1 BILZEN – “Nieuwstraat (Bivelenhof)” 
 

Project Gezien de nood aan betaalbare seniorenhuisvesting, 
dichtbij het centrum van Bilzen kocht Cordium in 2015 
lot 1 en lot 3. Deze percelen grond aan de Nieuwstraat . 
Deze percelen zijn gelegen in het Provinciaal RUP “Klein 
Stedelijk Gebied Bilzen Deelplan 2 Nieuwe Stationswijk” 
waarin een sociaal woonaanbod is voorzien. Om de aan 
Cordium voorbehouden projectzone volledig te kunnen 
ontwikkelen werd nog een aangrenzend perceel van 13 
are 60 ca aangekocht. Met de aankoop van de woning 
gelegen Nieuwstraat 20 (Lot 4) in 2017 kan de 
projectzone uitgebreid worden. De hoek solveldstraat – 
Nieuwstraat kan mee betrokken worden in het project. 

Aankoopprijs € 648.696 voor 49 are 23 ca (4 percelen). 

Datum aankoop 22.06.2016 

 

4.1.2 HASSELT – “Oude Luikerbaan” 
 

Project De aankoop van het perceel gelegen naast de verhuurde 
woning Oude Luikerbaan  152 biedt tal van 
mogelijkheden : 

- nieuwbouw met ongeveer 280 m² bouwoppervlakte 
op 2,5 niveaus 

- op het perceel kunnen te verhuren garageboxen 
voorzien worden of bijkomende garageruimte voor 
Cordium (bestelwagens) 

- verbeterde toegankelijkheid naar de afvalcontainers 
Aankoopprijs € 148.000 

Datum aankoop 14.12.2016 
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5 VERKOPEN 

 Verkoop van sociale woningen in het kader van kooprecht 
In het kader van kooprecht van de zittende huurder verkocht Cordium verkocht in 2016 vier woningen. 

Hakkeveldstraat 59 te Alken, Gansbeekstraat 104 te Bilzen, Rozenlaan 24 te Hoeselt en 
Graafbeemdenstraat 28 te Kortessem. 

Elke verkochte woning was ouder dan 15 jaar. In deze woningen werden in het verleden geen grote 
renovatiewerken uitgevoerd. Ze werden verkocht aan de geschatte waarde. 

 Vrijwillige verkoop – onderhandse verkoop 
De leegstaande woningen Stijn Streuvelslaan 35, 37, 39, 41 werden onderhands verkocht aan het OCMW van 
Hoeselt aan de geschatte waarde. 

 Vrijwillige verkoop – openbare verkoop 
De leegstaande woningen Stijn Streuvelslaan 43 en 45 werden openbaar verkocht boven de geschatte 
waarde. 

Eind 2016 bedraagt het totaal aantal verkochte woningen 184. 
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 Evolutie verkoop  

 

 

6 RENOVATIE, ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 
 

 Overzicht werkopdrachten 2016 
 

In 2016 werkte Cordium in totaal 1305 werkopdrachten met betrekking tot het onderhoud van en 
herstellingen aan de woningen af. Werkopdrachten komen tot stand na een melding door de huurder of 
externe partners.  

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

De dienst R.O.B (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 lege en verhuurde woningen + 
onderhoudswerken.  

Cordium zet aannemers voornamelijk in 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, badkamers, … 
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De meldingen in verband met de centrale verwarming worden rechtstreeks behandeld door de 
onderhoudsfirma Cofely Service. 

1. Verdeling van de meldingen per soort 
 
 

Meldingen T.D. 
Beplanting 1 0,08% 
Cv 12 0,92% 
Daken 11 0,84% 
Diverse 67 5,13% 
Elektriciteit 143 10,96% 
Gemeenschapplelijke delen 33 2,53% 
Hang & sluitwerk 306 23,45% 
Metaal 15 1,15% 
Muren 86 6,59% 
Opritten 15 1,15% 
Schrijnwerk 26 1,99% 
Riolering 64 4,90% 
Sanitair 406 31,11% 
Vloeren 18 1,38% 
Sociale meldingen 32 2,45% 
Renovatie 31 2,38% 
Opfrissingswerken 39 2,99% 
Totaal 1305 100,00% 
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2. Evolutie 
 

Evolutie van het aantal klachten sinds 2010 

Jaar Aantal bonnen Aantal woningen Bonnen/eenheid 

2010 1496 1478 1,01 
2011 1430 1493 0,96 
2012 1398 1511 0,93 
2013 1496 1562 0,96 
2014 1443 1572 0,92 
2015 1313 1599 0,82 
2016 1305 1601 0,82 

0,08% 0,92%
0,84% 5,13%

10,96%
2,53%

23,45%

1,15%
6,59%1,15%1,99%

4,90%

31,11%

1,38%
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2,38%

2,99% Overzicht meldingen 2016
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 Werken in leeggekomen woningen 
 

In 2016 voerde Cordium een volledige renovatie uit in 24 woongelegenheden en herstellings-
/opfrissingswerken in 16 woongelegenheden in diverse wijken. In 17 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  
€ 1.229.969,25. 

Leeggekomen woningen Totaalkost 
Gemiddelde per 
woning 

16 herstellingen en opfrissingswerken door externe aannemers € 72.609,73 4538,11 
24 volledige renovaties door externe aannemer € 1.154.578,92 48107,46 
17 herstellingen door eigen techniekers 2780,60 163,56 

  € 1.229.969,25   
 

 

6.2.1 Volledige renovatie 
 

24 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. 

Grondige renovatie 
Wijk Bedrag in € (incl. BTW) Aantal woningen 

Alken € 0,00 0 
Bilzen € 534.618,45 10 
Hasselt € 197.236,80 4 
Hoeselt € 158.621,04 4 
Kortessem € 264.102,63 6 
Totaal € 1.154.578,92 24 
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Grondige renovatie per gemeente vanaf 2010 tem 2016 

Wijk Aantal woningen  
Alken 50  
Bilzen 80  
Hasselt 54  
Hoeselt 16  
Kortessem 41  
Totaal 241  

 

 

6.2.2 Herstellings-/opfrissingswerken 
 

16 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, wit 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 17 jongere woningen werden kleinere opfrissingswerken 
uitgevoerd door onze eigen techniekers. 

Kleine renovatie / opfrissingswerken 
Wijk Bedrag in € (incl. BTW) Aannemers Cordium Aantal woningen 
Alken € 1.394,74 € 1.394,57 € 0,00 1 
Bilzen € 39.024,89 € 38.333,96 € 690,93 9 

Hasselt € 15.076,65 € 13.788,57 € 1.288,08 12 
Hoeselt € 11.048,06 € 10.732,53 € 315,53 7 
Kortessem € 8.845,99 € 8.359,93 € 486,06 4 
Totaal € 75.390,33 € 72.609,56 € 2.780,60 33 
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 Werken in verhuurde woningen 
 

Cordium probeert de kwaliteit van haar patrimonium steeds te optimaliseren en aan te passen aan de 
moderne comfortnormen. Sinds enkele jaren zijn we gestart met een doorgedreven investeringsprogramma 
voor de renovatie van de bestaande woningen. 

In de verhuurde woningen voerde Cordium onderhoud- en herstellingswerken uit.  
In 2016 plaatsten we 48 keukens in Vliermaalroot. 

 

In het werkjaar 2016 resulteerde dit in het realiseren van volgende projecten : 

Wijk Project Eindbedrag in € Startdatum Status 
31.12.2016 

Vliermaalroot Keukens 328.949,46 24/08/2015 Opgeleverd 
Hoeselt Spouwmuur - isolatie 88.090,24 01/02/2017 Opgeleverd 
Hoeselt Ramen 639.786,22 21/11/2016 In uitvoering 

 

 Onderhoudscontract centrale verwarming 
 

Op 1 januari 2016 werd voor herstellingswerken aan en onderhoud van centrale verwarming het 
onderhoudscontract met de firma Cofely vernieuwd. 

In 2016 bedragen de totale kosten aan Cofely € 392.357,88 excl. BTW. Dit betekent een gemiddelde 
onderhoudskost van € 246,15 excl. BTW per woning. Er waren 1594 woningen onder contract in 2016. 

 Schadegevallen met tussenkomst van verzekering 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Schadegevallen waarbij Cordium  
aansprakelijk werd gesteld 11 8 6 3 4 3 

Schadegevallen waarbij derden  
werden aansprakelijk werden gesteld 10 7 3 4 8 6 

Schadegevallen waarbij huurders  
aansprakelijk werden gesteld 1 0 3 2 1 5 

Natuur / Brandschade - - - - - 5 

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

Totaal 28 19 17 15 17 21 
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7 KANDIDAAT-HUURDERS 

 Kandidaat-huurders  

Op 31.12.2016 zijn er 2368 personen ingeschreven als kandidaat-huurder.  

7.1.1 Evolutie aantal kandidaat-huurders  

In 2016 hebben 571 kandidaten zich ingeschreven op de wachtlijst voor het huren van een sociale 
woning bij Cordium.  De oudste kandidatuur dateert uit het jaar 2007. 

 

7.1.2 Kandidaat-huurders volgens woonplaats 
916 (50,97%) kandidaat-huurders wonen momenteel in Hasselt. Uit de gemeente Bilzen zijn 406 (22,59%) 
personen in geschreven als kandidaat-huurder, uit Hoeselt 78 (4,34%), uit Alken 89 (4,95%) en uit Kortessem 
53 (2,95%). Momenteel wonen 255 kandidaat-huurders (14,20%) buiten het werkgebied. 
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7.1.3 Kandidaat-huurders volgens land van herkomst 
 

Het merendeel van de kandidaat-huurders, 1528 personen of 64,54 %, heeft de Belgische nationaliteit. De 
tweede grootste groep zijn personen met een Afghaanse nationaliteit. Daarop volgen de kandidaat-huurders 
met een Marokkaanse, Nederlandse en Turkse nationaliteit.  
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7.1.4 Kandidaat-huurders per leeftijdscategorie 
 

Op 31 december 2016 tellen we 558 kandidaat-huurders tussen 18 en 30 jaar. 1085 tussen 30 en 50 jaar en 
530 kandidaat-huurders tussen 50 jaar en 65 jaar en 193 zijn ouder dan 65 jaar. 

 

7.1.5 Kandidaat-huurders volgens inkomen 
 

62 % van de kandidaat-huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 15.000 per jaar. Huurders met een 
inkomen hoger dan € 20.000 vormen 19 % van de kandidaat-huurders. 

 

  Toewijzingen / Verhuizingen 

7.2.1 Nieuwe huurders 2016 
In 2016 mochten we 79 nieuwe sociale huurders bij Cordium welkom heten.  
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7.2.2 Gezinssamenstelling van de nieuwe huurders 2016 

 
 

7.2.3 Leeftijd van nieuwe huurders volgens woonplaats 
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7.2.4 Inkomen van nieuwe huurders 
11 % van de huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 10.000 per jaar. Huurders met een inkomen 
hoger dan € 20.000 vormen 14 % van de huurderspopulatie. 49% heeft een inkomen dat ligt tussen € 10.000 
en € 20.000, maar waarbij het merendeel grotendeels schommelt rond de € 13.500. 

<10.000€ 11% 
10.001€ - 15.000€ 35% 
15.001€ - 20.000€ 14% 
21.000€ - 25.000€ 5% 
25.001€ - 30.000€ 9% 
30.001€ - 35.000€ 4% 

>35.000€ 1% 

 
 

7.2.5 Afwijkingen op de toewijzingsregels 

7.2.5.1 Versnelde toewijzing (art. 24 KBSH) 

- Pandnummer 18042 Gr. Breebeemdlaan 10 te Kuringen 
- Pandnummer 23016 Waterstraat 44C/002 te Munsterbilzen 
- Pandnummer 680112 Gansbeekstraat 81A te Bilzen 
- Pandnummer 74001 Schoolstraat 1A te Hoeselt 

 

7.2.5.2 Lokaal toewijzingsreglement (art. 28 KBSH) 

- Pandnummer 80011 Broekerwinningstraat 1/1.07 te Kuringen 
- Pandnummer 80024 Broekerwinningstraat 3/2.01 te Kuringen 
- Pandnummer 80012 Broekerwinningstraat 1 /2.01 te Kuringen 
- Pandnummer 80013 Broekerwinningstraat 1/ 2.02 te Kuringen 
- Pandnummer 80009 Broekerwinningstraat 1/1.05 te Kuringen 
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8 HUURDERS  
Op 31.12.2016 huurden 1574 personen in het sociaal huurstelsel een woning van onze vennootschap. 
Daarnaast verhuurden we 10 woningen buiten sociaal huurstelsel en verhuren we nog 5 woningen privaat. 

7 woningen in leegstand op 31.12.2017 

 

 Huurders binnen het sociaal huurstelsel 

8.1.1 Huurders volgens gezinssamenstelling 

 
 

8.1.2 Aantal huurders volgens leeftijd per woonplaats 
In 2016 merken we op dat 38 % van de huurderspopulatie (1574 huurders) ouder is dan 60 jaar. 30 % heeft 
een leeftijd tussen 30 en 50 jaar. 28 % van de huurders is tussen 50 en 60 jaar. 
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8.1.3 Huurders per land van herkomst 
 

Belgisch 82,36% 
Marokkaans 3,13% 
Nederlands 1,47% 
Turks 3,26% 
Russisch 1,66% 
Italiaans 2,24% 
Andere 5,88% 

8.1.4 Huurders volgens inkomen 
8 % van de huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 10.000 per jaar. Huurders met een inkomen 
hoger dan € 20.000 vormen 31 % van de huurderspopulatie. 61 % heeft een inkomen dat ligt tussen € 10.000 
en € 20.000. 

0€ - 10000€  8% 133 
10001€ - 15000€  34% 539 

15001€ - 20000€  25% 403 
20001€ - 25000€  10% 157 
25001€ - 28000€  5% 81 
> 28000€  16% 261 

 

 

8.1.5 Verdeling aantal huurders volgens reëel betaalde huurprijs 
 

19 % van de huurders betaalt een huurprijs lager dan € 200 en de grootste groep van de huurders, 720 
huurders ofwel 46 % betaalt een huurprijs tussen € 200 en € 300. 20% heeft een huurprijs tussen € 300 en  
€ 475. In 2016 zijn er 239 huurders die een huurprijs van meer dan € 475 betalen. 
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8.1.6 Evolutie gemiddelde netto huurprijs 

 
 

 

 Debiteurenbeheer 

8.2.1 Huurschulden van huurders en vertrokken huurders op 31/12/2016 
Huurachterstal op 
31.12. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Huurders 86.194,83 91.888,49 89.560,08 88.208,08 97.883,41 
Vertrokken dubieuze 
huurders 

 
5.347,68 8.615,50 11.456,39 

. 
6.844,13 

 
12.714,01 

      
Totale huurachterstal 91.542,51 100.503,99 101.016,47 95.052,21 110.597,42 

 

Jaar Aantal huurders Huuromzet Bedrag Achterstal 
Achterstal in 

% 
     
     

2012 1.511 
 
5.661.825,29  91.542,51 1,61% 

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% 
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8.2.2 Indeling volgens het bedrag van de huurachterstal per huurder 
 

Indeling achterstal volgens bedrag  Aantal huurders met achterstal 
€ 0,00 - € 199,99 110 

€ 200,00 - € 399,99 52 
€ 400,00 - € 599,99 28 
€ 600,00 - € 799,99 13 
€ 800,00 - € 999,99 9 

€ 1.000,00  -  € 1.199,99 10 
> € 1.200,00 20 

Aantal huurders met achterstal 242 
Gemiddelde achterstal per huurder 404,47 
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8.2.3 Indeling volgens aantal huurders met aantal maanden huurachterstal 
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8.2.4 Indeling volgens het bedrag van de huurachterstal per wijk 
 

Gemeente / deelgemeente  Aantal woningen verhuurd 
 Achterstal op 
31/12/2016  

Alken     
Hakkeveld 91 6.785,08 
Totaal Alken 91 6.785,08 

   
Bilzen 275 14.236,94 
Grote Spouwen Riemsterweg 5 2,21 
Beverst 181 16.119,95 
Mopertingen 14 535,99 
Munsterbilzen 76 2.887,22 
Eigenbilzen 27 824,38 
Rijkhoven 15 4.394,17 
Totaal Bilzen 593 39.000,86 

   
Hasselt 9 1.276,07 
Kuringen 262 6.448,55 
Kermt 67 5.080,79 
St. Lambrechts-Herk 166 8.741,39 
Totaal Hasselt 504 21.546,80 
    
Hoeselt* 190 12.920,25 
Alt Hoeselt 5 302,16 
Handelspanden 6 277,96 
Totaal Hoeselt* 201 13.500,37 

   
Kortessem 103 9.269,42 
Vliermaal 4 330,58 
Vliermaalroot 101 7.450,30 
Wintershoven 4 0 
Totaal Kortessem 212 17.050.30 

   
Algemeen totaal* 1.601  97.883,41  
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8.2.5 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 2016 

Er werden in Hasselt 20 dossiers behandeld in 2016. 

De huurachterstal werd in 3 dossiers bijbetaald voordat de LAC vergadering doorging, deze 
huurders waren ook niet aanwezig op het overleg. 

In 17 dossiers werd een afbetalingsplan opgesteld, waarvan 2 huurders het plan niet hebben 
gevolgd. In de 2 dossiers werd een vonnis van ontbinding uitgesproken waarbij 1 vonnis werd 
uitgevoerd. In het tweede dossier van ontbinding betaalde de huurder de volledige schuld aan 
onze maatschappij. Via een verzetsprocedure werd de huurovereenkomst behouden. 

 

 

9 BEWONERSZAKEN 

 Bewonersparticipatie 

9.1.1 Goede communicatie als vertrekpunt voor een bruisend jaar  
 

In 2013 besloot Cordium om dichterbij haar huurders te willen staan. Cordium wou huurders 
mee(r) laten deelnemen in de dagdagelijkse werking. Zo werd er afgelopen jaren extra ingezet 
op verbindingscontacten tijdens onder andere aan tafel-momenten, expertisevergaderingen, enz.  
In 2016 heeft Cordium deze trend verder gezet.  
 
Daarnaast staat Cordium komende jaren nog voor heel wat uitdagingen. Zo heeft zij een aantal 
grootschalige renovatieprojecten op de planning staan. Deze projecten gaan een grote impact 
hebben op het dagelijks leven van de huurders.  
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Ook op vlak van woonzekerheid is er heel wat in beweging. Denk maar aan de 
vluchtelingenproblematiek en de politieke discussies over levenslang wonen in een sociale woning. 
Dit roept bij heel wat huurders vragen en bezorgdheden op.  
 
Een correcte communicatie is dus uiterst noodzakelijk. In 2016 heeft Cordium zich hier nog meer 
op gefocust, en ook inbreng en participatie o.a. hierover door partners en huurders gestimuleerd 
.  
 
Aan – tafel – momenten  
 
Tussen 14 juni 2016 en 29 november 2016 werden er 14 aan – tafel – momenten georganiseerd op 
vraag van bewoners uit verschillende (deel)gemeentes.  Tijdens deze momenten stonden 
bewoners en Cordium stil bij wat goed wonen in de woning en in de omgeving betekent en hoe zij 
dit samen kunnen verbeteren. Collega’s van verschillende diensten, en zelfs de directeur, gingen 
mee op pad. Leerrijk en gezellig! 
 
 
− Kortessem = 1 (1 x Kortessem) 
− Alken = 2   (2 x Hakkeveld) 
− Hasselt = 5 (2 x St. Lambrechts – Herk, 3 x Kuringen) 
− Hoeselt = 3 (2 x Demerdal, 1 x centrum) 
− Bilzen  = 3 (1 x Munster Bilzen, 1 x centrum, 1 x Eigen Bilzen) 

 
Brainstormsessie over inhoud en lay-out bewonerskrant  

 
Tijdens de aan – tafel – momenten in zomer 2015 kwam Cordium 
tot de vaststelling dat heel wat bewoners de bewonerskrant niet of 
niet grondig lazen. Om de krant meer op maat van de bewoners te 
krijgen, organiseerde Cordium samen met reporter Griet Bouwen 
en grafisch vormgever Dominique Vanbergen van Comkommer op 
21 januari 2016 een tweede brainstormsessie met een vijftal 
geïnteresseerde bewoners uit Bilzen. Samen schreven ze de krant 
van april 2016. De tips en ideeën sloegen aan, want de positieve 
reacties stroomden nadien spontaan binnen! 
 

9.1.2 Cordium opent feestelijk haar nieuwe deuren 
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Vollebak Vlinderhof  
 

Op 1 september 2016 verhuisden 12 gezinnen naar hun 
gloednieuwe woning op Vlinderhof. Dit is het 
centrum van de bestaande woonwijk Gansbeek te 
Bilzen. De nieuwe woningen vormen de brug tussen 
de bestaande woningen op de Gansbeekstraat 
enerzijds, en de bestaande woningen op de 
Paardskerkhofstraat en Broekemveldweg 
anderzijds. Daarnaast werd er een openbare 
parking aangelegd tussen deze nieuwe woningen en de 
bestaande school en het buurthuis. Ter 
verwelkoming van de nieuwe huurders, en ter officiële opening van de parking, organiseerden 
Cordium in samenwerking met Stad Bilzen een feestelijke receptie. De decoratie werd geknutseld 
door de kinderen en de jongeren uit de woonwijk in 2 workshops begeleid door Bazart vzw en 
buurtwerkers Sander en Adreas van stad Bilzen. De hapjes en de drankjes werden bereid door 
volwassenen van verschillende origine uit de woonwijk in 2 workshops begeleid door vrouwengroep 
Elnoor. Het werd een multicultureel, volks en gezellig samenzijn voor de hele wijk. Met de 
workshops en de receptie creëerden we tevens vruchtbare momenten waar buren elkaar opnieuw 
leren kennen, en waar gewerkt wordt aan een aangenaam leefklimaat. 

 

 

 

 

 

 

Huurders betrekken bij renovatieprojecten 

 
In 2016 organiseerde Cordium enkele info –en bewonersvergaderingen in functie van renovatie. 
Hier kregen huurders zicht op de uit te voeren werken, en werd er stilgestaan bij hun 
bekommernissen en vragen. 
 
Renovatie van ramen en inspuiten van gevels Demerdal Hoeselt fase 1  
 
Cordium organiseerde op donderdag 3 november 2017 op het OCMW van Hoeselt een 
informatievergadering voor bewoners die deel uitmaken van  fase 1 van de renovatie in Demerdal 
Hoeselt.  Bij 51 woningen worden de ramen, voordeur en garagepoort vervangen. Daarnaast wordt 
ook de gevel geïsoleerd d.m.v. inspuiting. Deze werken vragen heel wat voorbereiding en 
organisatie van zowel Cordium, aannemer als huurder. Duidelijke informatie en afspraken zijn dus 
nodig. Er waren 11 huurders aanwezig.   
 
Ecoren  
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In dit proefproject onderzoeken verschillende partners (Cordium, universiteit Hasselt, KU Leuven, 
Machiels Building Solutions, enz.) op welke manier woningen gerenoveerd kunnen worden, opdat 
ze energiezuinig zijn, en dit zonder dat de huurders de woning tijdens de werken moeten verlaten. 
Het project ging in 2015 van start. In het proefproject zitten 8 woningen uit de woonwijk in 
Munsterbilzen vervat, en 9 appartementen uit de woonwijk Demerdal Hoeselt. Het opzet was om 
gedurende 1 jaar metingen uit te voeren, om daarna in het najaar van 2016 tot renovatie over te 
gaan.  Helaas werden we geconfronteerd met heel wat onvoorziene omstandigheden, waardoor 
de renovatiewerken met minstens 6 maanden zijn uitgesteld. Op dinsdag 11 oktober 2016 
organiseerden Cordium een bewonersvergadering om de deelnemende bewoners op de hoogte te 
brengen van de stand van zaken van het proefproject. Daarnaast bezochten we samen met hen 
enkele woningen te Kuringen, die al een gevelrenovatie ondergingen. Dit om hen een beter beeld 
te geven van de plannen en de inhoud van de werken aan hun woning. 

 
Masterplan Rode Rok Kuringen 
 
In 2015 werd fase 1 van het masterplan te Rode Rok Kuringen goedgekeurd. Fase 1 omvat het 
bouwen van seniorenwoningen op de Kleine Bameriklaan 2 en 4. De zittende huurders werden 
systematisch verhuisd, en d.m.v. het project Street App werd het masterplan voor een eerste 
keer beknopt geschetst.  

 
In 2016 werden de appartementsgebouwen op deze adressen 
afgebroken, en werd met de bouw van de nieuwe seniorenwoningen 
gestart. Om de huidige veranderingen in de wijk toe te lichten, samen 
met de rest van het masterplan, werden er 2 kijkdagen georganiseerd 
in de leegstaande gerenoveerde woning op Grote Breebeemdlaan 10. 
De kijkdagen gingen door op zaterdag 2 april 2016 en op zaterdag 16 
april 2016 in de voormiddag. Zowel huurders, eigenaars, als partners 
(vb. wijkpolitie Kuringen, wijkmanager  Kuringen, architect, 
aannemer, burgemeester, enz.) werden uitgenodigd. Tijdens een 
rondgang in deze woning, werd het volledige masterplan visueel 
voorgesteld d.m.v. plannen, foto’s en een infofilmpje. Er werd tevens 

tijd en ruimte voorzien voor vragen en bezorgdheden bij een warme tas koffie of wat fris. Er 
kwamen in totaal wel een honderdtal geïnteresseerden langs! 
 
Verder werden er op donderdag 9 juni 2016 en donderdag 23 juni 2016 nog 2 praatcafés 
georganiseerd in de leegstaande gerenoveerde woning op Grote Breebeemdlaan 10. Bij een hapje 
en een drankje boden we bewoners nogmaals de kans om op een ontspannen en laagdrempelige 
manier vragen en bezorgdheden over de veranderingen in de wijk te uiten: Mijn woning wordt 
afgebroken, waar moet ik naartoe? Ik woon in een te grote woning, kom ik in aanmerking voor 
één van de nieuwbouwappartementen? Hoe wordt het 
werfverkeer geregeld opdat de veiligheid in de buurt 
gegarandeerd blijft? Enz. Er kwamen steeds een vijftiental 
bewoners langs. Tijdens deze momenten vormde zich ook 
spontaan een bewonersgroepje van een vijftal personen, die 
vragen en bezorgdheden van bewoners in de toekomst wil 
bundelen, en terugkoppelen aan Cordium, om vervolgens 
mee na te nadenken over mogelijke oplossingen die voor 
ieder werkbaar zijn. De bewonersgroep zal voor aanvang van 
een nieuwe fase in het masterplan opnieuw samengeroepen 
worden.  
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Gevelrenovatie Kuringen  

 
De woningen in de Rode Rok wijk waren verouderd. Bijgevolg wilde Cordium via de gevelrenovaties 
de woningen energiezuiniger maken en van een meer dynamische en moderne uitstraling voorzien. 
Deze renovatiewerken werden gesubsidieerd met behulp van subsidies van de overheid.  

Het isoleren van de woningen zorgt ervoor dat het energieverbruik van de huurders zal 
verminderen en bijgevolg ook de kosten hieraan verbonden. 

In januari 2015 werd gestart met het renoveren van de buitengevel van 2 proefwoningen. Één van 
deze woningen deed dienst als kijkwoning. Dit om via een aantal infovergaderingen de huurders 
van de 51 woningen waarvan de buitengevel gerenoveerd werd en andere buurtbewoners, het 
resultaat te tonen. 

Daarnaast konden de bewoners ook zien welke ruimte er nodig was voor de aannemer om de 
werken uit te voeren. 

Tijdens deze infovergaderingen (zowel in de voor-  als namiddag op 17 en 31 mei) kregen de 
bewoners de kans  om vragen te stellen of zorgen die men had aangaande de werkzaamheden aan 
te kaarten. De infovergaderingen werden georganiseerd in samenwerking met de technische 
dienst. De algemene informatie rond het hoe, wat en wanneer werden daar besproken. In 
navolging van deze infovergaderingen ging de sociale dienst op huisbezoek om de data van de 
start van de werkzaamheden persoonlijk door te geven aan de bewoners. 

In maart 2016 ging men van start met de gevelrenovatiewerken voor de 51 woningen die werden 
opgenomen in fase 1. 

De gevelrenovatie hield in dat voor 51 woningen: 

- De ramen werden vervangen, 
- er gevelstrips  geplaatst werden tegen de buitengevel, 
- het dak werd vervangen, 
- er werd een ventilatiesysteem geïnstalleerd, 
- alsook de afwerking van het geheel. 

Tijdens de werkzaamheden vonden er wekelijks werfvergaderingen plaats. De bewoners waarvan 
de werken afgerond waren maar die alsnog een aantal gebreken vaststelden, werden gemotiveerd 
dit op te nemen met de werfleider die was aangesteld als aanspreekpunt. Ook vanuit Cordium 
werden de werkzaamheden vanuit de technische dienst opgevolgd. 
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9.1.3 Activiteiten in de wijken  
 

Zomerfeest Disselwijk 
 
Op 17 juli 2017 vond het zomerfeest in de Disselwijk plaats. Dit feest werd in samenwerking met 
het buurtcomité, de dienst wijkmanagement van de Stad Hasselt en Cordium georganiseerd.  
 
Dit initiatief kwam voort uit de verschillende bijeenkomsten van het buurtcomité. Hierbij werd 
beroep gedaan op het leefbaarheidsbudget dat aangevraagd kon worden bij Cordium en logistieke 
omkadering vanuit de Stad Hasselt.  
 
Het buurtcomité heeft op deze manier de gelegenheid gecreëerd tot ontmoeting om de 
buurtbewoners onderling met elkaar in verbinding te brengen. Dit vanuit de beleving dat de 
mensen in de wijk vrijwel onbekend waren voor elkaar en men hier verandering in wilde brengen. 
  
Op het zomerfeest werden hapjes aangeboden bereid voor en door bewoners van de 
Disselwijk. Er werd ook een weggeefkraam opgezet waar buurtbewoners gratis hebbedingetjes 
(speelgoed, gezelschapsspelen, meubeltjes, …) konden meenemen.  
 
Daarnaast werd via het ter beschikking stellen van kinderspelen ook het aanbod van vzw Arktos 
bekend gemaakt. Dit om een brug te slaan tussen de Disselwijk en het reeds bestaand aanbod in 
het buurthuis gelegen te Terhilst. 
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Op stap met een gezonde hap Rode Rok 
 
In 2015 organiseerde Cordium samen met Stad Hasselt het project 
Street App in woonwijk Rode Rok. Het aantal deelnemers was groot, 
en bewoners stelden zelf de vraag voor meer activiteit in de wijk voor 
jong en oud.  
 
Evi Aerts van wijkwerking Hasselt organiseerde daarom in maart 2016 
samen met Logo Limburg een nieuw project in de woonwijk, genaamd 
‘op stap met een gezonde hap’. Samen met 10 vrouwen uit de wijk 
kwamen zij gedurende 16 weken wekelijks samen om over gezonde 
voeding en beweging te leren.  
 
 
Handwerkatelier Rode Rok  
 
Het groepje vrouwen verstaat zich onderling zo goed, dat zij de wekelijkse bijeenkomsten wou 
blijven verder zetten. Ze hebben dan ook zelf een handwerkatelier opgericht. Tijdens een 
gezellige babbel in de Gildezaal leren ze elkaar nieuwe snit- en naadtechnieken aan.  
 
Dag van de buren Hasselt 
 
Een jaarlijks terugkerend initiatief vanwege Stad Hasselt is dag van de buren. 
In 2016 ging dit door op 27 mei. 
  
Deelnemers konden zich op voorhand inschrijven via de dienst Wijkmanagement.  
Zij kregen hierdoor een startpakket met promotiemateriaal en enkele Fairtrade-versnaperingen. 
De deelnemers nemen de organisatie hiervan zelf in handen door buren uit te nodigen en hen te 
vragen een stoel en iets te eten of te drinken mee te nemen. 
 
In 2016 deden de bewoners van de Broeker Winning alsook enkele huurders vanuit de Grote 
Bameriklaan mee aan dit initiatief. 
 
Via het wekelijks koffiemoment werden voor de bewoners van de Broekerwinning afspraken 
gemaakt rond inkleding en wie welke versnapering meebracht.  
 
In de Grote Bameriklaan namen de vrouwen die ook deelnemen aan de groep ‘op stap met een 
gezonde hap’ het voortouw. Zij hebben voorzien in hapjes en drank voor de buren die zich via 
inschrijving hebben opgegeven. 
 
Het werd voor beiden een geslaagd moment om onderling te ‘buurten’ zeker met ook het zomers 
zonnetje van de partij! 
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Dwars door Hasselt voor het goede doel met bewoonster Evy Heusdens 
 
Voor de derde keer op rij nam een van onze huurders deel aan Dwars door Hasselt, met behulp 
van haar handbike. Ze legde opnieuw 15km af ten voordele van vzw Rajdado. 
 
In aanloop naar Dwars door Hasselt 2016 heeft Evy samen met de bewoners van de Broeker Winning 
kerstkaarten geknutseld en snoepzakjes gevuld. Op deze manier werden de bewoners van de 
Broeker Winning uitgedaagd om hun motorische vaardigheden en knutseltalenten op proef te 
stellen en zich in te zetten voor het goede doel. Bovendien werden de bewoners op deze manier 
uit hun isolement gehaald door hen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. 
De kerstkaarten werden net als de snoepzakjes nadien bij verschillende gelegenheden te koop 
aangeboden.  
  
In samenwerking met Cordium werden er ook steunkaarten ontworpen. Deze konden aangekocht 
worden om Evy te sponsoren voor haar deelname aan Dwars door Hasselt. 
 
De opbrengst ging integraal naar vzw Rajdado om hen financieel een duwtje in de rug te geven 
bij de aankoop van een aangepaste huifkar voor andersvaliden. 
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Moestuinieren als opstap naar sociale integratie en communitybuilding voor maatschappelijk 
kwetsbare personen - Broekerwinning 
 
In 2016 werd in samenwerking met vzw Open Thuis en een zestal bewoners een aanvraag ingediend 
voor het wijkbudget ‘voor een wijk aan zet’ via de Stad Hasselt.  
Open Thuis ondersteunt mensen met het (vermoeden) van een beperking. In de polyvalente zaal 
gelegen te Broeker Winning werd in 2014 gestart met het Prisma Atelier, een activiteitenwerking 
voor kansengroepen. Via dit aanbod wil men maatschappelijk kwetsbare mensen samenbrengen 
via een dagbesteding. 
Om het sociaal isolement te doorbreken werd er in samenwerking met vzw Open Thuis  
 
2-Wekelijks koffiemoment Broekerwinning   
Afwisselend op woensdag – en vrijdagnamiddagen wordt er vanuit de sociale dienst met de 
bewoners op de Broeker Winning een koffiemoment georganiseerd. Tijdens dit moment hebben 
de bewoners onderling de kans om bepaalde grieven of leuke initiatieven te bespreken.  
 
 
Winnaar fotowedstrijd bewonerskrant april 2016 

 
In de bewonerskrant van april 2016 plaatsen we een fotowedstrijd. 
Bewoners konden met het posten van een leuke foto van hun woonwijk op 
de website een barbecue voor 10 buren winnen. De foto mocht gaan over 
spelende kinderen, een feest in de straat, mensen die elkaar helpen, enz. 
De wedstrijd werd gewonnen door een huurder uit Munsterbilzen. En zoals 
beloofd werden hij en 9 andere buren op 15 juli 2016 getrakteerd op vlees, 
groenten, aardappelen, pasta, saus, en brood van lokale traiteur Petra. 
Zelfs voor borden en bestek werd gezorgd. Dat heeft gesmaakt!  
 
 
 

Straat op kindermaat Stad Bilzen Schoonbeek 
 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde buurtwerking Bilzen 
opnieuw een editie van Straat op Kindermaat voor voornamelijk 
kinderen en jongeren uit onze woonwijken te Gansbeek en 
Schoonbeek. Dit jaar ging het door op 14 mei 2016 aan het 
buurthuis te Schoonbeek.  
 
Buurtwerking Bilzen wil haar jongerenwerking versterken en 
uitbouwen, en de participatie en betrokkenheid van de jongeren 
in de wijk vergroten (vb. respect voor de omgeving en elkaar, 
enz.). Ze installeerde daarom behalve een springkasteel, 
draaimolen, schminkstand  en knutselhoek, ook een zelfgemaakte 
voetbalpitch voor voetbalmatches en een aparte stand voor een 
workshop graffiti.  

 
Speelnamiddag Elnoor Gansbeek 
 
Vrouwengroep Elnoor organiseerde op 25 mei 2016 voor kinderen tussen 4 en 10 jaar uit woonwijk 
Gansbeek een speelnamiddag.  De speelnamiddag ging door in en rond het buurthuis te Gansbeek. 
Er werd een springkasteel voorzien, en allerlei gezelschapsspelen. Mede dankzij het 
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leefbaarheidsbudget kon iedereen gratis deelnemen, en kon er zelfs voor alle kinderen gratis een 
hapje en drankje worden voorzien. Het belangrijkste doel was laagdrempelige ontmoeting voor 
kinderen en ouders uit de woonwijk. Gewoon gezellig samen zijn, ontspannen en elkaar beter 
leren kennen.  
 

 
 
 Volkstuintjes Merem  
 
In september 2016 deed stad Bilzen samen met 
Cordium, Limburg.net en Velt vzw een 
subsidieaanvraag voor de oprichting van 
volkstuintjes in Merem. De tuintjes zullen 
worden aangelegd op de groene zone achter de 
woningen van Cordium op de Wagenstraat en naast 
het klooster van Cordium op de Pater 
Damiaanstraat 27. Alle Bilzenaren kunnen 
inschrijven. Per m² rekent men 0.5 euro aan.  De 
grootste doelen zijn ecologisch leren tuinieren en ontmoeting. 
 
Op 24 november 2016 werd er een eerste informatievergadering voor alle bewoners van Cordium 
woonachtig te Merem georganiseerd. Wat zijn volkstuintjes? Waar worden ze precies aangelegd? 
Wie kan er allemaal tuinieren? Hoe kan je deelnemen? Wat kost dit? Er schreven al 3 bewoners in!   
 
In februari 2017 zal de grond worden voorbereid. In maart 2017 zal men effectief starten met 
tuinieren. Dit onder begeleiding van Velt vzw. Zij bieden gratis 4 theorielessen en 24 
praktijklessen over ecologisch tuinieren verspreid over 2 jaar. Nadien is het de bedoeling dat de 
tuiniers hun tuintjes zelfstandig in bloei houden.  

 
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:  

- Barbecue en kerstreceptie in wijk Demerdal te Hoeselt georganiseerd door het buurtcomité,  
- Barbecue en kerstreceptie te Hazendans Hoeselt georganiseerd door sleutelfiguur Monique 

Menten,  
- Barbecue te Waterstraat Munsterbilzen georganiseerd door sleutelfiguur Anja Huygen,  
- Barbecue te Paardskerkhofstraat Bilzen georganiseerd door sleutelfiguren Ronny 

Vandereijken en Dorothea Valkeners,  
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- Barbecue georganiseerd door en voor alle bewoners uit de Schoolstraat te Hoeselt, 
- Kerstreceptie te Broekerwinning door vzw Open Thuis, 
- Barbecue in Den Toetelaer georganiseerd door sleutelfiguren Gerda Heusdens en Leonard 

Christiaans,  
 

9.1.4 Nog enkele interessante cijfergegevens   
 
Aantal buurtcomités  
 
In 2016 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.  
 
Uitbreiding sleutelfiguren 
 
In 2016 kwam Cordium tijdens vergaderingen en activiteiten met heel wat bewoners in contact. 
Hierdoor leerde zij een aantal nieuwe gemotiveerde bewoners kennen, die zich onbaatzuchtig 
willen inzetten voor buurtbewoners en die op regelmatige basis willen overleggen met Cordium. 
Cordium kan momenteel beroep doen op de hulp van 17 sleutelfiguren verspreid over alle 
gemeentes waar zij actief is. 
 
Verbreking huurovereenkomst t.g.v. domiciliefraude 
 
In 2016 werden 3 huurovereenkomsten verbroken ten gevolge van domiciliefraude (2 x Schoonbeek 
, 1 x Vliermaalroot). In alle gevallen werd de woning niet bewoond door de referentiehuurder 
en/of zijn gezin. Dit kon worden aangetoond d.m.v. meterstanden, sociaal buurtonderzoek, 
spontane huisbezoeken, maar ook met behulp van gemeente en politiediensten die na eigen 
onderzoek overgingen tot een ambtshalve uitschrijving.   
 
Aantal huisbezoeken  
 
+- 400   
 
Aantal LCO’s/MDO’s  
 
+- 25    
 
Aantal bewonersvergaderingen  
 
3 (Den Toetelaer, Ecoren, bewonerskrant) 
 
Aantal informatievergaderingen  
 
6 (4 x gevelrenovatie Hasselt, 1 x gevelrenovatie Demerdal Hoeselt)  
 
Aantal collectieve contractondertekeningen   
 
13 (1 x per maand algemeen + 1 x Vlinderhof) 
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10 SAMENWERKINGSVERBANDEN 
Als huisvestingsmaatschappij is het niet gemakkelijk om alle factoren onder controle te houden. Zo bouw je 
bv. een wooncomplex nooit in een niemandsland, maar maakt het deel uit van een grotere samenleving. Of 
bouw je niet enkel betaalbare woningen voor mensen met een beperkt inkomen, maar heb je ook een 
bepaalde verantwoordelijkheid naar hen toe. Het is om deze redenen belangrijk dat je als 
huisvestingsmaatschappij over een uitgebreid netwerk van externe diensten beschikt.  

 

 Samenwerking CAW Limburg 
CAW Limburg helpt Cordium bij huurders met onaangepast woongedrag via woonbegeleiding. Met het ‘drie-
fasen’-systeem (preventie, interventie en bemoeizorg) kan Cordium huurders handvaten aanreiken om terug 
een stabiel woonklimaat op te bouwen. 

In 2016 werden 3 lopende bemoeizorgdossiers, opgestart in 2015, met succes beëindigd (1 x Vliermaalroot, 1 
x Schoonbeek Bilzen). 

Daarnaast werden 3 nieuwe dossiers in 2016 opgestart (1x Vliermaalroot, 1 x Schoonbeek Bilzen, 1 x Demerdal 
Hoeselt). 1 dossiers hiervan werd reeds positief afgesloten. De overige dossiers zijn nog volop lopende.   

Als we de afgelopen jaren bekijken, kunnen we enkel besluiten dat deze samenwerking extra kansen voor de 
huurders creëert, die met beide handen gegrepen worden.  

 

 Samenwerking stedelijke/gemeentelijke diensten 
In 2016 werden er in de gemeenten Alken, Bilzen en Hasselt structurele overlegmomenten georganiseerd. 
Deze overlegmomenten dienen als informatie-uitwisseling rond de activiteiten van Cordium en de 
gemeentediensten in het patrimonium van Cordium. 

Deelnemers aan het overleg zijn: dienst bewonerszaken Cordium, een politieke vertegenwoordiger, dienst 
wijkwerking, sociale dienst OCMW, samenleving, bevolking, groendienst, milieudienst, diensthoofd 
wijkpolitie en dienst wonen. 

Ook buiten deze structurele overlegmomenten werkte Cordium opnieuw samen met de gemeentelijke 
diensten. Zo kon de sociale dienst van Cordium in 2016 meermaals rekenen op hulp van wijkpolitie, Noolim, 
OCMW, thuisverpleging Wit-Gele Kruis, Landelijke Thuiszorg, Familiehulp, buurtwerkers,  wijkmanagers, enz. 
bij behandeling van individuele en collectieve dossiers.  
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11 KLACHTENMANAGEMENT 2016 

 
Totaal aantal klachten: 9 

Aantal ontvankelijke klachten: 9 

Aantal klachten volgens mate 
van gegrondheid 

Gegrond/deels gegrond 1 

ongegrond 8 

Aantal klachten volgens mate 
van oplossing 

Opgelost/deels opgelost 9 

 

Concrete realisaties en voorstellen in het kader van klachtenmanagement 
 
Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar ten gevolge van de 
klachtenbehandeling? 
 
Diverse klachten werden ontvangen en afgehandeld, zowel van de technische als de 
sociale dienst. Omwille van de langere doorlooptijd van de technische klachten, waarbij 
externe partijen ook een rol spelen, heeft Cordium onderzoek gedaan naar een nieuw 
programma ter verbetering van de opvolging van technische meldingen en klachten. 
 
Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten? 
 
De verbeterde versie van het meldingssysteem zal in april 2017 geïmplementeerd worden, 
dit laat ons toe een betere opvolging van de meldingen te bekomen. De aannemers dienen 
tevens te melden wanneer een reparatie (ten gevolge van een klacht) uitgevoerd is. 
Met andere woorden streeft Cordium voor proactieve opvolging van de uitvoering van 
technische klachten. 
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