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Geachte aandeelhouders,

Wij hebben de eer en het genoegen u overeenkomstig  
de wet en onze statuten, verslag uit te brengen over  
de activiteiten van onze vennootschap gedurende het 
51ste boekjaar en u de jaarrekeningen over het dienst-
jaar 2013 ter goedkeuring voor te leggen.

Hasselt, 21 mei 2014

Verslag van de 
Raad van Bestuur over  
het boekjaar 2013
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1.1.	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:	 1.800	aandelen

1. Organisatie
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1.5.	BEDRIJfSREVISOREN			

Deloitte Bedrijfsrevisoren: vertegenwoordigd door dhr. Dominique ROUX,  
Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt

1.6.	MEDEWERKERS	 	
	

Naam:	 functie:		 			

	
DIRECTIE	 	

Alain Bielen Directeur
Marcel Croes Adjunct-directeur

BEWONERSZAKEN	 	

Reinout Van der Sijpe Diensthoofd bewonerszaken / Sociale dienst
Leo van Stee Sociale dienst
Dorien Geebelen Huurderszaken
Savitri Huynen Onthaal

fINANCIëlE	ZAKEN	 	

Marcel Croes Diensthoofd financiële zaken / Boekhouding
Daisy Gaillard Boekhouding
Carine Daniëls Debiteuren

PATRIMONIUMBEHEER	 	

Valentin Keupers Aankoop / verkoop / overdrachten

RENOVATIE,	ONDERHOUD	EN	BOUWEN	(ROB)		

William Nelissen Diensthoofd ROB / Werftoezicht
Frank Louwet Projecten / Architect
Renaat Ory Werftoezicht
Albert Ory Administratie
Wendy Vanhex Administratie
An Nietvelt Administratie
Marc Hansen Herstellingen
Werner Plessers Herstellingen
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1.2.	RAAD	VAN	BESTUUR	

Naam:	 functie:	 Afgevaardigd:	 			

Kris Vleugels Voorzitter Limcoop - Hasselt
Koen Hendrix Bestuurder VKW Limburg
Koen Beulen Bestuurder Stad Hasselt
Frank Keunen Bestuurder Stad Hasselt
Dave Hendriks Bestuurder Provincie Limburg
Guido Cleuren Bestuurder Stad Bilzen
Walter Bollen Bestuurder Stad Bilzen
Ludo Vanoppen Bestuurder Unizo – Hasselt
Johan Van Moll Bestuurder Groep M.S.I. – Hasselt
Carien Neven Bestuurder Maatschappelijke- en Ontwikkelingswerken -  
   Hasselt
Ludo Ulenaers Bestuurder Vzw Sociaal Dienstbetoon
Sandra Segers Bestuurder Gemeente Alken
Werner Raskin Bestuurder Gemeente Hoeselt
Jacqueline Schouterden Bestuurder Gemeente Kortessem
Daniel Schalenbourg Bestuurder Particulier aandeelhouder

1.3.	DIRECTIECOMITé	

Naam:	 functie:	 	 			

Koen Hendrix Voorzitter
Kris Vleugels 
Johan Van Moll 
Ludo Vanoppen
 

1.4.	TOEWIJZINGSCOMITé	

Naam:	 functie:	 	 			

Kris Vleugels Voorzitter
Koen Beulen / Frank Keunen Stad Hasselt
Guido Cleuren / Walter Bollen Stad Bilzen
Sandra Segers Gemeente Alken
Reinout Van der Sijpe Diensthoofd ‘Bewonerszaken’
Dorien Geebelen Personeelslid
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1.7.	ORGANOGRAM	
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1.8.	SAMENWERKINGSVERBANDEN	
	

Er zijn samenwerkingsverbanden met het CAW op het gebied van woonbegeleiding en structu-
reel overleg met de OCMW ’s op vlak van huurdersdossiers.

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. 

1.8.1.	SAMENWERKING	CAW	lIMBURG

In 2013 kreeg CAW Limburg vanuit de overheid extra middelen om in te zetten op preventieve 
woonbegeleiding. Zo realiseerden zij een ‘drie fasen’- systeem, nl. het luik ‘preventie’, het luik 
‘interventie’ en het luik ‘bemoeizorg’. Het luik ‘preventie’ wordt, vanwege de specifieke invul-
ling, gedurende 1 jaar getest binnen de SVK’s. Onderzoek zal uitwijzen of dit luik ook binnen 
Cordium in de komende jaren kan toegepast worden.

Het luik ‘bemoeizorg’ kent Cordium al ettelijke jaren, en werkt hierbij ook al nauw samen met 
CAW. Zo werden in 2013 4 dossiers behandeld, waarbij via woonbegeleiding de dreigende 
uithuiszetting een halt werd toegeroepen.

Nieuw voor Cordium is het luik ‘interventie’. Cordium kan vanaf nu bij huurders waar pro-
bleemgedrag wordt vastgesteld, vroeger een ingreep in de woonsituatie plegen, waardoor een 
escalatie naar een uithuiszetting kan vermeden worden. Zo een interventie is van korte duur, nl. 
3 maanden. Dit jaar werd 1 dossier hiervoor aangemeld, en met succes behandeld.

1.8.2.	SAMENWERKING	STEDElIJKE/GEMEENTElIJKE	DIENSTEN

Bij iedere nieuwe legislatuur is het altijd zoeken of bestaande samenwerkingsverbanden 
gecontinueerd kunnen blijven. Zo is gebleken dat het structureel overleg tussen stad Bilzen en 
Cordium nog steeds als een meerwaarde ervaren wordt. Op dit overleg zijn voor de stad Bilzen 
aanwezig: een politieke vertegenwoordiger, dienst wijkwerking, sociale dienst, OCMW Bilzen, 
groendienst, milieudienst, diensthoofd wijkpolitie en dienst wonen.

Extra verheugd zijn we dat in stad Bilzen er een bijkomend overleg ‘Woonproblematiek’ georga-
niseerd wordt. Deze werkgroep richt zich specifiek rond huisvesting, en de daarbij gepaard gaan-
de problemen. Enkele voorbeelden van agendapunten zijn: aanpak domiciliefraude, zorgwonen, 
procedure inschrijving in niet-vergunde woningen, doelgroepenbeleid, buurtbemiddeling, ...

In de gemeente Kortessem werd binnen de nieuwe legislatuur opnieuw resoluut gekozen voor 
het structureel overleg. Er werd beslist om dit overleg trimestrieel te houden. Ook zoals in stad 
Bilzen heeft deze werkgroep een multidisciplinair karakter.

1.8.3.	SAMENWERKING	WOONPlATfORM	lIMBURG

Woonplatform Limburg is ontstaan uit het samenwerkingsverband tussen de 9 Limburgse soci-
ale huisvestingsmaatschappijen. Regelmatig is er een overleg waar actuele thema’s en gezamen-
lijke initiatieven georganiseerd worden. Volgende thema’s zijn afgelopen keren behandeld: hoe 
omgaan met een visitatiecommissie, moeilijke huurdossiers, ... Het opzet van dit overleg is het 
delen van ervaringen, elkaar bestuiven met goede initiatieven en het gebruiken van elkanders 
expertise om niet altijd het warm water te moeten heruitvinden.



1.1	WONINGPATRIMONIUM	

2.1.1.	GRONDRESERVE
                        
lIGGING	 OPPERVlAKTE	 KOSTPRIJS	PER	M2

ALKEN, E. Dompasstraat 20 are 91 ca € 205,65 / m2

ALKEN, Langveld 73 are 38 ca € 3,85 / m2

KORtESSEM, ‘t Hachent 52 are 38 ca € 5,58 / m2

Totaal	 1	ha		46	are		77	ca		

2. Patrimoniumbeheer
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2.1.2.	WONINGPATRIMONIUM	PER	31-12-2013

GEMEENTE/	 WONINGEN	 VERKOCHTE	 VERKOCHTE	 TOTAAl	 HANDElS-	 TOTAAl
DEElGEMEENTE	 VERHUURD	 BA2	 HUURWON.	 	 PANDEN
 
1.	AlKEN

 Hakkeveld 93 - 5 98
Totaal	AlKEN:	 93	 -	 5	 98	 	 98

2.	BIlZEN	

	 BIlZEN	CENTRUM 
 Gansbeek/Broekemveld 192 20 5 217
 Meremweg 7 - - 7
 Pater Damiaanstraat  19 - - 19
 Stationlaan 54 7 - - 7
 Hospitaalstraat 25 - - 25
 Nieuwstraat 32 en 32/1 4 - - 4 
	 GROTE/KlEINE	SPOUWEN 
 Riemsterweg 427 5 - - 5
 BEVERST 
 Schoonbeek 183 12  6   201
 MUNSTERBIlZEN
 Aan de Waterstraat 76 -  3   79
 EIGENBIlZEN 
 Braamstraat 28 - - 28
 Lochstraat - - 1 1 
	 MOPERTINGEN 
 Maastrichterstraat 14 - - 14    
	 Totaal	BIlZEN:	 560	 32	 15	 607	 	 802

3.	HASSElT

Gouverneur Roppesingel 3 - - 3
Oude Luikerbaan 5 - - 5
Melkvoetstraat 1 - - 1
Gaarveldstraat 13 - - 13
KURINGEN
Rode Rok 200 64 2 266
Meidoornlaan 22  - - 22
Grote Baan 9 - - 9
Roeselstraat 15 - - 15
KERMT
De Stockheimlaan 22 - - 22
Belgiëplein  13 - - 13
Pollenusstraat 20 - - 20   
ST.	lAMBRECHTS-HERK
Aan de Bosstraat 65 14 12 90
Nieuwe winning 103 + 1 ADL - 2 106
Totaal	HASSElT:	 491	 78	 16	 585	 	 757

4.	HOESElT

Demerdal 130 2 9 141
Europalaan “De toetelaer” 28 - - 28
Stationsstraat 15 - - 15
Aphrodite 28 - - 28 9
Groenstraat 4 - - 2
Totaal	HOESElT:	 205	 2	 9	 214	 9	 307

5.	KORTESSEM

Hachent 104 8 2 114
VlIERMAAlROOT
Centrum  101 - 1 102
VlIERMAAl 
Pastorij, Leopold III-straat 4 - - 4
WINTERSHOVEN
Stations-, Wintershovenstraat 4 - - 4
Totaal	KORTESSEM:	 213	 8	 3	 224	 	 248

	AlGEMEEN	TOTAAl	 1.562	 120	 48	 1.728	 9	 2.212
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2.1.4.	ONDERVERDElING	VAN	DE	VERHUURDE	WOON-
	 GElEGENHEDEN	VOlGENS	HET	AANTAl	SlAAPKAMERS
	
GEMEENTE/		 EENGEZINSWONINGEN	 APPARTEMENTEN	 TOTAAl
DEElGEMEENTE	 aantal	slaapkamers	 aantal	slaapkamers	

		 	 1	 2	 3	 4	 5	 STUDIO	 1	 2	 3	 4	

1. ALKEN - 32 55 6 -  - -  -  -  -  93
	 Totaal	AlKEN	 	-	 32	 55	 6	 -	 -	 -	 -	 -	 -					 93

2. BILZEN  - 58 88 10 - - 13 84 1 - 254
 GROtE SPOUWEN  - - - - -  - 2 2 - 1 5
 BEVERSt  - - 124 20 1 - - 38 - - 183
 MOPERtINGEN - - - - - - 6 7 1 - 14
 MUNStERBILZEN 2 2 25 21 -  - - 8 18 - 76
 EIGENBILZEN -  6 -  -  -  - 4 18 -  -  28
	 Totaal	BIlZEN	 2	 66	 237	 51	 1	 -	 25	 157	 20	 1		 560

3. HASSELt -  1 - - -  13 1 4 3 - 22
 KURINGEN 16 - 97 31 4 - 13 82 2 1 246
 KERMt -  - - - -  - 19 35 1 - 55
 St. LAMBRECHtS HERK 1 ADL 13 89 25 -  - -  32 8 -  168
	 Totaal		HASSElT	 17	 14	 186	 56	 4	 13	 33	 153	 14	 1	 491

4. HOESELt 3 5 89 6 -  - 45 49 6 -  205
	 Totaal		HOESElT	 3	 5	 89	 6	 2	 -		 45	 49	 6	 -		 205

5. KORtESSEM -  34 70 - -  - - - - - 104
 VLIERMAAL -  - - - -  - *  3 - - 4
 VLIERMAALROOt  - - 74 3 -  - - 24 - - 101
 WINtERSHOVEN  - -  4 -  -  - -  -  -   - 4
	 Totaal	KORTESSEM	 -		 34	 148	 3	 -		 -	 1	 27	 	-	 	-	 213

TOTAlEN	 22	 151	 715	 122	 7	 13	 103	 387	 40	 2	 1.562
          
          
Totaal	studio’s:		 	 	 13
Totaal	eengezinswoningen:	 	1.017	 	 	 	
Totaal	appartementen:	 	 	 532	
	 	 	 	 	 	 	
TOTAAl:	 	 	1.562

* 1 vergaderzaal

2.1.3.	SAMENVATTING	PER	GEMEENTE	VAN	DE	GEBOUWDE,	
	 IN	OPBOUW	Of	GEPlANDE	REAlISATIES

GEMEENTE/		 WONINGEN	 HANDElS-	 VERKOCHTE	 WONINGEN	 PROJECTEN	 AlGEMEEN
DEElGEMEENTE	 VERHUURD	 PANDEN	 WONINGEN	 AANBESTEED	 IN	ONTWERP	 TOTAAl
	 	 	 	 	 Of	IN
	 	 	 	 	 OPBOUW
	

1. ALKEN 93 - 5 -  44 142
		 Totaal	AlKEN	 93	 -	 5	 -		 44	 142

2. BILZEN 254 - 25  - 12 291
 GROtE SPOUWEN 5 - -  - 15 20
 BEVERSt 183 - 18 -  -  201
 MOPERtINGEN 14 - - - - 14
 MUNStERBILZEN 76 - 3 -  -  79
 EIGENBILZEN 28 - 1 -  -  29
 RIJKHOVEN - - - 15  - 15
		 Totaal	BIlZEN	 560	 -	 47	 15	 27	 649

3. HASSELt 22 -  -  - -  22
 KURINGEN 246 - 66 28 40 380
 KERMt 55 - -  12 - 67
 St. LAMBRECHtS HERK 168 - 28  - 49 245
		 Totaal	HASSElT	 491	 -	 94	 40	 89	 714

4. HOESELt 205 9 11  - 56 281
 ALt HOESELt - - - - 5 5
		 Totaal	HOESElT	 205	 9	 11	 	-	 61	 277

5. KORtESSEM 104 - 10 -  -  114
 VLIERMAAL 4 - -   - -  4
 VLIERMAALROOt 101 - 1  -  8 110
 WINtERSHOVEN 4 - -   - -  4
		 Totaal	KORTESSEM	 213	 -	 11	 -		 8	 232
  
TOTAlEN	 1.562	 9	 168	 55	 229	 2.014
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2.1.5.		WONINGEN	VERHUURD	BUITEN	HET	SOCIAAl	HUURSTElSEl	

Cordium verhuurt momenteel 16 woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel. Hiermee 
beoogt onze vennootschap de huisvesting van bijzondere doelgroepen van instanties of orga-
nisaties aan een betaalbare huurprijs. Bovendien werkt de aanwezigheid van deze doelgroepen 
wijkversterkend.

Het ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor verhuring buiten het sociaal 
huurstelsel d.d. 19.12.2008 (art. 5) bepaalt dat een huisvestingsmaatschappij max. 1% van het 
totale patrimonium mag verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Cordium verhuurt momenteel 
0,83% van het totaal aantal woningen als woning buiten het sociaal huurstelsel.

Volgende	woongelegenheden	worden	verhuurd	buiten	het	sociaal	huurstelsel:

•	3	woongelegenheden	worden	verhuurd	aan	vzw	Beschut	Wonen	“De	Overstap” 
Vzw Beschut Wonen heeft als doelstelling het huisvesten en begeleiden van personen met 
psychische problemen. Voor de bewoners is het wonen, in de woningen verhuurd aan “Beschut 
Wonen”, een tussenstap naar zelfstandig wonen.

Munsterbilzen Vinkenstraat 12
 Merelstraat 11
Bilzen Gansbeekstraat 53

•	3	woongelegenheden	worden	verhuurd	aan	vzw	Intesa	–	Nursingtehuizen
In deze woonvorm bouwt men samen met de medebewoners een eigen leven uit, met alle res-
pect voor ieders privacy. Men kan er permanent beroep doen op ADL-hulp.

Alken Hakkeveldstraat 24
 Hakkeveldstraat 26
 Hakkeveldstraat 28

•	2	woongelegenheden	worden	verhuurd	aan	vzw	Open	Thuis
Vzw Open thuis is een dienst Begeleid Wonen voor volwassenen met een verstandelijke en/
of motorische handicap die er zelfstandig kunnen wonen maar die hierbij ondersteuning nodig 
hebben.

Hasselt Disselstraat 85
 Disselstraat 87

•	1	woongelegenheid	wordt	verhuurd	aan	Vzw	Ado	Icarus
Vzw Ado Icarus biedt kwaliteitsvolle ondersteuning aan mensen met een handicap die geïnte-
greerd en zelfstandig willen wonen en leven. De 12 huurders van de omliggende focuswoningen 
kunnen permanent beroep doen op de ADL-dienstverlening.

Hasselt  Disselstraat 82

•	1	woongelegenheid	wordt	verhuurd	aan	het	OCMW	van	Alken	voor	crisisopvang

Alken  Hakkeveldstraat 22

•	1	vergaderzaal	wordt	verhuurd	aan	de	Kerkfabriek	St.	Agapitus

Vliermaal  Leopold III-straat 12

•	1	woongelegenheid	wordt	verhuurd	aan	het	OCMW	Kortessem	voor	crisisopvang

Kortessem Boomgaardstraat 42

•	1	woongelegenheid	wordt	verhuurd	aan	de	stad	Bilzen	voor	de	uitbouw	van	een	Buurt-
huis	in	de	wijk	van	Schoonbeek	

Beverst	      Leenveldstraat 7

•	1	woongelegenheid	wordt	verhuurd	aan	het	OCMW	Bilzen	voor	crisisopvang.	

Bilzen	      Gansbeekstraat 59

•	2	woongelegenheden	worden	verhuurd	aan	het	OCMW	Hoeselt	voor	crisisopvang.

Hoeselt	      Groenstraat 64
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2.1.6.	EVOlUTIE	VAN	HET	AANTAl	VERHUURDE	WONINGEN	VANAf	2002		 	
        
           
2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013

1.369 1.397 1.399 1.442 1.455 1.460 1.459 1.458 1.478 1.490 1.511 1.562
           
           
Nieuwe	verhuringen
Sinds 01.01.2013 verhuren we 28 appartementen in het wooncomplex “Aphrodite” en 13 studio’s  
voor het project Wonen – Welzijn aan personen zonder netwerk.
Sinds 01.04.2013 verhuren we 2 woningen aan het OCMW Hoeselt.
Sinds 01.09.2013 verhuren we 8 appartementen en 2 woningen in de Meidoornlaan II te Kuringen.

Verkoop	van	huurwoningen
In 2013 verkochten we 2 woningen: Eikenhofstraat 24 en Disselstraat 115 te St. Lambrechts Herk.

Aantal	verhuurde	woningen	per	jaar	vanaf	2008
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3.  Projecten

3.1.	PROJECTEN	OPGElEVERD	IN	2013

HASSElT	–	Kuringen	“Meidoornlaan	II”		
       
Project Bouwen van 8 appartementen en 2 woningen
Ontwerper Quirynen & Jacobs – Genk
Openbare aanbesteding  16.03.2011
Aannemer Bouwbedrijf Janssen nv - Bilzen
Bestelbedrag € 1.352.970,98 excl. BtW
Aanvang der werken 15.02.2012
Voorlopige oplevering 31.07.2013
Verhuurd vanaf 01.09.2013
Financiering Bouw Renteloze lening VMSW
Financiering Omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest
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3.2.	 PROJECTEN	IN	UITVOERING	Of	AANBESTEED	

3.2.1.	NIEUWBOUW

BIlZEN	–	Rijkhoven	“Pleinstraat	”	
 
Project Bouwen van 8 appartementen en 7 woningen
Ontwerper FCS Architectenbureau – Hasselt
Openbare aanbesteding 25.05.2012
Aannemer Bouwbedrijf Hoedemakers nv - Hasselt
Bestelbedrag € 2.344.697,07 excl. btw
Aanvang der werken 10.12.2012
Vermoedelijke oplevering 31.08.2014
Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW
Financiering Omgevingsaanleg  Subsidie Vlaams Gewest

HASSElT	–	Kermt	“Heerstraat”
  
Project Bouwen van 12 appartementen met bovengrondse 

parkeergelegenheid
Ontwerper Q-BUS Architectenbureau - Heusden-Zolder 
Openbare aanbesteding 05.09.2012
Aannemer Bouwbedrijf Reynders L. nv - Riemst
Bestelbedrag € 1.606.324,53 excl. btw
Aanvang der werken 19.08.2013 
Vermoedelijke oplevering 10.02.2015
Financiering Bouw Renteloze lening VMSW
Financiering Omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest
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3.2.2.	RENOVATIE

BIlZEN	Eigenbilzen	–	“Braamstraat”
  
Project  Het betreft de verbouwing en renovatie van 6 apparte-

menten naar 5 appartementen met 3 garages.
Ontwerper  Architectenbureau Nicole Claesen - Genk
Openbare aanbesteding 12.06.2013
Aannemer GEMOCO NV - Bilzen
Bestelbedrag € 498.683,82
Aanvang der werken 9.12.2013
Vermoedelijke oplevering 2.01.2015
Financiering Bouw & Omgevingsaanleg Renteloze lening VMSW

HASSElT	–	Kuringen	“Broekerwinning	-	Crutzenstraat”

Project Bouwen van 17 seniorenflats en 11 woongelegenheden 
voor “Begeleid Wonen – project Wonen-Welzijn”

Ontwerper A2O Architecten – Hasselt
Openbare aanbesteding 27.09.2012
Aannemer Bouwbedrijf Hoedemakers nv - Hasselt
Bestelbedrag € 3.182.058,82
Aanvang der werken 15.04.2013
Vermoedelijke oplevering 1.08.2014
Financiering Bouw & Omgevingsaanleg Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuur  Subsidie Vlaams Gewest
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BIlZEN	–	Grote	Spouwen	“Blondeswinning	-	Sapstraat	25”	

Project  Verbouwing en renovatie van de beschermde
 hoeve tot 15 woongelegenheden.
Ontwerper Architectenbureau Segers & Moermans -Hoeselt
Stand van het project De hoeve werd in 2012 opnieuw beschermd.
 Wij ontvingen op 27.07.2012 de definitieve vastleg-

ging van het premiebedrag op het begroting 2012 van 
Erfgoed Vlaanderen.

 De aanbesteding voor de restauratie van de hoeve 
heeft plaats gevonden op 17.01.2013.

 Vooraleer de werken te bestellen wordt een bijkomen-
de premie aangevraagd bij Erfgoed Vlaanderen voor 
de financiering van onvoorziene bijkomende kosten 
voor stabiliteitswerken. 

 Een deel van de achterliggende grond, waarop eerst 
4 nieuwbouwwoningen gepland waren, zal verkaveld 
worden voor de verkoop van 4 sociale bouwpercelen.

Aanvang der werken Vermoedelijk mei 2014 
Financiering Bouw Subsidie Vlaams Gewest - Erfgoed Vlaanderen, 
 aangevuld met  een renteloze lening VMSW 
Financiering Omgevingsaanleg  Subsidie Vlaams Gewest

3.3.	 BOUWPROJECTEN	IN	ONTWERP	Of	IN	ONTWIKKElING

AlKEN	–	“langveld”		

Project Nieuwbouw van 44 woningen en appartementen.
 Het betreft een gemengd project in het BPA
 “Langveld” met sociale kavels, huur- en koopwoningen.
Ontwerper A2O Architecten – Hasselt
Stand van het project Cvba Kleine Landeigendom tongeren is de hoofdiniti-

atiefnemer van wie Cordium op 23.12.2013 de grond 
heeft gekocht voor het bouwen van 44 huurwoningen.

 Het definitief ontwerp voor de bouw van fase 1, 33 
huurwoningen dient aangepast te worden omdat de 
raming het VMSW maximum-financieringsplafond 
overschrijdt. 

Financiering Bouw  Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken Subsidie Vlaams Gewest
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BIlZEN	–	“Vlinderhof	”

Project Het restgebied (eigendom van de gemeente) in de 
bestaande wijk “Gansbeek” wordt opgeladen met ge-
meenschapsvoorzieningen:

− • Basisschool “t Piepelke”
− • CKG Molenberg vzw bouwt een kinderopvangcentrum
− • Cordium bouwt 12 sociale huurwoningen
Ontwerper Lava architecten cvba - Leuven 
Stand van het project De aanbesteding werd stopgezet omdat er geen bouw-

vergunning kon bekomen worden omwille van onduide-
lijkheid over de aangrenzende omgevingsaanleg.

 De bouwaanvraag werd aangevuld met het ontwerp 
van de omgevingsaanleg en opnieuw ingediend op 
31.12.2013.

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW 
Financiering Omgevingsaanleg  Subsidie Vlaams Gewest 

* rood omkaderd: 12 woningen Cordium

HASSElT	–	Kuringen	“Broekerwinning”	

Project Het betreft fase 1 en fase 2 met diverse woonvormen 
in het project “Crutzenstraat” waarin fase drie werd 
opgestart op 15.04.2013. 

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

 fase	2:	20 stapelwoningen  met ondergrondse par-
king.

Ontwerper A2O Architecten  – Hasselt
Stand van het project fase	1: 
 In het nieuwe aanbestedingsdossier werden de nodige 

bezuinigingen doorgevoerd. 
 fase	2: 
 Het voorontwerp voor deze fase wordt aangepast aan 

de door de VMSW gemaakte opmerkingen.
 De aanbesteding van beide projecten, waarvoor de 

bouwaanvraag werd ingediend op 31.12.2013,  is 
voorzien voor medio 2014.

 Voor beide fases wordt voor de verwarming van de 
woningen voorzien in 2 centrale warmtepompen met 
BO -veld (verticale boringen). De studie hiervoor wordt 
gesubsidieerd door, en is deel van het Europees stu-
dieproject “Resilient 7”, waarbij de Europese Gemeen-
schap middelen ter beschikking stelt van projecten ter 
vermindering van de CO2- uitstoot, o.m. de realisatie 
van warmtenetten. 

 De financiering van de WP-installatie zelf dient te ge-
beuren binnen het door de VMSW voorziene maximum-
plafond per gerealiseerde woning. 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest

Illustratie voor- en zijgevel stapelwoningen:
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HASSElT	–	St.	lambrechts-Herk	“Nieuwe	Winning”	
  
Project Bouwen van 49 sociale woongelegenheden in 2 fases. 

De verdere uitbouw van de wijk “Nieuwe Winning” aan 
de Disselstraat.

 fase	1: 55 Wooneenheden:
− • 21 huurwoningen 
− • 14 koopwoningen ( KLE tongeren) 
− • 20 sociale kavels  (Cordium) 
 fase	2:	28 huurappartementen
Ontwerper Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 
Stand van het project Het vergunnings-en aanbestedingsdossier voor de 

bijkomende wegen- en omgevingsaanleg wordt in 
opdracht van de VMSW opgesteld door studiebureel 
technum.

 (Door het groot aantal opmerkingen en het ongun-
stig advies op de bouwaanvraag dient technum een 
aangepast aanvraagdossier op te stellen.) 

 Het voorontwerp van het bouwdossier wordt aange-
past aan de opmerkingen van de VMSW.

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest

HOESElT	–	Alt	Hoeselt	“Schoolstraat	”		

Project Bouwen van 5 woningen
Ontwerper  Wouter Schrijnemakers - Beleving architecten bvba - 

Hasselt 
Stand van het project Het aanbestedingsbedrag van de laagste inschrijver 

overtrof ruim de raming van de architect en het VMSW 
NFS2 maximumplafond, zijnde het bedrag dat we bij 
bestelling renteloos kunnen lenen.

 In het ontwerp wordt gezocht naar besparingen en 
het lastenboek wordt aangepast naar houtskeletbouw, 
waarna de werken opnieuw worden aanbesteed begin 
2014. 

Financiering Omgevingsaanleg Geen infrastructuurwerken noodzakelijk 
Financiering Bouw Renteloze lening VMSW
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HOESElT	–	“Herontwikkeling	Hoeselt	1”		
   
Project Slopen van 31 woningen, vervangende nieuwbouw van 

19 woongelegenheden en de verkoop van 16 sociale 
kavels. De herhuisvesting, de sloop en de nieuwbouw 
gebeurt gefaseerd.

Ontwerper Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 
Stand van het project Op 24.06.2013 ontvingen wij de opmerkingen van de 

VMSW op het voorontwerp voor de vervangingsbouw 
naar 19 woningen. Voor de sloopwerken werd een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
opgestart. Hierbij bedraagt het maximaal bestelbe-
drag € 85.000,- 

 De enige offerte die we ontvingen zat boven het maxi-
mum bedrag. Bijgevolg werd besloten om de werken 
openbaar aan te besteden. 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW

HOESElT	–	“Middelste	kommen”		

Project Uitbreiding van de bestaande wijk. Deze omvat naast 
26 huurwoningen en 14 huurflats ook koopwoningen 
en private woningbouw. Dit project kadert 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 De grondruil om het project mogelijk te maken heeft 
plaats gevonden op 29.04.2013. 

 Nadat er een oplossing is gevonden voor de inplanting 
van een wachtbekken om wateroverlast te vermijden, 
kan de verkavelingsaanvraag en de bouwaanvraag 
voor infrastructuur ingediend worden. 

 Het voorontwerp van de 26 huurwoningen en de 14 
huurflats wordt dan aangepast aan de laatste VMSW 
bouwvoorschriften.

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken  Subsidie Vlaams Gewest
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KORTESSEM	–	“Gauwerstraat	16”	

Project De pastorij wordt verbouwd tot 2 appartementen en 
een vergaderruimte te verhuren aan de Kerkraad.

 Op de naastgelegen grond aan de Gauwerstraat  wor-
den 6 appartementen gebouwd.

Ontwerper  Quirynen & Jacobs – Genk  
Stand van het project Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw werd on-

gunstig geadviseerd door de gemeente. 
 Eind 2013 liet de gemeente ons weten dat zij het RUP  

“Sportveld”  waarvan het ontwerp “on hold” stond  ver-
der wil laten uitwerken. Dit RUP ligt achter ons perceel 
voorzien voor de nieuwbouw, de gemeente wil deze 
zone voorbehouden voor sportinfrastructuur.  

 Daarom stelt de gemeente voor ons perceel naast de 
pastorij in het RUP op te nemen en voor te behouden 
als parkeerruimte.

 Zij stelt een herlokalisering voor van onze nieuwbouw 
op de tegenovergelegen site - te slopen leegstaande 
kleuterschool- , eigendom van de gemeente. 

 De verbouwing van de pastorij tot 2 wooneenheden en 
een vergaderruimte blijft zoals voorzien. 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW
Financiering Omgevingsaanleg Subsidie Vlaams Gewest

  

HOESElT	–	“(Hondhof)	Binnenhof”	

Project  Aankoop van 16 appartementen. Het betrof in eerste 
instantie een CBO project (Constructieve Benadering 
Overheidsopdrachten), waarbij Cordium een aanne-
mingsovereenkomst afsloot met de privé-initiatiefne-
mer Kolmont Woonprojecten nv voor het oprichten van 
sociale woningen. 

Ontwerper  Architectengroep J. Drieskens & J.Dubois – Hasselt  in 
opdracht van Kolmont Woonprojecten nv Hasselt. 

Stand van het project Het “woonoverleg” van 19.11.2012 verleende een posi-
tief advies over de uitvoering van de sociale last in dit 
project in de vorm van 16 huurwoningen te verkopen 
aan Cordium.
In 2013 heeft Kolmont Woonprojecten het project 
opnieuw  ingediend bij de VMSW onder de procedure 
Grond & Pandenbeleid (GPB).
Naar aanleiding van de vernietiging door het grond-
wettelijk hof op 7.11.2013 van een aantal bepalingen 
van het decreet van 27.03.2009 betreffende het Grond 
–en Pandenbeleid (GPB) kan er enkel nog sprake zijn 
van een nieuw af te sluiten overeenkomst over een 
vrijwillige realisatie van sociaal woonaanbod door de 
privé-ontwikkelaar. 
Om dit mogelijk te maken zal er op korte termijn een 
modelovereenkomst ter beschikking gesteld worden 
door de VMSW.

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW voor de verwerving.

23



24

3.4.				RENOVATIE	KANTOORGEBOUW	CORDIUM

In 2013 heeft Cordium zijn kantoorgebouw terug volledig in gebruik genomen.
Na een grondige renovatie in fases werden de werken opgeleverd in juni 2013. 
Door het groeiend personeelsbestand dat geen plaats meer vond in de oorspronkelijke burelen 
was de technische dienst in 2008 uitgeweken naar de woning langs de kantoren.
In het kader van onze visie “eerste partner in sociaal wonen” is het belangrijk om al onze 
stakeholders op één adres alle nodige informatie te kunnen verstrekken.  Ook de werking en de 
communicatie tussen de diensten verbeteren was een prioriteit.

Architecten DBV uit Hasselt kreeg in december 2011 de opdracht om het bestaande kantoorge-
bouw te verbouwen, rekening houdend met:
• voldoende ruimte bieden voor alle personeelsleden en eventuele toekomstige uitbreiding.
• een duidelijke hoofd inkom realiseren dat uitnodigend is en een warm onthaal toelaat.
• circulatie-optimalisatie binnen de kantoren.
• open indeling om de communicatie tussen diensten te optimaliseren
• aangename wachtruimte voorzien voor bezoekers.
• bijkomende archiefruimte creëren.
• maximaal reduceren van de gebruikslasten van het gebouw (energie,…) met behoud van een 

aangenaam binnenklimaat.

De verbouwing werd in verschillende fases uitgevoerd zodat de dienstverlening gegarandeerd 
bleef, alsook de toegankelijkheid voor mindervaliden.

De kantoren werden voorzien van nieuw kantoormeubilair.

In het najaar werd de omgeving rond de gebouwen heraangelegd.  Hierbij opteerden we om 
een onderhoudsvriendelijke beplanting toe te passen, de bestaande bestrating te herstellen en 
bijkomende parkeer- en stockageruimte te creëren.

  



AlKEN	–	“langveld”	

Project Voor de realisatie van ons project “Bouwen van 44 woon-
gelegenheden” in twee fases werd 73 are 38 ca grond 
aangekocht. 

Aankoopprijs € 282.513,-
Datum aankoop 23.12.2013 

AlKEN	–	“Eduard	Dompasstraat”

Project Met het oog op het bouwen van een twaalftal woongele-
genheden werd dit perceel grond met een oppervlakte van 
20 are 91 ca aangekocht. 

Aankoopprijs € 430.000,-
Datum aankoop 18.10.2013

HOESElT	–	“Middelste	Kommen”

Project Cordium ruilde 1 ha 31 a 38 ca grond voor 1  ha 32 a 85 
ca van de gemeente Hoeselt.

 De gemeente betaalde een opleg  van € 11.405,- aan 
Cordium. Deze grondruil was noodzakelijk om het project 
“Middelste Kommen” – Bouwen van 26 woningen en 14 
flats voor alleenstaanden mogelijk te maken.  

Datum ruiling  29.04.2013

4. Aankopen
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5.1.	VERKOOP	VAN	HUURWONINGEN

5.1.1.	VERKOOP	VAN	TWEE	SOCIAlE	WONINGEN

In het kader van het kooprecht zittende huurder werden in 2013 twee woningen aan de zittende 
huurder verkocht :
Eikenhofstraat	24	en	Disselstraat	115	te	St.	lambrechts	Herk.

Elke verkochte woning was ouder dan 25 jaar. In deze woningen werden in het verleden geen 
grote renovatiewerken uitgevoerd. Ze werden verkocht aan de geschatte waarde die door de 
ontvanger van de registratie werd uitgevoerd.

    

5.Verkopen
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5.2.	 VERKOOP	VAN	SOCIAlE	KAVElS

In	het	gemengd	project	“Kuringen	-Broekerwinning”	met	huur	-	en	koopwoningen	werden	7	
percelen	voorbehouden	voor	de	verkoop	als	sociale	kavel.

5.2.1.	SOCIAlE	KAVElS

Volmolenstraat	te	Kuringen:	7	bouwkavels
De kavels variëren in oppervlakte tussen 2 are 77 ca. en 3 are 67 ca. De verkoopprijs ligt tussen 
€ 52.076 en € 68.996 (€ 188/m2). Eind 2013 werden deze 7 kavels toegewezen op basis van 
het op 1.07.2013 geopend inschrijvingsregister.

5.2.2.	AANTAl	KANDIDAAT-KOPERS	VOOR	KAVElS

REGISTER	KAVElS	 NIEUWE	INSCHRIJVINGEN	 SCHRAPPINGEN
	 SINDS	01-07-2013	  

ALKEN 0 0
BILZEN 0 0
HASSELt 12 1
HOESELt 0 0
KORtESSEM 0 0

Totaal	 12	 1

5.3.	AANVRAAG	AANKOOP	HUURWONINGEN

KOOPRECHT	 OPGESTART	2013	 VERKOCHT	2013
	 	 
ALKEN 1 -
BILZEN 1 -
HASSELt - 2
HOESELt - -
KORtESSEM - -

Totaal	 2	 2



6.1	 KANDIDAAT-HUURDERS	

6.1.1.	KANDIDAAT-HUURDERS	VOlGENS	JAAR	VAN	INSCHRIJVING

In 2013 hebben 424 kandidaten zich ingeschreven op de wachtlijst voor het huren van een 
sociale woning bij Cordium. 
Op 31.12.2013 tellen we 1325 aanvragen voor een sociale woongelegenheid. 
De oudste kandidatuur dateert uit het jaar 2001. Deze kandidaat is reeds huurder van Cor-
dium. De lange wachttijd betreft een interne mutatie naar een woning met 4 slaapkamers. 
Beide kandidaten kozen hiervoor enkel Bilzen Centrum. De grootste groep van de kandidaten 
(77%) treft men aan in de laatste vier kalenderjaren (2010-2013)

JAAR	VAN	INSCHRIJVING	 AANTAl	KANDIDAAT-HUURDERS	 %
	 PER	JAAR	OP	31-12-2013

2001 1 0,08%
2002 1 0,08%
2003 9 0,68%
2004 14 1,06%
2005 10 0,75%
2006 30 2,26%
2007 59 4,45%
2008 80 6,04%
2009 109 8,23%
2010 153 11,55%
2011 211 15,92%
2012 224 16,91%
2013 424 32,00%

TOTAAl	 1.325	 100% 

6. Kandidaat-huurders
6.1.2.	KANDIDAAT-HUURDERS	VOlGENS	WOONPlAATS

643 (48,53%) kandidaat-huurders wonen momenteel in Hasselt. Uit de gemeente Bilzen zijn 
306 (23,09%) personen in geschreven als kandidaat-huurder, uit Hoeselt 84 (6,34%), uit Alken 
74 (5,58%) en uit Kortessem 47 (3,55%). Momenteel wonen 171 kandidaat-huurders (12,91%) 
buiten het werkgebied.

Aantal	kandidaat-huurders	volgens	woonplaats
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6.1.3.	KANDIDAAT-HUURDERS	VOlGENS	lAND	VAN	HERKOMST

Het merendeel van de kandidaat-huurders, 1000 personen of 75,47%, heeft de Belgische natio-
naliteit. De tweede grootste groep zijn personen met een Marokkaanse nationaliteit. Daarop vol-
gen de kandidaat-huurders met een turkse en Afghaanse nationaliteit. De kandidaat-huurders 
vertegenwoordigen 51 nationaliteiten.

Verdeling	aantal	kandidaten	volgens	land	van	herkomst
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6.1.4.	KANDIDAAT-HUURDERS	PER	lEEfTIJDSCATEGORIE

Op 31 december 2013 tellen we 243 kandidaat-huurders tussen 18 en 30 jaar. 939 tussen 30 
en 65 jaar en 143 kandidaat-huurders zijn ouder dan 65 jaar.

6.1.5.	KANDIDAAT-HUURDERS	PER	WONINGTyPE

54 % van de kandidaat-huurders kiezen een woning met 1 of 2 slaapkamers. Dit zijn dus alleen-
staanden, gezinnen met 1 kind of koppels. De tweede grootste groep (28%) komt in aanmer-
king voor een 3 slaapkamerwoning. 50 kandidaten kiezen voor een woning met 5 slaapkamers. 
Deze groep vertegenwoordigt maar 3,87% van het kandidatenbestand.

Aantal	kandidaten	per	woningstype

6.1.6.	KANDIDAAT-HUURDERS	VOlGENS	INKOMEN

57 % van de kandidaat-huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 15.000 per jaar. Huur-
ders met een inkomen hoger dan € 20.000 vormen 23 % van de kandidaat-huurders.

INKOMEN	 AANTAl	 %

minder dan € 15.000 896 67,62%
tussen € 15.000 en € 20.000 238 17,96%
tussen € 20.000 en € 30.000 165 12,45%
tussen € 30.000 en € 40.000 24 1,81%
Meer dan € 40.000 2 0,15%

TOTAAl	 1.325	 100% 

6.1.7	 EVOlUTIE	VAN	HET	TOTAAl	AANTAl	
	 KANDIDAAT-HUURDERS

Het aantal inschrijvingen voor een sociale woning is ongeveer gelijk gebleven. We hadden 1328 
kandidaat-huurders in 2012 en 1325 in 2013. Deze constante is het gevolg van de actualisatie 
die plaatsvond in 2013.

Aantal	kandidaat-huurders	per	31	december
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6.2.	ACTUAlISATIE

Elk oneven jaar actualiseert Cordium het inschrijvingsregister van de kandidaat-huurders.
Op 01 april 2013 heeft Cordium de brief betreffende de actualisering verstuurd naar alle 
kandidaat-huurders die tot en met 31 maart 2013 ingeschreven waren. 

Verloop:
Op 01 april 2013 hebben wij 1482 kandidaten die ingeschreven waren van 12-04-2001 t.e.m. 
31-03-2013 een eerste maal aangeschreven. 

De kandidaten kregen een termijn van 1 maand om ons te laten weten dat zij nog steeds kandi-
daat wensten te blijven voor het huren van een sociale woning. 

Op 01 mei 2013 werden alle kandidaten die niet antwoordden op het 1ste verzoek tot actualise-
ring van hun dossier voor een tweede maal aangeschreven. Hiervoor kregen ze een periode van 
15 dagen. 

Na de volledige actualisatieperiode hernieuwden 1.104 kandidaten hun dossier.

Nieuwe	inkomstengrenzen:
Op 17 mei 2013 ontvingen we een omzendbrief van de Vlaamse Overheid, waarin de datum tot 
afronding van de actualisering 2013 tot uiterst 31 december 2013 mocht uitgesteld worden. Dit 
uitstel werd verleend aangezien er een ontwerp van besluit tot wijziging van diverse bepalingen 
betreffende het woonbeleid in opmaak was. Dit ontwerp zou onder meer de inkomstengrenzen 
verhogen met ongeveer 13%. Concreet had dit tot gevolg dat tot de bekendmaking van deze 
nieuwe inkomstengrenzen de actualisatie niet kon afgesloten worden.

Binnen Cordium werden de vooropgestelde procedure tot hantering van de actualisatie correct 
gehanteerd. Alleen werd voor de afronding van het dossier bij 30 kandidaten gewacht tot de 
effectieve inkomstengrenzen. Hun inkomsten vielen tussen de originele en mogelijks nieuwe 
grenzen. Op 23 december 2013 werden de nieuwe inkomstengrenzen bekrachtigd, en kon de 
actualisatie volledig afgerond worden.

Schrapping:
Na de actualisatie van het kandidatenregister, op 23 december 2013, werden 378 kandidaten 
geschrapt. 1104 kandidaat-huurders hebben hun kandidatuur verlengd. 

Overzicht:
Evolutie	kandidaten	tijdens	actualisatie
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6.3.	TOEWIJZINGEN	/	VERHUIZINGEN	

6.3.1.	NIEUWE	HUURDERS	2013

In 2013 noteerden we 98 nieuwe sociale huurders, inclusief de tien nieuwe huurders in de Mei-
doornlaan Fase II en de 28 nieuwe huurders van het wooncomplex “Aphrodite” te Hoeselt. 

Aantal	toewijzingen	per	gemeente

6.3.2.	GEZINSSAMENSTEllING	VAN	DE	NIEUWE	HUURDERS	2013

UITSPlITSING	AANTAllEN	 #	 %	 TOTAAl	%
	 	 	 PER	GROEP

Alleenstaanden 39 39,80% 62,24%
Eenoudergezinnen (1 volwassene + bijwoner(s)) 2 2,04% 
Eenoudergezinnen (1 volwassene + kind(eren) + bijwoners(s)) 1 1,02% 
Eenoudergezinnen (1 volwassene + kind(eren)) 19 19,39% 

Paar met kinderen - 2 volwassenen + kind(eren) 1 1,02% 23,47%
Paar met kinderen - 2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s) 22 22,45%
 
Paar zonder kinderen - 2 volwassenen 1 1,02% 14,29%
Paar zonder kinderen - 2 volwassenen + bijwoners 13 13,27% 

TOTAAl	 98	 100% 

Overzicht	aantal		verhuizingen	vanaf	2008
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6.3.3.	NIEUWE	HUURDERS	VOlGENS	lAND	VAN	HERKOMST

Van de 98 nieuwe huurders in 2013 is ruim 63 % van de referentiehuurders geboren in België. 
7 % van de nieuwe huurders is geboren in Marokko, 7% in Rusland en 5 % in turkije. Over de 
98 nieuwe huurders noteren we 16 verschillende landen.

Nieuwe	huurders	volgens	land	van	herkomst

6.3.4.	lEEfTIJD	VAN	NIEUWE	HUURDERS	VOlGENS	WOONPlAATS

Bijna 11 % van de nieuwe huurders (98 huurders) is ouder dan 60 jaar. 46 % heeft een leeftijd 
tussen 30 en 50 jaar.

lEEfTIJDSGRENZEN	 AANTAl	PERSONEN	 %

< 20 2 2,04%
21 - 30 8 8,16%
31 - 40 21 21,43%
41 - 50 25 25,51%
51 - 60 19 19,39%
61 - 70 15 15,31%
71 - 80 6 6,12%
81 - 90 2 2,04%

TOTAAl	 98	 100% 

leeftijd	van	de	nieuwe	huurders	volgens	woonplaats
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6.3.6.	AfWIJKINGEN	OP	DE	TOEWIJZINGSREGElS

Eengezinswoning	Grote	Bameriklaan	39	te	Hasselt
Versnelde toewijzing op basis van sociale aard (art. 24 § 1.) omwille van overlijden referentie-
huurder en niet voldoende zelfredzaamheid van overblijvende inwonende dochter.

Eengezinswoning	Grote	Breebeemdlaan	34	te	Hasselt
Versnelde toewijzing op basis van sociale aard (art. 24 § 1.) omwille van overlijden referentie-
huurder en problematische psychiatrische achtergrond van overblijvende inwonende dochter. Er 
werd een extern netwerk ingeschakeld om begeleiding te verzekeren.

34

6.3.5.	INKOMEN	VAN	NIEUWE	HUURDERS

25 % van de huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 10.000 per jaar. Huurders met 
een inkomen hoger dan € 20.000 vormen 21 % van de huurderspopulatie. De helft (53 %) 
heeft een inkomen dat ligt tussen € 10.000 en € 20.000.

Aantal	nieuwe	huurders	volgens	inkomen



Op 31.12.2013 huurden 1482 gezinnen in het sociaal huurstelsel een woning van 
onze vennootschap. Daarnaast verhuurden we 16 woningen buiten sociaal huurstel-
sel en 5 woningen in het private huurstelsel. 12 studio’s verhuurden we in het kader 
van het project Wonen – Welzijn.

Daarnaast	stonden	er	:

• 24 woningen leeg in de Stijn Streuvelslaan als gevolg van de uitbreiding en herop-
bouw van de wijk “Demerdal” te Hoeselt.

• 6 appartementen leeg in de Braamstraat te Eigenbilzen als gevolg van een totale 
renovatie van het appartementsblok.

• 2 mindervalidewoningen in de Meidoornlaan fase 2 te Kuringen in afwachting 
van nieuwe huurder

• 1 studio stond leeg in de Gaarveldstraat te Hasselt (wonen-welzijn)

• 11 woningen leeg als gevolg van uit te voeren herstellingswerken na het vertrek 
van de huurder

Op 01.04.2013 werden 7 handelspanden voor het eerst verhuurd. Deze zijn gelegen 
in het wooncomplex “Aphrodite”. 2 handelspanden staan leeg in afwachting van een 
nieuwe huurder.

7. Huurders
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UITSPlITSING	AANTAllEN	 #	 %	 TOTAAl	%
	 	 	 PER	GROEP

Alleenstaanden 583 39,34% 62,01%
Eenoudergezinnen (1 volwassene + bijwoner(s)) 15 1,01% 
Eenoudergezinnen (1 volwassene + kind(eren) + bijwoners(s)) 16 1,08% 
Eenoudergezinnen (1 volwassene + kind(eren)) 305 20,58%
 
Paar met kinderen - 2 volwassenen + kind(eren) 293 19,77% 21,73%
Paar met kinderen - 2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s) 29 1,96%
 
Paar zonder kinderen - 2 volwassenen 234 15,79% 16,26%
Paar zonder kinderen - 2 volwassenen + bijwoners 7 0,47% 

TOTAAl	 1.482	 100,00% 

7.1	 HUURDERS	BINNEN	HET	SOCIAAl	HUURSTElSEl

7.1.1	 HUURDERS	VOlGENS	GEZINSSAMENSTEllING

Van de 1482 huurders is 39 % alleenstaand. 336 huurders of ruim 22% van alle huurders, zijn 
éénoudergezinnen. Gezinnen met kinderen vormen 22% van het totaal aantal huurders. 

1.482	GEZINNEN	BESTAANDE	UIT	 AANTAl	 %

1 persoon 583 39,34%
2 personen 423 28,54%
3 personen 210 14,17%
4 personen 130 8,77%
5 personen 80 5,40%
6 personen en meer 56 3,78%

TOTAAl	 1.482	 100,00% 

Overzicht	gezinssamenstelling
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Aantal	huurders	volgens	leeftijd	per	woonplaats

7.1.3.	HUURDERS	PER	lAND	VAN	HERKOMST

Van de 1482 huurders is ruim 75 % geboren in België. Huurders geboren in Marokko vormen 
met 5,20 % de tweede grootste groep van de huurderspopulatie en de derde grootste groep 
met 5,38 % is geboren in turkije. In totaal huisvest Cordium 43 nationaliteiten.

	 #	 %

België 1122 75,71%
Marokko 77 5,20%
turkije 70 4,72%
Italië / Duitsland / Nederland 64 4,32%
Andere 149 10,05%
Nederland - 0,00%
Duitland - 0,00%

TOTAAl	 1.482	 100,00%

7.1.2.	AANTAl	HUURDERS	VOlGENS	lEEfTIJD	PER	WOONPlAATS

In 2013 merken we op dat 37 % van de huurderspopulatie (1482 huurders) ouder is dan 60 
jaar. 30 % heeft een leeftijd tussen 30 en 50 jaar. 29 % van de huurders is tussen 50 en 60 
jaar.

lEEfTIJDSGRENZEN	 AANTAl	PERSONEN	 %

< 20 3 0,20%
21 - 30 35 2,36%
31 - 40 149 10,05%
41 - 50 305 20,58%
51 - 60 432 29,15%
61 - 70 338 22,81%
71 - 80 166 11,20%
81 - 90 46 3,10%
91 - 100 8 0,54%

TOTAAl	 1.482	 100,00% 
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7.1.4.	HUURDERS	VOlGENS	INKOMEN

13 % van de huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 10.000 per jaar. Huurders met 
een inkomen hoger dan € 20.000 vormen 23 % van de huurderspopulatie. 64 % heeft een 
inkomen dat ligt tussen € 10.000 en € 20.000.

Aantal	huurders	volgens	inkomen

 

Huurders	per	nationaliteit
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7.1.5.	VERDElING	AANTAl	HUURDERS	VOlGENS	REëEl	
	 BETAAlDE	HUURPRIJS

26 % van de huurders betaalt een huurprijs lager dan € 200 en de grootste groep van de 
huurders, 770 huurders ofwel 52 % betaalt een huurprijs tussen € 200 en € 400. 21% heeft 
een huurprijs tussen € 400 en € 600. In 2013 zijn er 21 huurders die een huurprijs van meer 
dan € 600 betalen.

Verdeling	aantal	huurders	volgens	reëel	betaalde	huurprijs	in	€

7.1.6.	OVERZICHT	GEMIDDElDE	NETTO	HUURPRIJS

De gemiddelde netto huurprijs bedraagt op 31.12.2013 € 294. 
Deze netto huurprijs is gestegen ten opzichte van € 289 in 2012.

Overzicht	gemiddelde	netto	huurprijs	in	€	/	maand
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7.2.	DEBITEURENBEHEER

7.2.1.	 SCHUlDEN	VAN	HUURDERS	EN	VERTROKKEN	
	 HUURDERS	OP	31/12/2013

HUURACHTERSTAl		 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013

Huurders 78.756,45 92.001,78 91.413,82 90.833,53 86.194,83 91.888,49
Vertrokken huurders 10.145,96 6.630,58 4.693,72 2.149,53 5.347,68 8.615,50

TOTAlE	
HUURACHTERSTAl	 88.902,41	 98.632,36	 96.107,54	 92.983,06	 91.542,51	 100.503,99

JAAR	 AANTAl		 HUUROMZET	 BEDRAG	 ACHTERSTAl	
	 HUURDERS	 	 ACHTERSTAl	 IN	%

2008 1.459 4.801.613,53 88.902,41 1,85%
2009 1.446 4.982.636,73 98.632,36 1,98%
2010 1.445  5.108.026,43  96.107,54 1,88%
2011 1.443  5.287.161,26  92.983,06 1,75%
2012 1.511  5.661.825,29  91.542,51 1,61%
2013 1.562  5.982.374,76  100.503,99 1,68%
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Verhouding	huurinkomsten	/	huurachterstallen	zittende	huurders	-	evolutie

7.2.2.	INDElING	VOlGENS	HET	BEDRAG	VAN	DE	
	 HUURACHTERSTAl	PER	HUURDER

INDElING	ACHTERSTAl	VOlGENS	BEDRAG	 AANTAl	HUURDERS	MET	ACHTERSTAl	

€ 0,00 - € 199,99 104
€ 200,00 - € 399,99 52
€ 400,00 - € 599,99 26
€ 600,00 - € 799,99 14
€ 800,00 - € 999,99 5
€ 1.000,00  -  € 1.199,99 8
> € 1.200,00 18

AANTAl	HUURDERS	MET	ACHTERSTAl	 	 227
GEMIDDElDE	ACHTERSTAl	PER	HUURDER	 	 €	404,80
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7.2.4.	INDElING	VOlGENS	HET	BEDRAG	VAN	DE	
	 HUURACHTERSTAl	PER	WIJK

GEMEENTE	/		 AANTAl	 AANTAl	 GEM.		 ACHTERSTAl
DEElGEMEENTE		 WONINGEN	 DOSSIERS	 ACHTERSTAl		 OP
	 																 VERHUURD	 ACHTERSTAl		 PER	DOSSIER		 31/12/2013
	 	 	 	 >	100	€	 IN	€		 IN	€	
ALKEN    
Hakkeveld 93 7  1.074,90  7.524,33
TOTAAl	AlKEN	 93	 7	 	1.074,90		 7.524,33
    
BILZEN 254 28  509,83  14.275,36
Grote Spouwen Riemsterweg 5 0 0,00  0,00
Beverst 183 22  487,23  10.718,96
Mopertingen 14 2  427,32  854,64
Munsterbilzen 76 5  466,20  2.330,99
Eigenbilzen 28 5  568,41  2.842,07
TOTAAl	BIlZEN	 560	 62	 	500,36		 31.022,02
    
HASSELt 9 1  628,28  628,28
Wonen & Welzijn 13 2  970,00  1.940,00
Kuringen 246 13  516,87  6.719,32
Kermt 55 5  415,94  2.079,69
St. Lambrechts-Herk 168 11  702,02  7.722,21
TOTAAl	HASSElT	 491	 32	 	596,55		 19.089,50
    
HOESELt 205 18  924,34  16.638,13
TOTAAl	HOESElT	 205	 18	 	924,34		 16.638,13
    
KORtESSEM 104 11  1.146,23  12.608,50
Vliermaal 4 1  449,02  449,02
Vliermaalroot 101 13  350,54  4.556,99
Wintershoven 4 0 0,00  0,00
TOTAAl	KORTESSEM	 213	 25	 	704,58		 17.614,51
       
AlGEMEEN	TOTAAl	 1.562		 144	 €	638,11		 €	91.888,49	
     

   

7.2.3.	INDElING	VOlGENS	AANTAl	HUURDERS	MET	
	 AANTAl	MAANDEN	HUURACHTERSTAl

Overzicht	aantal	huurders	met	aantal	maanden	huurachterstal
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7.2.5.	JURIDISCHE	DOSSIERS	IN	2013
    
WIJK	 PROCEDURES		 NIEUWE	 TOTAAl	 WAARVAN	 WAARVAN:	 lOPENDE	 TOTAAl
	 lOPENDE	OP		 PROCEDURES	 AANTAl	 UITHUIS-	 AfGESlOTEN	 DOSSIERS	 DOSSIERS
	 31/12/2012	 2013	 DOSSIERS		 ZETTINGEN	 PROCEDURES	 OP
	 	 	 	 IN	2013	 IN	2013	 31/12/2013

Hoeselt 2 4 6 2 2 4 6
Hasselt 2 1 3 2 3 0 3
Bilzen 4 3 7 4 6 1 7
Alken 2 1 3 1 1 2 3
Kortessem 1 2 3 0 0 3 3

tOtAAL 11 11 22 9 12 10 22

7.2.6.	OVERlEGMOMENTEN	OCMW’S

In 2013 sloegen, in kader van huurachterstal, de 3 huisvestingsmaatschappijen Cordium, Has-
seltse HM en SVK Midden-Limburg, samen met het OCMW van Hasselt de handen in elkaar. De 
3 maatschappijen stelden geregeld vast dat een aantal huurders chronische problemen met hun 
huurbetaling ondervinden. Om een extra inspanning  te leveren waarbij uithuiszetting kan ver-
meden worden, werd er een nieuw initiatief ‘LAC-Wonen’ in het leven geroepen. Hierbij krijgen 
de huurders nog een extra kans, om samen in overleg met het OCMW en de SHM, een regeling 
in hun huurachterstal te treffen. 



8.1.	 UITGEVOERDE	HERSTEllINGEN

In 2013 werkte Cordium in totaal 1496 werkopdrachten met betrekking tot het on-
derhoud 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 2013 werkten de techniekers 755 werkbonnen af in 
verhuurde woningen.

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 2013 werkten 
externe aannemers 741 werkbonnen af.

De meldingen in verband met de centrale verwarming worden rechtstreeks behan-
deld door de onderhoudsfirma Cofely Service.

8. Renovatie, onderhoud  
en herstellingen
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8.2.	 EVOlUTIE	VAN	HET	AANTAl	MElDINGEN

Voor het werkjaar 2013 noteerden we 0,96 gemiddeld meldingen per woongelegenheid. 
Per 31.12.2013 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd over alle opdrachten voor de eigen techni-
sche dienst, vanaf de melding tot de oplossing 4,42 dagen. 

Evolutie	van	het	aantal	klachten	sinds	2001

JAAR	 AANTAl	BONNEN	 AANTAl	WONINGEN	 BONNEN/EENHEID

2008 2319 1456 1,59
2009 1634 1458 1,12
2010 1496 1478 1,01
2011 1430 1493 0,96
2012 1398 1511 0,93
2013 1496 1562 0,96

Werkbonnen	t.o.v.	het	aantal	woningen

8.3.	 VERDElING	VAN	DE	MElDINGEN	PER	SOORT

MElDINGEN	T.D.

Beplanting: 4
Centrale Verwarming:  43
Daken:  158
Diverse: 103
Elektriciteit: 162
Gemeenschappelijke delen: 15
Glas: 21
Hang- en sluitwerk : 273
Metaal: 13
Muren: 85
Opritten:  8
Schrijnwerk: 30
Riolering: 71
Sanitair: 495
Vloeren kunststof: 7
Vloeren steen: 8

TOTAAl	 1496
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Overzicht	meldingen	2013

8.4.	 RENOVATIE	NA	VERHUIS

8.4.1.	KlEINE	RENOVATIE	NA	VERHUIS

De jongere woningen van Cordium worden bij elke verhuis opgefrist. Dit houdt in: behangpapier 
van de muren verwijderen en uitplamuren, soepele vloeren vervangen waar nodig, binnenschrijn-
werk 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. tijdens 
het jaar 2013 werd deze procedure toegepast op 33 woongelegenheden. De gemiddelde kost-
prijs per eenheid bedroeg € 2.880,70 excl. btw.

WIJK	 BEDRAG	IN	€	(ExCl.	BTW)	 AANTAl	WONINGEN

Alken € 19.212,61 6
Bilzen € 35.342,74 13
Hasselt € 25.348,66 8
Hoeselt € 6.989,25 4
Kortessem € 8.169,79 2

TOTAAl	 €	95.063,05	 33

8.4.2.	GROTE	RENOVATIE	NA	VERHUIS

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. Voor de uitvoering van de renovatie van woningen, ouder dan 25 jaar, werd 
de aanbesteding verlengd met één jaar. Door met één aannemer samen te werken gedurende 
een volledig jaar voor de grote renovatie van alle woningen die vrijkomen na verhuis, hebben 
we het voordeel om een betere prijs te bekomen en daarbij de administratie te vereenvoudigen. 
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Bij een grote renovatie na verhuis worden alle zichtbare en onzichtbare delen die een defect 
kunnen oplopen in de volgende 25 jaar vervangen, bv. sanitair, vloeren, keuken enz… Cordium 
gebruikt een aantal standaardafwerkingen bij de nieuw geplaatste materialen die intern worden 
bepaald en volgens het lastenboek van de VMSW. Een grote renovatie neemt 45 kalenderdagen 
in beslag voor de uitvoering van de werken. De gemiddelde kostprijs per eenheid bedroeg  
€ 36.492,40 excl. btw.

WIJK	 BEDRAG	IN	€	(ExCl.	BTW)	 AANTAl	WONINGEN

Alken € 121.012,86 4
Bilzen € 527.610,25 13
Hasselt € 136.897,88 4
Hoeselt € 125.006,84 3
Kortessem € 257.229,50 8

TOTAAl	 €	1.167.757,33	 32

 
8.5.	 GROTE	RENOVATIEWERKEN

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 inves-
teringsprogramma voor de renovatie van de bestaande woningen.

In	het	werkjaar	2013	resulteerde	dit	in	het	realiseren	van	volgende	projecten:

WIJK	 PROJECT	 BESTEl-	 TERMIJN	 STARTDATUM	 STATUS
	 	 BEDRAG	IN	€   31.12.2013

Alken Isoleren van 66.447,62 80 werkdagen 28/01/2013 opgeleverd
 zoldervloeren
Kuringen I  Isoleren van 135.276,39 180 kalenderdagen 5/02/2013 uitvoering
en II zoldervloeren
Kuringen II vervangen 624.182,22 300 kalenderdagen 15/05/2013 uitvoering
 keukens
Beverst vervangen 43.129,28 70 kalenderdagen 19/08/2013 uitvoering
 houten ramen

8.6.	 ONDERHOUDSCONTRACT	CENTRAlE	VERWARMING

Op 1 mei 2009 werd voor herstellingswerken aan en onderhoud van centrale verwarming een 
onderhoudscontract afgesloten met de firma Cofely.

In 2013 bedragen de totale kosten aan Cofely € 275.921,22 excl. BtW. Dit betekent een 
gemiddelde onderhoudskost van € 178 excl. BtW per woning. Gemiddeld waren er 1550 wonin-
gen onder contract in 2013.

8.7.	 SCHADEGEVAllEN	MET	TUSSENKOMST	VAN	VERZEKERING

		 2011	 2012	 2013

Schadegevallen waarbij Cordium aansprakelijk werd gesteld 11 8 6
Schadegevallen waarbij derden aansprakelijk werden gesteld 10 7 3
Schadegevallen waarbij huurders aansprakelijk werden gesteld 1 0 3
Verzekering “Afstand van verhaal” 6 4 7

TOTAAl	 28	 19	 17
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9.1.	 BEWONERSPARTICIPATIE

9.1.1.	PROJECT:	IK	EN	MIJN	HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

Een belangrijk aspect in het takenpakket van de dienst bewonerszaken is het in kaart brengen
van de leefbaarheid alsook de tevredenheid in onze sociale woonwijken. De samenwerking met 
RIMO, onze partner gespecialiseerd in samenlevingsopbouw, wordt hiervoor ingezet. In 2013 
werden 2 enquêtes afgenomen.

Disselwijk	te	Sint-lambrechts	Herk
Aan de hand van een tevredenheidsenquête, werd er bij de huurders van de Disselstraat in Has-
selt gepolst hoe zij het wonen in hun sociale woonwijk ervaren. 59 enquêtes (105 woningen) 
werden ingevuld.

9. Bewonerszaken

• Ruim	driekwart	van	de	bewoners	is	over	het	algemeen	tevreden	over	hun	woning.	Dat wil 
niet zeggen dat er geen werkpunten zijn. Een belangrijke groep huurders heeft aangegeven 
dat er problemen zijn met de keukens, en in mindere mate met de badkamers. 

• Ook de tevredenheid over de wijk scoort opvallend hoog. liefst	86%	woont	graag	in	de	
Disselstraat.	Het rustige en groene karakter van de buurt en het goed contact met de buren 
geeft men aan als belangrijkste factoren.

• De dienstverlening van Cordium scoort hoog: 84%	van	de	huurders	is	tevreden.

Deze informatie werd hen ook teruggekoppeld via een infobrochure alsook een infovergadering.

Maastrichterstraat	te	Mopertingen
In 2011 werd door Cordium de residentie ‘Elisabeth’ (14 appartementen) te Mopertingen aan-
gekocht. tot op vandaag blijft het moeilijk om binding met onze huurders te krijgen. Er worden 
regelmatig bewonersvergaderingen georganiseerd, maar steeds met beperkte opkomst. Om zicht 
te krijgen op hoe huurders hun wonen ervaren, is er tijdens de maanden november en december 
2013 een tevredenheidsenquête afgenomen. De resultaten worden in 2014 verwerkt en daarna 
teruggekoppeld aan de huurders. We hopen hieruit aanknooppunten te halen zodat de interac-
tie tussen Cordium en de huurders geactiveerd wordt.

9.1.2.		BEWONERSVERGADERINGEN	IN	fUNCTIE	VAN	
	 AfBRAAK/RENOVATIEPROJECTEN

Herontwikkeling	Hoeselt	I
Het renovatieproject in Hoeselt omvat de afbraak van 27 huizen en 4 appartementen in de 
Morlotlaan en de Stijn Streuvelslaan. 

Bij opstart van dit project werden alle huurders einde 2012 op een bewonersvergadering 
geïnformeerd over de planning van deze werken. tijdens de daar op volgende huisbezoeken 
werden alle persoonlijke vragen en opmerkingen beluisterd en beantwoord. Iedereen werd als 
kandidaat-huurder ingeschreven voor een nieuwe huurwoning naar keuze.

In 2013 werden de laatste 11 bewoners die tot fase I van het afbraakproject in Hoeselt behoor-
den, herhuisvest.

Cordium voorzag voor elk gezin dat herhuisvest werd een tegemoetkoming van maximum 
€ 2020 ter vergoeding van een nieuwe internet- of kabelaansluiting, gordijnen en/of een 
verhuisfirma. 
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Voor reeds 4 huurders die tot fase II van het afbraakproject behoorden, kon een toewijzing ge-
realiseerd worden in 2013. Op 31/12/2013 staan er nog 7 bewoners van de Stijn Streuvelslaan 
op de wachtlijst voor een nieuwe woning.

Om een goede begeleiding van de huurders te kunnen blijven garanderen tijdens deze periode, 
organiseert Cordium een 2-maandelijkse zitdag in een vrijstaande woning in de Stijn Streuvel-
slaan. Op die manier hoopt de dienst bewonerszaken een vinger aan de pols te kunnen houden 
in de wijk.

Keukens	fase	2	Rode	Rok	Kuringen

Op 6 mei 2013 nodigde Cordium haar huurders, wonende in de Rode Rok-wijk fase 2, op een 
informatievergadering uit, waar de planning betreffende de renovatie van hun keukens (40-tal) 
werd toegelicht. 75% van de huishoudens waren aanwezig op dit overleg. De huurders kregen 
uitleg over de aanpak van de werken, maar kregen ook de ruimte om hun woonexpertise aan te 
reiken. Deze uitwisseling zorgde voor een creatieve samengewerking tussen Cordium, de aan-
nemer en de huurders.

9.1.3.	BEWONERSVERGADERINGEN	IN	fUNCTIE	VAN	INHUIZING
	 NIEUWE	PROJECTEN

In september 2013 werd het nieuwe project ‘Meidoornlaan fase 2’, bestaande uit een mix van 8 
duplexen en 2 huizen, opengesteld. twee van deze duplexen werden ingericht naar de specifieke 
noden voor personen die rolstoelafhankelijk zijn. Deze werden gerealiseerd naar aanleiding van 
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het samenwerkingsverband tussen stad Hasselt en de sociale woonactoren (sociale huisvesting 
als welzijnsorganisaties), waarbij een eigen toewijzingsreglement voor kwetsbare doelgroepen 
werd opgemaakt.

Voor de nieuwe huurders organiseerden we een gezamenlijke bewonersvergadering. Dienst 
kandidaat-huurders, dienst bewonerszaken en de technische dienst sloegen de handen in elkaar 
om de nieuwe huurders warm te verwelkomen. De huurders kregen, naast een lekker hapje en 
drankje, uitleg over het reilen en zeilen binnen Cordium. Alsook werd er een bondige uitleg over 
de technische snufjes in hun woonst geboden. De meerwaarde voor Cordium is dat de huurders 
direct een gezicht kunnen kleven op de verschillende diensten. Daarnaast is er een (in)formeel 
contact met hun nieuwe buren om het ijs te breken.

9.1.4.		ACTIVITEITEN	IN	DE	WIJKEN

Of een wijk leefbaar is, heeft te maken met hoe de sfeer in de buurt is. Hoe gaan de bewoners 
met elkaar om, zijn er veel gezamenlijke activiteiten, zeggen mensen elkaar gedag op straat en 
dat soort dingen. Daarnaast herken je een leefbare wijk ook aan hoe die eruitziet. Ligt er veel 
troep op straat, zijn er veel onverzorgde stukken groen en hoeveel gebouwen staan er leeg, 
zijn vragen waar je dan aan kunt denken. Het inzetten op gezamenlijke initiatieven zal volgens 
Cordium bijdragen tot verbetering van de leefbaarheid alsook van de leefomgeving.

Door gebruik te maken van een leefbaarheidsbudget, wil Cordium in de toekomst initiatieven 
uit haar woonwijken of -complexen, die de leefbaarheid en welzijn verbeteren, ondersteunen. De 
essentie van deze initiatieven moet wel een positieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid 
en leefomgeving.

Garageverkoop	in	Vliermaalroot
Samen met een aantal andere huurders, organiseert initiatiefneemster Monique Bammens, 
wonende te Roterlaan 44, voor de derde keer een garageverkoop op de Roterlaan als de aanpa-
lende straten rond de woonwijk van Cordium. Er werd een beperkt groepje opgericht, dat streeft 
naar een beter samenwonen. Eén van de grote dromen is ooit een buurtcomité op te richten, die 
zich richt op de leefbaarheid in hun woonomgeving. De garageverkoop is de eerste stap om hun 
einddoelen te bereiken. 

Adhv het leefbaarheidsbudget kon er tijdens de garageverkoop extra ingezet worden op neven-
activiteiten, waaronder kinderanimatie alsook een barbecue.
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Ontwikkeling	eigen	initiatieven
Na de bijeenkomsten tijdens de ‘aan tafel’-momenten, ontstonden spontaan in diverse wijken 
eigen initiatieven. Zo organiseerden huurders:
-  een barbecue in De toetelaer te Hoeselt (seniorenwoningen)
-  de aanzet tot het ontwikkelen van een zelfgemaakte ronde tafel in Munsterbilzen
-  de opstart van een eigen wijkcomité in de wijk ‘Demerdal’ in Hoeselt
-  de opstart van een eigen wijkcomité in de wijk ‘Rode Rok’ in Kuringen
Bij de ontwikkeling van de wijkcomités biedt de dienst bewonerszaken ondersteuning aan tot 
deze autonoom kunnen functioneren.

   
 
9.2.	 50	JAAR	CORDIUM:	‘HET	JAAR	VAN	DE	CONVERSATIE’.	

Het ‘jaar van de conversatie’ moet een kruispuntjaar zijn, een jaar waarin de overgang wordt 
gemaakt naar een sociale huisvestingsmaatschappij die middenin een netwerk van bestuurders, 
lokale en regionale beleidsmensen, bewoners, leveranciers en interne medewerkers staat. Een 
jaar waarin ieders stem wordt gehoord, ernstig wordt genomen en met elkaar in verbinding 
wordt gebracht. Een jaar waarin de communicatie tussen al die partners wordt versterkt en 
structureel een plek krijgt.

In het bijzonder naar bewoners toe wilde Cordium:
- Een sterkere band opbouwen met bewoners, 

door hun verhalen, ervaringen en verlangens au 
serieux te nemen

- Uitzoeken hoe de huurders steviger betrokken 
kunnen worden in de werking van Cordium, 
zodat hun ervaringskennis mee kan klinken in de 
beleidsvorming

- Het aantal sleutelfiguren in de wijken uitbreiden, 
om in elke woonbuurt minstens iemand te heb-
ben die de vinger aan de pols kan houden.

- Het opbouwen van vertrouwensvolle relaties 
zodat ook bij moeilijke omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld afbraak van verouderd patrimo-
nium, in wederzijds respect naar oplossingen kan 
gezocht worden.

Programma
Om die doelstelling te realiseren, vormde zich binnen de organisatie een coördinatieteam, 
bestaande uit directie, dienst bewonerszaken, een externe procesbegeleider en een externe jour-
nalist.  Het ‘plan’ is niet van in het begin glashelder, en dat is ook de keuze: het coördinatieteam 
wil vooral ruimte behouden om in te spelen op ontwikkelingen, actualiteit en opportuniteiten 
die zich aandienen om daarmee de dialoog tussen medewerkers, bewoners en andere stakehol-
ders gestalte te geven.  

De uitgangspunten waren van in het wel duidelijk, en vormden de toetssteen voor alle acties die 
werden ondernomen:
1. Cordium wordt gemaakt door mensen, en die grote diversiteit aan stemmen zichtbaar maken, 

levert nieuwe kennis op, nieuwe mogelijkheden en nieuwe onderlinge verbindingen.

2. De kwaliteit van de relaties die we aangaan met onze stakeholders, bepaalt wat er mogelijk 
wordt in de toekomst. De kwaliteit van relaties zit onder andere in: vertrouwen, wederzijds 
respect, willen leren van elkaar, gelijkwaardigheid en woord houden.

3. Als we in de dialoog vertrekken vanuit kracht, oplossingssporen en toekomstmogelijkheden, 
zijn we tijdens de dialoog al bezig met de toekomst vorm te geven. De realiteit evolueert in de 
richting van de inhoud van de gesprekken.

4. Mensen die zich gezien en gewaardeerd voelen, krijgen spontaan de neiging om meer van 
zichzelf en hun mogelijkheden te tonen en in te zetten. 
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5. Groeien naar een organisatie waarin dialoog stevig verankerd wordt, vraagt geduld en ver-
trouwen op het proces van voortschrijdend inzicht. Het betekent wél de focus houden op waar 
we naartoe willen en hier en nu doen wat de beste bijdrage kan zijn. Dat vraagt gezamenlijke 
reflectie en creativiteit. 

6. Investeren in communicatie is investeren in het oplossingsgericht vermogen van de organi-
satie en alle stakeholders, in het bijzonder de bewoners. Waar je over kan praten met elkaar, 
kan ook sneller worden opgelost of aangemoedigd.

 
ACTIE	1:		 GENERATIEf	NIEUWS	SMEEDT	ONDERlINGE	
	 BANDEN	TUSSEN	STAKEHOlDERS

‘Generatief nieuws’ is een concept van communicatie die de kracht in en rond Cordium zicht-
baar maakt en verbindt tot nieuwe mogelijkheden. Een externe	generatieve	journalist zoekt 
naar verhalen en nieuws van mensen die wensen en ideeën hebben, een waardevol perspectief 
toevoegen of ook actie ondernemen en daardoor mee de schouders zetten onder Cordium, die 
bewoners aan en tot hun recht laat komen.

De journalist deed gedurende het feestjaar ruim	zestig	waarderend	onderzoekende	interviews	
met bewoners, partners, bestuurders, politici, experten en medewerkers. Elk nieuwsbericht of 
verhaal bracht een extra perspectief in op sociaal wonen bij Cordium.  Elk gesprek en nieuws-
bericht betekende bovendien een moment waarin relaties versterkt werden en de geïnterviewde 
aangemoedigd werd om na te denken over zijn of haar bijdrage aan het grotere geheel van 
sociaal wonen bij Cordium.

De artikels werden gepubliceerd op een feestwebsite:	www.50jaarcordium.be en in een 
trimesteriële krant, die bij bewoners, lokale besturen en OCMW’s bedeeld werd. Bij de bedeling 
werden bovendien medewerkers en bewoners gezamenlijk ingeschakeld, waardoor mede-eige-
naarschap en betrokkenheid op elkaar gestimuleerd werd.  Alle verhalen werden aan het einde 
van het jaar gebundeld in het boek ‘Mensenwerk. Een warm boek over sociaal wonen.’

ACTIE	2:		 ‘AAN	TAfEl’	IN	DE	BUURT

tijdens het proces van generatief nieuws maken en kranten verdelen groeide ook de hartelijk-
heid van contacten met bewoners. Inzet van bewoners kwam aan het licht, net als vele van hun 
vragen. De kracht van het waarderend gesprek werd gaandeweg duidelijk en smaakte naar 
meer.  Cordium wilde de relaties verder versterken door in de buurt	‘Aan	Tafel’	te gaan met 
bewoners. 
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Het concept was erg eenvoudig: 
- Bewoners konden Cordium uitnodigen voor een zomers	‘Aan	Tafel’	moment	in	hun	eigen	

buurt. Het enige waar zij voor dienden te zorgen was dat er een tiental bewoners van tien 
verschillende woningen mee aan tafel zouden zitten. 

- Cordium zorgde voor de rest: een ronde tafel (want dan zit niemand aan ‘het hoofd’), 15 
stoelen, koffie, water en taart.  De directeur schoof mee aan tafel, samen met minstens één 
medewerker.

- Bewoners werden uitgenodigd een foto mee te brengen, waarmee het vertellen van verhalen 
snel kon starten.

- Een	formele	gespreksleiding	was	er	niet.	De medewerkers van Cordium zorgden er samen 
voor dat het gesprek respectvol verliep en iedereen aan het woord kon komen.

- De gesprekken duurden	twee	uur. Precies de tijd die nodig was om iedereen aan bod te laten 
komen, de essentie van wat leefde te kunnen beluisteren en niet te vervallen in ellenlange 
discussies zonder toegevoegde waarde.

Geen taboes, heldere informatie en gedeelde verantwoordelijkheid
- Er waren geen	‘heilige	huisjes’. Elke vraag kon gesteld. Kritiek werd geaccepteerd en waar 

mogelijk herkaderd naar voorstellen. Elke vraag kreeg een open antwoord: de bewoners kre-
gen de juiste informatie, en ook als plannen (bv van renovaties) nog in planfase zaten en dus 
nog zeer voorwaardelijk, werd daar correct en volledig over gepraat. 

- Bewoners werden aangemoedigd om zich niet	alleen	als	‘klant’ op te stellen, maar ook na 
te denken welke acties en verantwoordelijkheden zij zelf kunnen opnemen om goed wonen in 
hun huis en buurt waar te maken.

ACTIE	3:		 BEWONERSCONGRES,	BEWONERSfEEST

60 nieuwsgesprekken en –berichten, 4 kranten, 16 ‘Aan tafel’ momenten met gezamenlijk meer 
dan 200 betrokken bewoners : daarmee werden de relaties tussen Cordium en de bewoners al 
een heel eind versterkt. Het bleek de nodige voedingsbodem voor een succesvolle apotheose 
van het feestjaar: een feestelijk	‘congres’	met	bewoners.

Alle	bewoners	(Cordium telt 1600 wonin-
gen) werden uitgenodigd. Ook kinderen 
waren welkom. Vooraf inschrijven was nood-
zakelijk. Cordium voorzag busvervoer vanuit 
alle omliggende gemeenten naar Hasselt, 
waar het feest plaatsvond.

terwijl de kinderen onder begeleiding buiten 
speelden, gingen bewoners met elkaar in 
gesprek. 35 ronde tafels werden bevolkt 
door bijna 400 volwassenen. Aan elke tafel 
schoof ook een tafelbegeleider aan. Aan 
tafel voerden de bewoners gesprekken	over	
‘goed	wonen’, aan de hand van eenvoudige 
vragen:
- Wat betekent goed wonen in mijn huis? 
- Wat betekent goed wonen in mijn buurt?
- Wat heb ik nodig om dat waar te maken? 

Wat kan Cordium doen? Wat kan ik zelf 
doen?

Duurzame	resultaten
- De	relaties	met	bewoners	zijn	versterkt. De dienst bewonerszaken en de collega’s van 

andere diensten ervaren dat de afstand verkleind werd. 
- We hebben geleerd dat zorgvuldig	communiceren	ook	inhoudt	dat	we	volledig	kunnen	zijn	

in	onze	informatie.	
- Bewoners	werden	geactiveerd.Hier en daar staan mensen op om voor hun buurt initiatieven 

te nemen die voorheen niet genomen werden. 
- Cordium voelt zich aangemoedigd en gedreven om te blijven	vernieuwen	op	vlak	van	com-

municatie. De principes van effectief communiceren zijn inmiddels duidelijk. We leerden dat 
communicatie en relatie-opbouw een serieus preventieve functie heeft en veel  onduidelijk-
heid, problemen weerbarstigheid en tijdverlies bespaart. 
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9.3.	 PROJECT	WONEN&WElZIJN	

Het project ‘Woontraining voor kwetsbare doelgroepen’ heeft haar 2de experimenteerjaar achter 
de rug. Woon- en welzijnsactoren hebben hun krachten en ervaringen gebundeld. Uit de interne 
evaluatie, kwamen volgende vaststellingen naar voren:

A.	Aantrekking	nieuwe	welzijnspartner
Door een beperkte begeleidingscapaciteit, kreeg het project snel te kampen met leegstand. Er 
werd gezocht naar een nieuwe partner. Op 1 mei 2013 verwelkomde het project de organisatie 
vzw Open thuis. De hoofdmissie van deze organisatie is het ondersteunen van personen met 
een mentale beperking.

B.	Moeilijke	afstemming
Een knelpunt dat vrij snel ervaren werd, was het verschil in visie en werking. De organisaties 
hadden het moeilijk om los te komen van hun eigen structuur. Om aan ontschotting te werken, 
organiseerde het beleid op 27.06.2013 een teamdag. Hier werd, ism een externe groepsbege-
leider, een basis gecreëerd van waaruit de diensten voldoende kapstokken voor samenwerking 
aangereikt kregen.

C.	Verloop
In 2013 heeft het project aan 27 personen huisvesting geboden. Aangezien de woning slechts 
13 wooneenheden aanbiedt, betekent dit dat er op 1 jaar een groot verloop is. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn opgesomd in volgende tabel. 

We merken 3 grote vertrekredenen op:
1.	Negatief	ontslag:	
 Voor 4 personen eindigde het project, omdat zij niet meer overeenkwamen met de afspraken 

van ofwel hun begeleiding ofwel de huisvester (gedwongen ontslag, huurachterstal, verbre-
king begeleiding). 

2.	Heropname	organisatie:
 Deze vaststelling toont de zinvolheid van het project. De woontraining is enerzijds een leer-

plek, maar anderzijds fungeert het ook als een filter. 5 deelnemers gaven tijdens hun verblijf 
aan dat deze stap naar zelfstandig wonen nog te hoog gegrepen is. Zij keerden, in onderling 
overleg, terug naar hun organisatie om zich verder te bekwamen.

3.	Doorstroom:	
 Drie cliënten konden doorstromen naar de private huurmarkt. Een inhuizing naar een sociale 

woning kon niet verwezenlijkt worden wegens enerzijds een te lange wachtlijst, en anderzijds 
het niet synchroon lopen van een vrijgekomen woning met een positieve trainingsbeëindi-
ging.

Daarnaast was er, dankzij de absolute voorrangsregel, een goede doorstroming voor de jongeren 
van de dienst Bijzondere Jeugdzorg. Deze regel, echter, werd op 13.12.2013 herzien. 

Reden	van	vertrek:
 

D.	Planning	laatste	projectjaar	
-  Inzetten op een vervolgtraject na de trainingsfase (doorstroom)
-  Verder werken aan ontschotting met als gevolg verfijnde samenwerking
-  Verhuis nieuwbouwproject Crutzenstraat te Kuringen
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Vragenlijst	klachtenmanagement	2013
Cordium, Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt
Naam van de klachtenbehandelaar + emailadres: Wendy Vanhex – wendy.vanhex@cordium.be

1.	CIJfERGEGEVENS

	 AANTAl

totaal aantal klachten: 9
Aantal ontvankelijke klachten: 8

Aantal klachten volgens mate van gegrondheid: 
- Gegrond/deels gegrond 6
- Ongegrond 3

Aantal klachten volgens mate van oplossing: 
- Opgelost/deels opgelost 7
- Onopgelost: 2
 
Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten: 
- Niet-correcte beslissing: -
- te lange behandeltermijn: - 
- Ontoereikende informatieverstrekking: -
- Onvoldoende bereikbaarheid: -
- Onheuse bejegening: - 
- Andere: -  

 
  

10. KLACHTENMANAGEMENT 
2013

2.	KlACHTENBEElD	2013

BESPREEK	EN	EVAlUEER	DE	KlACHTEN	DIE	U	BEHANDElD	HEBT	IN	2013.

1. 5 gegronde klachten = schrapping uit het kandidaten-register bij actualisatie
 Aard van klacht = actualisatiebrief niet ontvangen
 Onderzoek = Actualisatiebrief werd niet verstuurd naar het laatst gekende adres in de KSZ.
 Oplossing = schrapping ongedaan gemaakt

2. 2 ongegronde klachten = schrapping uit het kandidaten-register bij actualisatie
 Aard van klacht : actualisatiebrief niet ontvangen
 Onderzoek = Actualisatiebrief werd verstuurd naar het laatst gekende adres in de KSZ.

3. 1 ongegronde klacht = Vocht in living en keuken
 Onderzoek = vocht is te wijten aan leefgewoontes van huurder
 Oplossing = terugkoppeling en informatie aan huurder over het verluchten van de woning en 

verwarmen van de ruimtes waar vocht en schimmelvorming voorkomt

4. 1 gegronde klacht = water in kelderruimte
 Onderzoek = grondwater
 Oplossing = binnen afzienbare tijd zal er overgegaan worden tot grote renovatie van deze 

woningen.
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