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VOORWOORD

Beste lezer

Met trots stel ik u het verslag over de werking van Woonzo in het 
jaar 2020 voor.

2020 begon zoals elk ander jaar maar zal voor altijd gekend staan als 
het jaar waarop alles veranderde. Het coronavirus had -en heeft nog 
steeds- een grote impact op ieders manier van leven en van werken. 

Toen de wereld in maart 2020 ‘op slot’ ging heeft Woonzo snel 
haar manier van werken aangepast om ook in coronatijden 
steeds een goede dienstverlening te blijven verzekeren. Bezoek 
op kantoor gebeurde enkel op afspraak en volgens de strikte 
hygiënemaatregelen, thuiswerk en digitaal vergaderen werd 
de norm. Onze medewerkers hebben er voor gezorgd dat onze 
dienstverlening gegarandeerd bleef en onze (kandidaat)huurders 
steeds bij Woonzo terecht konden. 

Namens de Raad van Bestuur hou ik er dan ook aan om hen te 
danken voor hun blijvende inzet in deze moeilijke omstandigheden. 

In augustus 2020 ontving Woonzo haar visitatierapport. De 
visitatiecommissie oordeelde dat Woonzo goede prestaties levert 
op 16 operationele doelstellingen. Wij zijn hier trots op! De 
inspanningen van de afgelopen jaren werden beloond. De score van 
Woonzo en een link naar het volledige rapport vindt u verder in dit 
jaarverslag. Vanzelfsprekend zijn er ook een aantal aandachtspunten 
geformuleerd. Deze aanbevelingen krijgen een plaats in onze 
doelstellingen voor de komende maanden en jaren. 

Er staan nog heel wat uitdagingen voor ons. 

Het BSO is nog niet in al de gemeenten van ons werkgebied bereikt. 
Woonzo zal, samen met de betrokken gemeenten, inspanningen 
blijven leveren om te voorzien in voldoende betaalbaar sociaal 
huuraanbod.

De sociale huisvesting krijgt een voorloperrol op het vlak van 
energieprestatie van de woningen: sociale woningen moeten 
klimaatneutraal worden tegen 2050. Dit zal ook bij Woonzo nog heel 
wat inspanningen vergen, een grondige renovatieplanning wordt 
momenteel uitgewerkt.

Het traject om tegen 01.01.2023 te komen tot woonmaatschappijen, 
waarbij de activiteiten van SHM’s en SVK’s geïntegreerd zijn in één 
woonactor met maar één speler per gemeente is in 2020 in gang 
gezet. Woonzo zal deze transformatie proberen in zo goed mogelijke 
banen te leiden zonder 2 belangrijke focuspunten uit het oog te 
verliezen: onze klant en onze kerntaken mogen hier niet onder 
lijden.   

Ik wens u veel leesplezier. 

Eddy Manet, voorzitter

De inspanningen van de 
afgelopen jaren werden 
beloond. Hier zijn we trots 
op! De aanbevelingen 
krijgen een plaats in onze 
doelstellingen voor de 
komende maanden en jaren. 
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MISSIE & VISIE
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VISITATIERAPPORT 2020
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ALGEMEEN
De Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Woonzo is een burgerlijke vennootschap die de 
vorm van een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk 
heeft aangenomen en ingeschreven is in het 
rechtspersonenregister te Tongeren onder het 
ondernemingsnummer 0400 979 489.

Woonzo is erkend door de VMSW onder nummer 
7110.

OPGERICHT
De oprichtingsakte dateert van 03.07.1922 en is 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27.07.1922 
onder nummer 8269. 

LAATSTE WIJZIGING 
De statuten werden het laatst gewijzigd op 
19.12.2015, publicatie Belgisch Staatsblad van 
18.01.2016 onder nummer 16009100.

AANDEELHOUDERS   
31.12.2020

AANDEELHOUDERS AANDELEN

Vlaams Gewest 200
Provincie Limburg 200
Stad en OCMW Tongeren 1000
Stad en OCMW Borgloon 400
Gemeente en OCMW Heers 400
Gemeente en OCMW Riemst 400
Gemeente Voeren 200
Maesen Frans 360
Hougaerts Joseph 270

TOTAAL AANTAL AANDELEN 3.430

OVERZICHT MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL PER 
31.12.2020

Nominale waarde per aandeel € 12,5
Totaal aantal uitgegeven aandelen 3.430
Totaal bedrag geplaatst kapitaal € 42.875
Totaal bedrag niet opgevraagd kapitaal € 31.643,75
Totaal bedrag gestort kapitaal € 11.231,25

RAAD VAN BESTUUR
SAMENSTELLING OP 31.12.2020

De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bepaald in artikel 6 van de statuten en artikel 5.1 van 
het Huishoudelijk Reglement. De Raad van Bestuur bestaat uit 9 leden en is genderdivers samengesteld.

Voorzitter Manet Eddy stad en OCMW Tongeren

Ondervoorzitter Maesen Frans Private sector

Bestuurders- Hougaerts Joseph 
Private sector  
 
Bestuurders- Noelmans An stad en OCMW Tongeren
Openbare sector Vanvinckenroye Jeannine stad en OCMW Tongeren
 Dardenne Jo stad en OCMW Borgloon
 Houbar Sonia gemeente en OCMW Heers
 Renkens Davy gemeente en OCMW Riemst
 Biets Hugo provincie Limburg

MEDEWERKERS
31.12.2020

Het bezoldigingspakket van de directeur omvat salarisschaal A212 (minimum € 30.630,00 – maximum € 49.530,00) van 
de Vlaamse Overheid, een bedrijfswagen en een groepsverzekering.

Directie Inge Gaublomme     

Onthaal & Lambregs Cindy deeltijds 29/38
Directiesecretariaat 

Financiële dienst Creten Christine deeltijds 18/38
 Ketelslegers Kevin uit dienst 31.12.2020
 Steukers Dirk deeltijds 19/38

Huuradministratie & Achten Karen
Bewonerszaken Claesen Geneviève
 Lambregs Cindy deeltijds 29/38
 Mathei Véronique 
 Vanelderen Cindy   

Projecten & Barthels Guy deeltijds 18/38
Technische dienst Croux Marnik 
 Eycken Eric uit dienst 20.05.2020
 Mesotten Gregory in dienst 04.05.2020
 Meyers Fred in dienst 28.09.2020
 Neven Nicole uit dienst 30.09.2020 - pensioen
 Nijs Jeannine langdurig ziek
 Princen Johan 
 Vanelderen Peter
 Weerelds Stavy
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ORGANISATIESTRUCTUUR

COMMISSARIS

BVBA LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR 
Diestersteenweg 146
3510 Hasselt
0430.898.843

Vertegenwoordigd door 
De heer Luc BECKERS 
Witte Brugstraat 20
B 3800 Sint-Truiden
Commissaris, 
lidmaatschap nummer A01312

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

DIRECTEUR

DIRECTEUR &
VOORZITTER

HUURADMINISTRATIE & 
BEWONERSZAKEN

FINANCIËLE DIENST PROJECTEN &
PATRIMONIUM

BEDRIJFSREVISOR

BELEIDSBESLISSEND 
NIVEAU

BELEIDSVOORBEREIDEND 
NIVEAU

UITVOEREND
NIVEAU

Algemeen
Personeel / 

Verzekeringen / 
Klachten / Juridisch / 

ICT…

 » Beheer bestaand en toekomstig 
 patrimonium

 » Onderhoud en herstellingen  
 bestaand patrimonium

 » Onthaal en begeleiding van  
 kandidaat-huurders en huurders

 » Sociale werking

Sociale huur moet betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting verschaffen aan mensen die daar 
op eigen kracht niet in slagen.  
Woonzo wil hieraan bijdragen door sociale woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen, 
duurzaamheid en energiezuinigheid te bouwen en te verhuren.

Voor het lokaal bestuur en de woonactoren wil Woonzo een duidelijk aanspreekpunt 
en partner zijn. Wij willen onze opdracht vervullen in nauw overleg en via een goede 
samenwerking. Daartoe zetten we een transparante, correcte, financieel leefbare en 
klantgerichte dienstverlening op.

Woonzo wil via een uitgebreide dienstverlening haar (kandidaat-)huurders bijstaan waar nodig 
en investeert daarom in de basisbegeleidingstaken voor haar huurders, onder andere in de 
vorm van huisvestingsondersteuning en woonbegeleiding.

Woonzo wil een professionele organisatie zijn met aandacht voor de klant, de partners en de 
medewerkers.

We hechten hierbij grote waarde aan samenwerking, professionaliteit, transparante 
communicatie, objectiviteit, respect en betrokkenheid.

Wij willen tegemoet komen aan de nood aan sociale huisvesting in ons werkgebied door ons 
patrimonium goed te onderhouden, te renoveren en uit te breiden. Wij houden hierbij rekening 
met de veranderende woonbehoeftes in de samenleving.

Wij willen een goede huisbaas zijn voor onze bewoners. Wij streven naar tevreden bewoners 
en stellen de huurder centraal in onze dienstverlening. Wij willen de huurdersbetrokkenheid  
stimuleren door op regelmatige tijdstippen samen te komen met onze Woonzo-‘antennes’. 
Door te investeren in dit laagdrempelig en transparant overleg willen wij dichtbij onze huurders 
staan en onze dienstverlening afstemmen op de behoeften van al onze huurders.  

Wij willen aangename woonomgevingen creëren waar onze bewoners zich thuis voelen. Wij 
schenken aandacht aan de leefomgeving, stimuleren en ondersteunen acties die de sociale 
samenhang bevorderen en begeleiden en ondersteunen huurders die hier nood aan hebben.

Wij willen een gezonde financiële organisatie zijn, door in te zetten op een efficiënt en effectief 
beheer van ons patrimonium en onze financiële middelen, met een concrete en realistische 
(financiële) planning op lange termijn. Wij geven prioriteit aan toekomstgerichte nieuwbouw 
en duurzame renovatie.

Wij willen een professionele en loyale partner zijn voor alle betrokkenen in het woon- en 
welzijnsbeleid.
 
Wij willen een organisatie zijn waar wij samen onze ambities waarmaken, in een sfeer van 
vertrouwen, waardering en open communicatie. Wij willen de betrokkenheid en ontplooiing 
van onze medewerkers stimuleren door aandacht te besteden aan samenwerking en vorming, 
competentieontwikkeling, begeleiding, opvolging en evaluatie.

ONZE MISSIE – WAAROM BESTAAN WIJ?

ONZE WAARDEN – WAAR HECHTEN WIJ 
BELANG AAN BIJ DE UITVOERING VAN ONZE 
MISSIE EN VISIE?

ONZE VISIE – WELKE AMBITIES WILLEN WIJ 
WAARMAKEN?

M
IS

SI
E

 &
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SAMENWERKINGSVERBANDEN

Twee maal per jaar vindt een lokaal woonoverleg plaats 
in de gemeenten van ons werkgebied. Hier bespreekt 
de gemeente de doelstellingen op het vlak van wonen 
op korte of middellange termijn en de relatie daarvan 
met sociale en andere woonprojecten. Woonzo neemt 
hier actief aan deel en licht dan ook de toewijzingen, de 
wachtlijsten en de lopende projecten toe.

Woonzo is lid van Woonplatform Limburg vzw, 
het structureel samenwerkingsverband tussen 
de 9 Limburgse sociale verhuurders – sociale 
woonmaatschappijen.

De vereniging heeft tot doel/voorwerp het behartigen 
en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen 
van sociale huisvestingsmaatschappijen in de 
provincie Limburg, het versterken van de onderlinge 
solidariteit tussen haar leden, het verstrekken van 
informatie aan haar leden en het organiseren van een 
samenwerkingsverband en collectieve initiatieven tussen 
de leden.

De Raad van Bestuur komt twee keer per jaar samen. Dat 
zijn de voorzitters en de directeurs van de negen leden. 
Het maandelijks structureel directeursoverleg is het 
dagelijks bestuur.

De leden van Woonplatform Limburg VZW verhuren met 
245 medewerkers samen 20.000 woningen. Er staan 
19.500 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een 
sociale huurwoning. 

Samen investeren zij jaarlijks gemiddeld 80 miljoen 
euro in nieuwbouw en renovatie en 10 miljoen euro 
aan onderhoud. Woonplatform Limburg zorgt voor een 
onrechtstreekse tewerkstelling van 2.000 werknemers in 
de bouwsector.

Woonzo is lid van de Vereniging van Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappijen, de VVH. De 
VVH is de koepelorganisatie van de Vlaamse 
huisvestingsmaatschappijen uit de huursector. Deze 
vereniging heeft 3 kerntaken: ondersteunen, belangen 
verdedigen en informeren. 

LOKAAL WOONOVERLEG

VZW WOONPLATFORM 
LIMBURG

VVH

Woonzo is lid van de Raad van Bestuur en de 
algemene vergadering van de sociale verhuurkantoren 
Houtvast en Land van Loon. In de Raad van Bestuur 
van deze SVK’s zetelen vertegenwoordigers van 
gemeentbesturen, OCMW’s, welzijnsorganisaties en 
huisvestingsmaatschappijen.

Woonzo werkt onder de noemer ‘daklozenoverleg’ 
intensief samen met Zorggroep Zin (fusie van het 
voormalige CAD en CGGZ), de Nieuwe Volksbond, politie 
Tongeren, OCMW-Tongeren, SVK Land van Loon en 
Noolim.

Met CAW Limburg worden preventieve 
woonbegeleidingen opgezet die huurders de kans geven 
te ontsnappen aan een dreigende uithuiszetting. Woonzo 
werkt al jaren constructief samen met INTESA vzw, die 
heel wat van onze huurders en kandidaten begeleiden.

Op de grootste sociale wijk Paspoel Anders biedt Woonzo 
infrastructuur aan het opbouwwerk van RIMO, 
de jeugddienst van de Stad Tongeren en de 
kansarmenorganisatie ‘De Schakelaar’.

In samenwerking met Stebo worden er regelmatig 
energiescans uitgevoerd bij onze huurders. Door deze 
eenvoudige inspectie komt de huurder te weten hoe hij 
energie kan besparen. Ook geven de scanners tips over 
de verwarming, de verlichting en de huishoudtoestellen.

SOCIALE VERHUUR-
KANTOREN HOUTVAST & 
LAND VAN LOON

BEGELEIDENDE DIENSTEN

Als ledenvereniging ondersteunt VVH de sociale 
huisvestingsmaatschappijen op verschillende manieren. 
Ze brengt knowhow en goede voorbeelden samen, 
faciliteert groepsaankopen, organiseert studiedagen en 
studiereizen en bereidt modeldocumenten voor.

Als belangenvereniging werkt VVH beleidsvoorbereidend 
én remediërend aan het wettelijke kader dat het 
voor de sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk 
moet maken om het Vlaamse sociale woonbeleid in 
de praktijk vorm te geven. Als werkgeversorganisatie 
vertegenwoordigt VVH haar leden in het Paritair Comité 
339.

VVH informeert en communiceert duidelijk naar de 
leden van de organisatie en wie belangstelling heeft voor 
sociaal wonen in Vlaanderen.

VISITATIERAPPORT

De visitatie is een doorlichting van de Vlaamse 
overheid om de werking van elke sociale 
huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen te 
beoordelen. Dit gebeurt minstens om de 6 
jaar. In 2013 kreeg Woonzo voor de eerste 
keer een visitatie. In 2019 gebeurde dit 
opnieuw.
Op 23 en 25 oktober 2019 ontving Woonzo 
3 commissieleden. Gedurende deze 2 dagen 
spraken de visitatoren met leden van de 
Raad van Bestuur, directie en medewerkers, 
huurders en partners van Woonzo. 
Op basis van die gesprekken en na analyses 
van tientallen documenten geeft de 
visitatiecommissie een beoordeling op 6 
domeinen. Woonzo scoort in de visitatie van 
2019 op de in totaal 17 beoordeelde punten 
16 x ‘goed’ en 1x ‘voor verbetering vatbaar’.

WAT IS DE VISITATIE?

VOLLEDIGE RAPPORT

Op 20.08.2020 ontvingen wij het officiële 
rapport van de Vlaamse Visitatiecommissie. 
Die oordeelde dat Woonzo goede prestaties 
levert op 16 operationele doelstellingen. 
Eén doelstelling is nog ‘voor verbetering 
vatbaar’ maar Woonzo voorziet hiervoor 
verbeteracties. De visitatiecommissie stelde 
vast dat Woonzo er in geslaagd is om sinds de 
vorige visitatie in 2013 haar prestaties op vier 
als ‘voor verbetering vatbaar’ beoordeelde 
operationele doelstellingen dermate te 
verbeteren dat deze nu aan de vooropgestelde 
eisen voldoen.

1.    BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

OD 1.1. De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Goed

OD 1.2. De SHM biedt vormen van sociale eigendoms-
verwerving aan

n.v.t.

OD 1.4. De SHM verwerft gronden en panden om sociale 
woonprojecten te realiseren

Goed

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van 
verschillende groepen

Goed

2.    KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING

OD 2.1. De SHM staat in voor het onderhoud, herstel, 
renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging 
van het sociaal woningpatrimonium waar nodig

Goed

3.    BETAALBAARHEID

OD 3.1. De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed

4.    SOCIAAL BELEID

OD 4.1. De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan 
bewoners

Goed

OD 4.2. De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke 
woonzekerheid

Goed

OD 4.3. De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en 
pakt ze aan

Goed

OD 4.4. De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale 
huurprojecten en bij wijkbeheer

Goed

5.    FINANCIËLE LEEFBAARHEID

OD 5.1. De SHM is financieel leefbaar. Goed

OD 5.2. De SHM beheerst haar kosten goed Goed

OD 5.3. De SHM voorkomt en bestrijdt huurders-
achterstal, sociale fraude en domiciliefraude

Goed

OD 5.4. De SHM heeft en gebruikt een goed financieel 
plan

Goed

6.    KLANTGERICHTHEID

OD 6.1. De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed

OD 6.2. De SHM informeert beleidsinstanties en andere 
belanghebbende organisaties snel en duidelijk

Goed

OD 6.3. De SHM meet de tevredenheid van klanten v.v.v.

Woonzo levert 
goede prestaties op 
16 doelstellingen

Het volledige rapport is te vinden op de 
website van Wonen Vlaanderen:
www.wonenvlaanderen.be/visitatie-rapporten 
& op de website van Woonzo:
www.woonzo.be
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ONS PATRIMONIUM

AANTAL PANDEN
EVOLUTIE PANDEN
TYPE PANDEN
VERDELING O.B.V. AANTAL SLPK
PROJECTEN PER GEMEENTE
COMMERCIËLE PANDEN
GARAGES
VERKOCHTE HUURWONINGEN
ONDERHOUD
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TOTAAL PATRIMONIUM WOONZO 
OP 31.12.2020

Tongeren
Voeren

Riemst

Heers

Borgloon

953

69

135
62

14

1233
panden in 5 gemeenten

EVOLUTIE PANDEN

AANTAL PANDEN

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

75

112

212

204

297

127

342

82

126

UIT NIEUW

Patrimonium 
Riemst Kanne

TYPE PANDEN

AANTAL SLAAPKAMERS

ANDERS-
VALIDEN 
WONING APP.

BEJ. 
WONING DUPLEX WINKEL WONING

ZORG
WONING

EIND
TOTAAL

BORGLOON 77 34 24 135

HEERS 43 19 62

RIEMST 25 33 11 69

TONGEREN 11 650 20 42 4 226 953

VOEREN 11 3 14

EINDTOTAAL 11 806 54 42 4 305 11 1233

0 SLPK. 1 SLPK. 2 SLPK. 3 SLPK. 4 SLPK. 5 SLPK.
EIND

TOTAAL

BORGLOON 24 76 35 135

HEERS 29 32 1 62

RIEMST 5 19 42 3 69

TONGEREN 6 85 509 342 10 1 953

VOEREN 2 8 4 14

EINDTOTAAL 6 116 641 455 14 1 1233
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TONGEREN 

ASTRID 19
ATHENEUM 17
CONVENT 23
DERWAE 10
GASTHOF 77
HEURKENSBERG 30
HIPPODROOM 6
HUBENSBEEMDEN 1 44
HUBENSBEEMDEN 2 29
HUBENSBEEMDEN 3 16
HUBENSBEEMDEN 4 24
HUBENSBEEMDEN 5 26
KAZERNE 6
MOERENPOORT 24
NIEUW TONGEREN 16 4
NIEUW TONGEREN 17 8
NIEUW TONGEREN 18 9
NIEUW TONGEREN BEVRIJDINGSSTR 20
NIEUW TONGEREN DEPUISSTR 24
NIEUW TONGEREN VERBINDINGSSTR 6
OP DE LOCHT 48
OUDE DANSSCHOOL 12
OUDE SPOORBEDDING 14
PANNENOVEN 22
PASPOEL 1 72
PASPOEL 2 APP 128
PASPOEL 2 WON 37
PASPOEL ANDERS 108
PONCELET 4
PRINSENHOF 8
RAPERIE 19
REGULIERENPLEIN 12
SIEGELSMARKT 1 25
WIJKMOLENWEG 14
WIJNGAARD 8

BORGLOON 

BALDEWIJNS 12
BEGIJNHOF 34
BELL 9
BORGERHOF 20
GRAAF LODEWIJK 20
KLAPPOEL 5
KLOKSKE WON+APP 7
VILSTERBRON 28

RIEMST 
 
AAN DE RINGBOOM 8
ACHTER DE HOVEN 11
BPA  ZUSSEN 1 11
GEMEENTEHUIS KANNE 10
HOEVE HENROTTE 9
HOEVE MARTENS 9
PAENHUYS 11

HEERS 
 
DE BILTER 12
GEMEENTEHUIS HEERS 16
GUTSHOVEN 5
KLOOSTER VEULEN 7
MECH.- BOVELINGEN 12
RUKKELINGEN 5
SCHALENBOURG 5

VOEREN 
 
ST. MARTENSVOEREN 14P

R
O

JE
C

TE
N COMMERCIËLE PANDEN

VERKOCHTE HUURWONINGEN

ONDERHOUD

GARAGES

Woonzo verhuurt momenteel 4 commerciële panden in de wijk Paspoel 1.
Sporadisch wordt de kapel van het Convent, gelegen St-Jansstraat 11 in Tongeren, verhuurd aan verenigingen.
Woonzo stelt in het project Paspoel Anders een gemeenschapszaal ter beschikking voor  de wijkwerking. 

Er werden in 2020 geen woningen verkocht aan zittende huurders.

Voor het onderhoud van het gemeenschappelijke groen aan onze projecten werkt Woonzo samen met de firma 
AMBIGREEN uit Tongeren. Op maandag 3 juni 2019 werd de bestelling geplaatst voor een periode van 2 jaar en een 
budget van 70.990,90 euro excl. BTW. Deze bestelling werd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 20 mei 2021 
verlengd voor een periode van 2 jaar.          

Voor het onderhoud en de poetswerken van de gemeenschappelijke delen in onze projecten werkt Woonzo samen 
met firma ASLV Cleaning Company uit As. Deze opdracht startte op 1 april 2020 voor een basisperiode van 1 jaar en 
een bestelbedrag van 148.229,00 euro excl. BTW. Ook deze opdracht werd door de Raad van Bestuur verlengd voor 
een nieuwe periode van 1 jaar.      

Voor het onderhoud en herstellingen betreffende alle werken inzake sanitair, CV en brandbestrijdingsmiddelen 
werkt Woonzo cvba samen met firma CALINOVA uit St-Truiden. Zij nemen eveneens de wettelijke keuringen van de 
CV ketels voor hun rekening. CALINOVA nam de opdrachten van firma LEENEN LUMINUS uit St.-Truiden over. In het 
kalenderjaar 2020 voerde CALINOVA werken uit voor een totaalbedrag van 183.378,54 euro excl. BTW. Deze werken 
zullen in de loop van 2021 terug worden aanbesteed voor een nieuwe periode van 2 jaar met mogelijke verlenging.

De liftinstallaties in onze projecten worden onderhouden door externe firma’s. Dit onderhoud is gezien de technische 
specificaties meestal merkgebonden. De periodieke wettelijke keuringen van alle liftinstallaties worden uitgevoerd 
door het erkende keuringsorgaan OCB.

Onze huurders krijgen voorrang om deze te huren. Daarna krijgen ook externen de mogelijkheid om 
een staanplaats of garagebox te huren.

GARAGE
PRIVE

GARAGE
STAAN-
PLAATS

STAANPLAATS 
HANDICAP

STAANLAATS 
MOTOR

STAANPLAATS 
SCOOTMOBIEL

EIND
TOTAAL

BORGLOON 36 3 39

HEERS 8 8

TONGEREN 145 74 97 18 6 9 349

VOEREN 10 10

EINDTOTAAL 199 77 97 18 6 9 406
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INSCHRIJVINGSJAAR
SCHRAPPINGEN IN 2020
LOKALE TOEWIJZINGS-
REGLEMENTEN
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KANDIDAAT-HUURDERS
TOTAAL + GEZINSSAMENSTELLING OP 31.12.2020

EVOLUTIE GEZINSSAMENSTELLING

1035
kandidaten

516
Alleenstaande

40
Gezin zonder kinderen

178
Gezin met 1 kind

142
Gezin met 2 kinderen

79
Gezin met 3 kinderen

47
Gezin met 4 kinderen

33
Gezin met meer 
dan 4 kinderen

0

100

200

300

400

500

600

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Alleenstaande

Gezin met 1 kind

Gezin met 2 kinderen

Gezin met 3 kinderen

Gezin met 4 kinderen

Gezin met meer dan 4 kinderen

Gezin zonder kinderen

LEEFTIJD

NATIONALITEIT

LEEFTIJD         AANTAL
0-17 jaar 1
18-24 jaar 88
25-29 jaar  94
30-34 jaar  122
35-39 jaar 125
40-44 jaar  119
45-49 jaar 121
50-54 jaar 92
55-59 jaar 92
60-64 jaar 77
65-69 jaar  57
70-74 jaar 25
75 - ... 22

2010 2015 2020
24 JAAR OF JONGER 4% 8% 9%

TUSSEN 25 EN 49 JAAR 50% 57% 56%

TUSSEN 50 EN 74 JAAR 43% 33% 33%

OUDER DAN 75 JAAR 3% 2% 2%

EVOLUTIE LEEFTIJD (IN PROCENTEN)2020

NATIONALITEIT  AANTAL
België 707
EU-land 126
Niet EU-land 202

2020

2010 2015 2020
BELGIË 82% 77% 68%

EU-LAND 10% 8% 12%

NIET EU-LAND 8% 8% 20%

EVOLUTIE NATIONALITEIT (IN PROCENTEN)
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VERDELING PER WOONPLAATS - GEMEENTE

VERDELING PER KEUZE

2020

2020

2010 2015 2020
3700 TONGEREN 48% 54% 54%

3770 RIEMST 14% 19% 16%

3790 VOEREN 3% 3% 5%

3840 BORGLOON 14% 15% 14%

3870 HEERS 21% 9% 11%

2010 2015 2020
3700 TONGEREN 54% 54% 54%

3770 RIEMST 14% 18% 13%

3790 VOEREN 1% 1% 2%

3840 BORGLOON 11% 8% 9%

3870 HEERS 5% 6% 6%

BUITEN WERKGEBIED 15% 13% 16%

EVOLUTIE KEUZEGEMEENTE (IN PROCENTEN)

EVOLUTIE WOONPLAATS (IN PROCENTEN)

742

561

Tongeren

Tongeren

Riemst

Riemst

Heers

Heers

Borgloon

Borgloon

Voeren

Voeren

Buiten werkgebied

220

149

131

166

197

94
64

64

Sommige kandidaten schrijven zich in voor meerdere gemeenten. 
Dit betekent dat het aantal kandidaten bij Woonzo niet gelijk is aan de som 
van het aantal kandidaten per gemeente.
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EVOLUTIE KANDIDAAT-HUURDERS 2010-2020

INSCHRIJVINGSJAAR KANDIDAAT-HUURDERS

551 550
668

585
716

642

813
726

965
864

1035

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

2003 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 9 6 4 12 15 25 55 85 109 195 251 274

In 2020 schreven wij 274 nieuwe kandidaten in, dat zijn er gemiddeld 23 per maand. 

Wij stellen vast dat er ook nog 129 kandidaat-huurders zijn die al langer dan 5 jaar 
ingeschreven zijn. Dat zij nog geen toewijzing kregen heeft grotendeels te maken met 
het feit dat zij geen lokale binding hebben met onze gemeenten of ons werkgebied.  

SCHRAPPINGEN KANDIDAAT-HUURDERS

In 2020 werden er 104 kandidaten geschrapt van de kandidatenlijst

Bij toewijzing 70
Niet meer voldoen aan de voorwaarden 1
Op eigen verzoek  22
2de weigering of geen reactie  11
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LOKALE TOEWIJZINGSREGLEMENTEN

LOKALE TOEWIJZINGSREGLEMENTEN VOOR SENIOREN

PRIORITEIT GEMEENTE

Bij het toewijzen van een sociale huurwoongelegenheid 
wordt er rekening gehouden met de lokale binding van 
de kandidaat. 
De gemeentebesturen van Tongeren, Borgloon, Heers, 
Riemst en Voeren hebben beslist dat in het kader van de 
lokale binding achtereenvolgens voorrang moet worden 
verleend aan de kandidaat-huurder:

 » die minstens 8 jaar in de gemeente woont of   
 gewoond heeft;

 » die in een periode van 6 jaar, voorafgaand aan de   
 toewijzing, minstens 3 jaar in de gemeente woont of  
 gewoond heeft.

Door middel van een lokaal toewijzingsreglement 
worden in Tongeren, Borgloon, Riemst en Heers 
woongelegenheden prioritair voorbehouden voor 
kandidaten ouder dan 65 jaar. Het betreft woningen 
met 1 of 2 slaapkamers gelegen op het gelijkvloers of 
toegankelijk met een lift.
Van de 1035 kandidaat-huurders zijn er 104 kandidaat-
huurders ouder dan 65 jaar (9.95%).

TONGEREN

HEERS

BORGLOON

Op 26.06.2016 werd door de minister van Wonen het 
toewijzingsreglement voor senioren voor Tongeren 
goedgekeurd. Vanaf deze datum worden 49 panden in 
Tongeren bij voorrang toegewezen aan senioren (65+). 

Op 05.02.2016 werd door de minister van Wonen 
het toewijzingsreglement voor senioren voor Heers 
goedgekeurd. Vanaf deze datum worden 4 panden in 
Heers bij voorrang toegewezen aan senioren (65+).

Op 02.09.2014 werd door de Minister van Wonen het 
toewijzingsreglement voor senioren voor Borgloon 
goedgekeurd. Vanaf deze datum worden 34 panden 
in het project Begijnhof bij voorrang toegewezen aan 
senioren (65+). 

RIEMST

Op 21.02.2017 werd door de minister van Wonen het 
toewijzingsreglement voor zorgbehoevende senioren 
voor Riemst goedgekeurd. 
De doelgroep “zorgbehoevende senioren” wordt als 
volgt gedefinieerd: personen van 65 jaar of ouder die 
minimum 9 punten scoren op de medisch-sociale schaal 
zoals gehanteerd bij de tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden (THAB), waarvan minimum 2 punten gescoord 
worden op de activiteit “zich verplaatsen”.
De doelgroep “ouderen” wordt als volgt gedefinieerd: 
personen van 65 jaar of ouder.
Bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 
past binnen de doelgroep.

Vanaf bovenvermelde datum worden de 11 woningen in 
het project Paenhuis bij voorrang achtereenvolgens aan 
zorgbehoevende senioren en senioren toegewezen.

27
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HUURACHTERSTAL
HUURPRIJSHERZIENING
NIEUWE HUURDERS
OPZEGGINGEN 
KLACHTEN
SOCIALE MELDINGEN
TECHNISCHE MELDINGEN 



30 31

HUURDERS

GEZINSSAMENSTELLING

AANTAL HUURDERS 
& AANTAL INWONERS

GEMEENTE

1132
HUURDERS

669
Alleenstaande

85
Gezin zonder kinderen

170
Gezin met 1 kind

122
Gezin met 2 kinderen

52
Gezin met 3 kinderen

20
Gezin met 4 kinderen

14
Gezin met meer 
dan 4 kinderen

1132

2118

huurders

inwoners

2020

854

Tongeren Riemst Heers

Borgloon Voeren

69

133
62

14

LEEFTIJD

NATIONALITEIT

LEEFTIJD         AANTAL
19-25 jaar 25
26-30 jaar 33
31-35 jaar  60
36-40 jaar  58
41-45 jaar 93
46-50 jaar  99
51-55 jaar 128
56-60 jaar 135
61-65 jaar 150
66-70 jaar 132
71-75 jaar  96
76-... 123

2015 2020
25 JAAR OF JONGER 2% 2%

TUSSEN 26 EN 50 JAAR 34% 30%

TUSSEN 51 EN 75 JAAR 54% 57%

OUDER DAN 75 JAAR 10% 11%

EVOLUTIE LEEFTIJD (IN PROCENTEN)2020

NATIONALITEIT  AANTAL
België 1058
EU-land 40
Niet EU-land 34

2020

2015 2020
BELGIË 91% 93%

EU-LAND 3% 4%

NIET EU-LAND 6% 3%

EVOLUTIE NATIONALITEIT (IN PROCENTEN)
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HET GEMIDDELD JAARLIJKSE GEZINSINKOMEN

HUURPRIJS

HUURACHTERSTAL

Het gemiddelde jaarlijkse gezinsinkomen van de huurders van Woonzo bedroeg in 2020 18.099,09 euro.
488 van de 1132 huurders van Woonzo (= 43,11%) hadden een inkomen dat onder de grens ligt van een leefloon voor 
een gezin.

De huurprijs moet betaalbaar zijn en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. 
Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs, eventueel verhoogd met de energie-
correctie. De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de waarde en de energiezuinigheid van de woning 
en het aantal personen ten laste. 

Op 1 januari 2020 wijzigde de huurprijsberekening: 
 » voor een energiezuinige woning betaalt de huurder een energietoeslag;
 » de marktwaarde van de woningen wordt berekend met een nieuw schattingsmodel, genaamd ‘de huurschatter’. Er  

 wordt gekeken naar de ligging en andere eigenschappen van de woning, om zo nog een juister bedrag van de   
 waarde van de woning te bekomen;  

 » de manier om het inkomen vast te leggen werd gewijzigd. Het inkomen waarop het meest recente aanslagbiljet   
 betrekking heeft wordt in rekening gebracht en het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden   
 (behalve degene die nog kinderbijslaggerechtigd zijn) wordt meegerekend.

De gemiddelde basishuur (markthuurwaarde) voor een pand bij Woonzo bedroeg in 2020 641,96 euro.
De gemiddelde reële huur (inclusief gemeenschappelijke kosten) die een huurder bij Woonzo in 2020 betaalde 
bedraagt 343,22 euro per maand.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
GEMIDDELDE VAN REËLE HUUR € 316,11  € 307,93  € 319,36  € 328,63  € 329,72  € 343,22 

937 van de 1132 huurders van Woonzo (82%) betalen maandelijks een huur die lager ligt dan 400 euro. 

Jaar Te innen huur op jaarbasis Reële achterstand Achterstal in %

2016 € 3 947 839 € 28 825 0,73%

2017 € 4 218 839 € 33 023 0,78%

2018 € 4 494 943 € 31 841 0,71%

2019 € 4 563 331 € 26 578 0,58%

2020 € 4 819 463 € 36 840 0,76%

Achterstand
 t.o.v. huurprijs 2015 2016 2017 2018 2019 2020

< 1 MAAND 32 16 20 25 23 43

= 1 MAAND 2 2 5 10 13 8

1 - 2 MAAND 8 9 6 10 13 17

> 2 MAAND 6 7 10 6 8 10

EINDTOTAAL 48 34 41 51 57 78

HUURACHTERSTAL EN AANTAL HUURDERS

In 2020 
hadden 

78 
huurders 

huur-
achterstand

Hardnekkige wanbetalers ontvingen een 
ingebrekestelling via onze raadsman. 
In 8 dossiers volstond deze ingebrekestelling om de 
achterstand aangezuiverd te krijgen. Met 6 huurders 
werd er via onze raadsman een afbetalingsregeling 
overeengekomen. De huurovereenkomst van 7 
huurders werd door de vrederechter verbroken 
omwille van huurachterstand. 

Voor 51 van deze huurders bedroeg de achterstand 1 
maand of minder. 

De dienst huurachterstallen focust zich niet enkel op 
de grotere bedragen, ook huurders met een kleine 
of eerder een uitzonderlijke situatie van huurachter-
stal worden gecontacteerd. Deze opvolging gebeurt 
kort en persoonlijk, maar heeft duidelijk een positief 
effect.

10 huurders had een achterstand van meer dan 
2 maanden huur.

Met 56 huurders werd er een afbetalingsplan 
overeengekomen. 
34 afbetalingsregelingen zijn nagekomen en 
afgehandeld, 8 zijn nog lopende en 14 huurders 
hielden zich niet aan de afgesproken regeling. 
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HUURPRIJSHERZIENING

AANVRAGEN HUURPRIJSHERZIENINGEN

HUURHERZIENINGEN DOOR WOONZO

De huurprijs voor een sociale woning wordt elk jaar op 1 januari aangepast aan het inkomen van het referentiejaar 
(inkomen van het meest recente aanslagbiljet) van de huurders.

Daarnaast zijn er in de loop van het jaar bijkomende aanpassingen mogelijk in geval van:

 » Pensioen, overlijden of verhuis gezinslid: een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor  
 het gezinsinkomen daalt. De huurprijs zal wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de verhuurder de  
 nodige stukken ontving voor een herberekening.

 » Daling van het inkomen: als het inkomen na drie opeenvolgende maanden gemiddeld 20% lager is dan het inkomen  
 waarmee de huurprijs werd berekend, dan zal de huurprijs worden aangepast vanaf de maand die volgt op de   
 maand waarin de sociale huisvestingsmaatschappij de nodige stukken ontving voor een herberekening.  

 » Nieuw gezinslid: als een bijkomende persoon de woning betrekt,  wiens  inkomen meetelt voor de huurprijs, dan  
 wordt die opnieuw berekend. De huurprijs verandert vanaf de maand die volgt op de maand waarin die persoon de  
 woning betrok.

In 2020 ontving Woonzo 244 aanvragen tot huurprijsherziening:

In 2020 werd de huurprijs van 43 huurders aangepast (verhoogd) omdat een bijkomende persoon, wiens inkomen 
meetelt voor de huurprijs, de woning betrokken had.

huurprijsvermindering 212 geen huurprijsvermindering 32

pensioen 23

vertrek één van de inwoners 118

overlijden één van de inwoners 25

daling inkomen < 20% 46 geen daling inkomen < 20 % 32

HUURPIJSHERZIENING

244
aanvragen

Van 46 huurders was het huidig inkomen met 
minstens 20% gedaald ten opzichte van het 
referentiejaar en werd de huurprijs om deze reden 
herzien

32 huurders deden een aanvraag voor een 
herziening wegens verlaagde inkomsten maar 
kwamen niet in aanmerking

23 huurders ontvingen een huurprijsherziening 
omwille van pensioen

118 huurders ontvingen een huurprijsherziening 
omwille van vertrek van één van de inwoners

25 huurders ontvingen een huurprijsherziening 
omwille van overlijden van één van de inwoners

AANTAL NIEUWE HUURDERS IN 2020

AANTAL OPZEGGINGEN IN 2020

Woonzo verwelkomde in 2020 108 nieuwe huurders. Door de coronamaatregelen moesten de inhuizen anders 
georganiseerd worden, maar dit had eigenlijk geen invloed op het aantal.

In totaal eindigden in 2020 de huurovereenkomsten van 91 huurders.

108
inhuizen

2020

EVOLUTIE INHUIZEN

GEMEENTE NIEUWE HUURDERS

GEMEENTE UITHUIZEN

GEZINSSAMENSTELLING NIEUWE HUURDERSAANTAL INHUIZEN

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eind-
totaal

111 106 122 143 74 108 664

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eind-
totaal

70 58 71 135 75 91 500

LEEFTIJD NIEUWE HUURDERS AANTAL         
25 JAAR OF JONGER 4%
TUSSEN 26 EN 50 JAAR 49%
TUSSEN 51 EN 75 JAAR 41%
OUDER DAN 75 JAAR 6%

NATIONALITEIT  AANTAL         
BELGIË  87%
EU-LAND  4%
NIET EU-LAND  9%

94

78

Tongeren

Tongeren

Riemst

Heers

Riemst

Borgloon

Borgloon

10

11

31

1

72
Alleenstaande

1
Gezin met 4 kinderen

2
Gezin met meer dan 4 kinderen

4
Gezin zonder kinderen

10
Gezin met 1 kind

13
Gezin met 2 kinderen

6
Gezin met 3 kinderen

91
uithuizen

EVOLUTIE UITHUIZEN

AANTAL UITHUIZEN

1

Voeren
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KLACHTEN

VRAGENLIJST KLACHTENMANAGEMENT (2020)

1. CIJFERGEGEVENS

2. KLACHTENBEELD

Naam van uw maatschappij:      SHM WOONZO CVBA 
Naam van de klachtenbehandelaar + emailadres:   Inge Gaublomme, inge.gaublomme@woonzo.be

Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2020.

6
klachten

6
ontvankelijke klachten

6
(deels) gegronde klachten

6
(deels) opgeloste klachten

 » Klacht A: 
 Huurster klaagt over het te lang uitblijven van een herstelling. Zij is het niet eens met het oordeel van 
 de technische dienst van Woonzo dat dit een ‘niet dringende’ herstelling is die –owv de coronamaatregelen-
 uitgesteld werd. 
 Het betrof de herstelling van een lichtknop in de gemeenschappelijke delen van het project. Na de formele
 klacht werd de herstelling de dag erna uitgevoerd.

 » Klacht B: 
 Huurster klaagt over een hoge water- en energierekening en meldt dat een aantal technische problemen in haar   
 appartement niet worden opgelost. 
 Huurster schakelt de Vlaamse Ombudsdienst in die informeert naar een stand van zaken. 
 Er wordt een rondgang georganiseerd in het appartement, samen met de technieker van de onderhoudsfirma. 
 De ‘technische klachten’ worden onderzocht en opgelost. Woonzo biedt de huurster aan om samen de    
 jaarafrekeningen te overlopen en om te bemiddelen bij de nutsmaatschappijen. Na dit aanbod vernamen wij niets  
 meer van de huurster en wordt de klacht afgesloten. 

 » Klacht C:
 Huurder woont al meer dan 20 jaar in een project van Woonzo dat nu volledig gerenoveerd wordt. Huurder voelt  
 zich niet meer thuis in het nieuwe project en hij vraagt om te mogen verhuizen naar een ander appartement.   
 Woonzo kan op deze vraag niet ingaan.
 Huurder schakelt de Vlaamse Ombudsdienst in en haalt dan ook een aantal technische gebreken in zijn nieuwe   
 appartement aan.
 Woonzo legt zowel aan de huurder als aan de Vlaamse Ombudsdienst uit dat de huurder geen recht heeft om   
 prioritair te muteren. Ook wordt duidelijk meegegeven dat het uitblijven van herstellingen te wijten is aan het niet  
 willen meewerken door de huurder (hij wil de techniekers niet altijd binnen laten). 
 Ondertussen vonden (een deel van) de technische herstellingen plaats. De huurder stelt dat hij zich nog steeds niet  
 gelukkig voelt in zijn nieuwe appartement. Maar hier kan Woonzo niet veel aan doen. 

 » Klacht D: 
 Huurster klaagt over binnen regenen in de woning en lang uitblijven van herstelling. 
 Wij hebben telefonisch contact gehad met de huurster en met haar dochter en uitgelegd dat er een    
 renovatiedossier in opmaak is, maar dat zo een dossier een administratieve fase moet doorlopen. 
 De huurster in kwestie is een oudere dame die in aanmerking zou komen om prioritair te muteren naar een kleiner  
 pand. Woonzo heeft haar dit voorgesteld. De huurster wil niet verhuizen. 
 Het probleem van het binnen regenen werd (tijdelijk) opgelost, en dit in afwachting van de grote renovatie.
 De huurster was blij met de menselijke aanpak door de medewerker van de technische dienst en ook met de   
 telefonische contacten, waar er door de directeur persoonlijk een duidelijk overzicht van het project en de timing  
 werd gegeven. 
 Woonzo heeft afgesproken om de voortgang van het renovatiedossier kort terug te blijven koppelen met de   
 huurders. 

 » Klacht E:
 Huurster woont in dezelfde wijk als de huurster van klacht D en klaagt ook over binnen regenen in de woning. 
 Deze huurster was al goed op de hoogte van het feit dat er voor deze problemen een renovatiedossier werd   
 opgestart en dat het dossier een administratie moet doorlopen. De huurster verwijt Woonzo echter niet voldoende  
 te communiceren.
 Ook hier heeft een uitgebreid telefoongesprek, waarin Woonzo aan gaf ‘de frustratie van de huurster te begrijpen’,  
 de klacht opgelost. 
 Ook werd er beloofd om de huurster kort op de hoogte te houden van het verdere verloop van het    
 renovatiedossier.

 » Klacht F:
 Huurster klaagt over het uitblijven van een herstelling. Zij is het niet eens met het oordeel van de technische dienst  
 van Woonzo dat dit een ‘niet dringende’ herstelling is die –owv de coronamaatregelen- uitgesteld werd.  
 De herstelling werd ondertussen uitgevoerd.

2. KLACHTENBEELD
Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar ten gevolge van de klachtenbehandeling?

 » Aanwerving (mei 2020) van een administratief medewerker voor de Technische Dienst.
 » Inzetten op het goed gebruiken van de softwaretool van de technische meldingen.

Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten?
 » Nog meer (preventief) communiceren met de huurders van Woonzo. 

Het is duidelijk dat de huurders wel begrijpen dat niet al hun meldingen à la minute behandeld kunnen worden. Maar 
het is in dat geval wél nodig dat er duidelijk gecommuniceerd wordt waarom een herstelling soms wat langer op zich 
laat wachten.
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SOCIALE MELDINGEN

Wij merken de laatste jaren een stijging van het aantal sociale meldingen: Onze huurders wenden zich 
meer en meer tot de sociale dienst van Woonzo om leefbaarheidsproblemen en overlast aan te kaarten. 
Wanneer bemiddelen of verzoenen niet lukt en onze middelen uitgeput zijn verwijst onze sociale dienst 
de huurders door naar de vrederechter.

Soms verenigen huurders zich en verzoeken zij Woonzo via een petitie om actie te ondernemen tegen 
een mede-bewoner die leefbaarheidsproblemen veroorzaakt. Zo werden er in 2020 5 huurovereenkom-
sten door de vrederechter verbroken omwille van leefbaarheidsproblematieken. De vrederechter neemt 
steevast het standpunt in dat het de taak van Woonzo als verhuurder is om een ‘rustig huurgenot’ te 
garanderen. Wanneer alle pogingen mislukken is huurverbreking jammer genoeg de laatste stap.

AANTAL EN TYPE SOCIALE MELDINGEN

64
sociale meldingen

Burenruzies

Inbreuken reglementering

Domiciliefraude

Lawaaioverlast

Onderhoud gem. delen en groenzones

Onderhoud woning & aanhorigheden

Overlast drugs

Overlast huisdieren

Mentale gezondheid/eenzaamheid

Combinatie bovenstaande

22

4

7

7

4

6

3

5

3

3

TECHNISCHE MELDINGEN

In 2020 zijn er in totaal 923 meldingen bij de technische dienst terecht gekomen en geregistreerd als te 
behandelen. Deze meldingen werden voor 73 % behandeld door onze eigen technische dienst.
 
Meldingen die telefonische dadelijk gestuurd en opgelost kunnen worden zitten niet in deze telling.  

Meldingen betreffende problemen rond sanitair, CV en brandpreventie gaan rechtstreeks richting 
onderhoudsfirma CALINOVA. CALINOVA voerde in 2020 1.565 interventies uit waarvan 635 
onderhouden en keuring van CV installaties.

Door de coronamaatregelen zijn er een tijd alleen dringende herstellingen en werken in leegstaande 
woningen uitgevoerd.

AANTAL EN TYPE TECHNISCHE MELDINGEN

923
technische meldingen

Muren

Dakwerken

Schrijnwerkherstelling, slot- en sluitwerk

Vochtproblemen algemeen

Vloeren

Rioleringen ontstoppen en herstellen

Sanitair, inclusief waterverwarmers

Elektrische installatie

Glaswerken

Metaalwerken

Verfwerken

Opritten

Op te kuisen

Plaatsbeschrijving

9

57

245

34

164

39

263

3

2

20

5

5

30

47
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ONZE SOCIALE WERKING

Toen België in maart 2020 maatregelen nam om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, schoot 
Woonzo meteen in actie. Samen zochten directeur en 
personeel naar de beste manier om de nieuwe richtlijnen 
toe te passen zodat we ons in sneltempo compleet 
anders moesten organiseren.
Covid -19 veranderde de manier waarop we de zorg voor 
onze huurders organiseerden. We pasten onze werking 
steeds opnieuw aan aan de  nieuwe richtlijnen van de 
overheid en aan de noden van onze huurders.

De anders zo drukke wachtzaal en het loket bleven 
leeg wat een heel bevreemdende ervaring was. Onze 
medewerkers gingen bijna allen van thuis uit werken.
Met huurders die toch een persoonlijk contact met de 
sociale dienst nodig hadden werd vanaf dan een afspraak 
gemaakt die doorging in een speciaal daartoe bestemde 
ruimte waar alle voorzorgsmaatregelen aanwezig waren.

Door de coronamaatregelen werden enkel de 
noodzakelijke huisbezoeken uitgevoerd. Zo konden ook 
de onthaalbezoeken bij nieuwe huurders niet meer 
doorgaan.

De burenbemiddelingsgesprekken bleven onverminderd 
voortgaan maar steeds minder vaak aan huis of op 
kantoor, we stapten over naar gesprekken per telefoon of 
via online meetings.

In de eerste fase van de lockdown zette de sociale 
dienst volop in op telefonische coronagesprekken met 
ouderen en psychisch kwetsbare mensen. De gesprekken 
deden deugd. Ze doorbraken de eenzaamheid. Huurders 
vertelden over hun angsten, frustraties, over alles wat 
hen bezig hield. Van ieder gesprek werd een verslagje 
opgemaakt in het dossier en ook directeur en collega’s 
konden meevolgen. Dat creëerde een onderlinge 
verbondenheid.

NIETS WAS NOG 
HETZELFDE

ONTHAAL EN 
HUISBEZOEKEN

BURENBEMIDDELING

CORONAGESPREKKEN

Het aantal juridische dossiers betreffende verstoring 
van de leefbaarheid is de afgelopen jaren enorm 
toegenomen.
Een aantal van onze huurders, veelal met een 
verslavingsproblematiek,  werd uithuisgezet en belandde 
in de dakloosheid.
Om dergelijke situaties te vermijden startte Woonzo een 
intensieve samenwerking met De Semper, Zorggroep 
Zin (een samengaan van het CGGZ en het CAD) en de 
diensten van Noolim (ambulante psychische hulp).
Nog vόόr het dossier wordt overgemaakt aan de 
rechtbank krijgt betrokkene een hulpaanbod voorgesteld.
De sociale dienst van Woonzo doet samen met de 
andere partners al het mogelijke om deze huurders te 
contacteren en te bezoeken maar staat toch vaak voor 
een gesloten deur.
Niettemin werden door deze samenwerking al mooie 
resultaten geboekt.
In december 2020, in afwachting van de officiële opstart 
van het project Cabrio, vond het eerste daklozenoverleg 
plaats. Ook politie Tongeren is hierbij betrokken.
Om de drie weken wordt het dossier van iedere dakloze 
overlopen en bekijken de deelnemers vanuit hun eigen 
discipline hoe ze hun bijdrage kunnen leveren aan de 
verbetering van de levensomstandigheden van deze 
doelgroep.
Voor Woonzo is dit ook bij uitstek de gelegenheid om 
preventief te werk te gaan en de situatie aan te kaarten 
van een aantal huurders in de gevarenzone.

INTENSIEVE SAMEN-
WERKING MET DE 
ZORG-SECTOR

Buurtgerichte zorg is een sociaal model dat het verhogen 
van het welzijnsniveau van de buurtbewoners beoogt.  
Dit doel kan bereikt worden door het ondersteunen van 
het samenhorigheidsgevoel.

De Vlaamse gemeenschap schuift deze aanpak naar voor 
als sociaal werkmodel.  Het OCMW onderschrijft deze 
methodiek en heeft de bijzondere expertise van RIMO 
ingeschakeld om dit proces uit te voeren.
De buurtanalyse gaat door in vier van onze wijken: 
Hubensbeemden, Nieuw-Tongeren, Paspoel en Op de 
Locht.

INPUT VAN WOONZO IN 
DE WIJKANALYSE VAN 
RIMO.

In deze hectische tijden vond tijdens het najaar van 2020 
ook nog de tweede golf van de herhuisvesting op de wijk 
Paspoel Anders plaats. De 25 overgebleven huurders 
van Paquaylaan 6 werden geherhuisvest in de nieuwe 
wooneenheden.

Gebaseerd op voorafgaande huisbezoeken en gesprekken 
met de sociale dienst met als doel te peilen naar de 
voorkeuren ontving iedere huurder zijn/haar persoonlijke 
verhuisbundel in de brievenbus zijnde de ligging, 
plannen en huurprijs van het appartement.

Enkele dagen later volgde in samenwerking met de 
technische dienst de individuele ontvangst en toelichting 
van de bundel in het lokaal van Woonzo te Thyslaan 21.
Om in deze tijden tegemoet te komen aan de vraag het 
nieuwe appartement te kunnen bezichtigen stelde de 
technische dienst er foto’s ten toon van gelijkaardige 
appartementen uit de eerste verhuisfase.

In september vond de ondertekening van het contract, 
het overhandigen van de sleutels en de ingaande 
plaatsbeschrijving plaats in het opbouwlokaal van RIMO.  

De uiteindelijke verhuis ging door in week 41 en 42. 
Verhuisfirma DAC stelde 2 ploegen ter beschikking zodat 
er zowel in voormiddag als namiddag 4 verhuizen per 
dag konden afgewerkt worden.

HERHUISVESTING 
PASPOEL ANDERS

De sociale dienst werd door RIMO als professional 
betrokken bij het kwalitatieve luik van het onderzoek 
en gaf haar expertise mee inzake de mentale en fysieke 
leefbaarheid op de wijk(en), alsook de kijk op zorg, hulp 
en dienstverlening.

Wijk Hubensbeemden kwam als eerste aan de beurt, 
daarna volgde wijk Nieuw-Tongeren.
De resultaten van de wijkanalyses zullen integraal aan 
Woonzo overgemaakt worden.  In de toekomst zullen ze 
aangewend worden als een belangrijke graadmeter voor 
de sociale cohesie op onze wijken.
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PASPOEL ANDERS
THYSLAAN TE TONGEREN
Bouwen van 192 sociale huurappartementen

architect ontwerper:
 » S333 Architecture & Urbanism, Londen

uitvoerende aannemer:
 » STRABAG NV uit Genk

budget: 
 » € 22.777.125,64 excl. btw / erelonen

     (inclusief infrastructuurwerken)

datums: 
start der werken:  9 mei 2016
voorlopige oplevering:  fase 1 juni 2018
   fase 2 oktober 2020
in uitvoering:  fase 3 start januari 2021
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PASPOEL ANDERS - FASE 2
THYSLAAN TE TONGEREN - 37 APP.
Bouwen van 192 sociale huurappartementen

architect ontwerper:
 » S333 Architecture & Urbanism, Londen

uitvoerende aannemer:
 » STRABAG NV uit Genk

budget: 
 » € 22.777.125,64 excl. btw / erelonen

     (inclusief infrastructuurwerken)

datums: 
start der werken:  9 mei 2016
aanvang fase 2:  17 september 2018
voorlopige oplevering:  voorzien 28 november 2019
   effectief oktober 2020
verhuurd vanaf:  1 november 2020
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PASPOEL ANDERS - FASE 3
THYSLAAN TE TONGEREN - 61 APP.
Bouwen van 192 sociale huurappartementen

architect ontwerper:
 » S333 Architecture & Urbanism, Londen

uitvoerende aannemer:
 » STRABAG NV uit Genk

budget: 
 » € 22.777.125,64 excl. btw / erelonen

     (inclusief infrastructuurwerken)

datums: 
start der werken:  9 mei 2016
aanvang fase 3:  1 januari 2021
voorlopige oplevering:  +/- 1 mei 2023
verhuurd vanaf:  
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HEURKENSBERG 3 – CBO 09
HEURKENSBERG TE TONGEREN
Bouwen van 12 sociale huurwoningen

aanbieder CBO project:
 » SKYLINE Europe uit Brussel

architect ontwerper:
 » Conix Architects uit Antwerpen

uitvoerende aannemer:
 » Concept Building & Services bvba uit Dilsen-Stokke in opdracht van SKYLINE Europe

budget: 
 » € 2.415.823,32 excl. btw

 (inclusief grond, infrastructuurwerken en erelonen)

datums: 
start der werken:  1 januari 2021
oplevering:  november 2021
verhuurd vanaf:  
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BINNENVELDJE
KLAPROOSSTRAAT TE TONGEREN
Bouwen van 25 sociale huurwoningen

architect ontwerper:
 » architectenbureau Michel Janssen uit Tongeren

uitvoerende aannemer:

budget: 
 » € 3.450.000, bouwkost excl. btw / erelonen

datums: 
start der werken:  voorjaar 2022
oplevering:   
verhuurd vanaf:  

Datum  :  15 / 01 / 2008

Tiensesteenweg   112
3800        Sint-Truiden
tel.        011 / 69.39.00
fax.       011 / 69.39.01

Schaal  :   1/ 2000VOORONTWERP VERKAVELING
BINNENVELDJE

Kleine Landeigendom
Tongerenarchitectengroep PSK
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DOSSIER RENOVATIES 
DAKEN 
HUBENSBEEMDEN
De volledige renovatie van 139 daken 
inclusief verwijderen van asbesthoudende leien 

uitvoerende aannemer:
 » ZDP uit Zolder

budget: 
 » € 3.412.659,06 excl. BTW

datums: 
start der werken:  
gefaseerd uitvoering vanaf najaar 2021

principe 
“DESIGN EN INSULATE” 

raamcontract vanuit 
VMSW Brussel

DOSSIER RENOVATIES 
DAKEN 
GASTHUISGAARDE
De volledige renovatie van de daken 
Van 4 woonblokken met 77 wooneenheden

uitvoerende aannemer:
 » ZDP uit Zolder

budget: 
 » € 623.364,09 excl. BTW

datums: 
start der werken:  vanaf zomer 2021

haalbaarheidsstudie	

voorontwerp	

bouwvergunning	

definitief	ontwerp	

aanbesteding	

in	uitvoering	

opgeleverd	

verhuurd	

principe 
“DESIGN EN INSULATE” 

raamcontract vanuit 
VMSW Brussel
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GRAETHEM
GRAETHEMSTRAAT TE BORGLOON 
Afbraak van 3 winkelpanden en bouwen van 
18 sociale huurwoningen + appartementen

architect ontwerper:
 » architectenbureau Stevens Bart uit Kortessem

uitvoerende aannemer:

budget: 
 » € 3.222.181,83 excl. btw / erelonen

datums: 
start der werken:  voorzien begin 2022
voorlopige oplevering:  
verhuurd vanaf:  
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PROJECT BORGLOON, 
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PROJECT BORGLOON, 
SINT-ROCHUSLAAN 
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BPA GRAAF LODEWIJK - 
FASE 2
 MILLENIUMHOF TE BORGLOON 
Bouwen van 9 sociale huurwoningen

architect ontwerper:
 » architectenbureau Michel Janssen uit Tongeren

uitvoerende aannemer:

budget: 
 » € 1.250.000 excl. btw / erelonen

datums: 
start der werken:  
voorlopige oplevering:  
verhuurd vanaf:  
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HEERS SPORTVELDSTRAAT
SPORTVELDSTRAAT
Bouwen van 4 sociale huurwoningen
in globaal project met 28 koopwoningen Kleine Landeigendom

architect ontwerper:
 » architect Paternotte architecten

uitvoerende aannemer:

budget: 
 » € 550.000,00 excl. btw / erelonen

datums: 
start der werken:  
voorlopige oplevering:  
verhuurd vanaf:
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BPA ZUSSEN
BPA ZUSSEN FASE 2, 3 EN 4 TE RIEMST 
Bouwen van 41 sociale woningen waarvan 17 huur- en 24 koopwoningen

architect ontwerper:
 » architect Mark Stevens uit Riemst

uitvoerende aannemer:

budget: 
 » € 5.750.000,00 excl. btw / erelonen

datums: 
start der werken:  
voorlopige oplevering: 
verhuurd vanaf:
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Bron: riemst.be
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RUP WILDER
VROENHOVEN TE RIEMST 
Bouwen van 10 sociale huurwoningen

architect ontwerper:
 » Egide Meertens Plus architecten uit Riemst

uitvoerende aannemer:

budget: 
 » € 1.490.225

datums: 
start der werken:  
voorlopige oplevering:  
verhuurd vanaf:



64 65

V
O

ER
EN

haalbaarheidsstudie	

voorontwerp	

bouwvergunning	

definitief	ontwerp	

aanbesteding	

in	uitvoering	

opgeleverd	

verhuurd	

CBO VOEREN SIBOMAT
‘S GRAVENVOEREN
Bouwen van 8 sociale huurwoningen + 4 sociale koopwoningen 

aanbieder CBO project:
 » MATEXI / SIBOMAT

architect ontwerper:
 » ARPLAN uit Oudenaarde

uitvoerende aannemer:
 » SIBOMAT

budget: 
 » € 1.652.242,35

  incl. grond + erelonen

datums: 
start der werken:  1 februari 2021
voorlopige oplevering:  1 mei 2022
verhuurd vanaf:



Hasseltsesteenweg 28/001
3700 Tongeren
012/44 02 00
info@woonzo.be
www.woonzo.be
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