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Voorwoord  
 
Met veel genoegen stellen wij het jaarverslag 2021 van De Oostendse Haard voor. U krijgt via dit verslag een 
weergave van de activiteiten en de resultaten.  
   
Bij het doornemen van alle verwezenlijkingen van het voorbije jaar zou men bijna vergeten dat ook 2021 een 
coronajaar was. Ondanks COVID-19 zijn we hard blijven doorwerken en hebben wij onze dienstverlening snel 
omgeschakeld. We bleven ten alle tijden bereikbaar.  
   
De lange wachtlijsten voor een sociale woning bevestigen de nood aan extra betaalbare woningen. Wonen is een 
basisrecht voor iedereen. Een warm nest, het is iets dat we iedereen toe wensen. Dat een warme thuis niet altijd 
evident is dat merken we dagelijks. En dat een sociale woning een belangrijk deel van de oplossing kan zijn, staat 
dan ook buiten elke discussie. Ondanks de coronacrisis heeft De Oostendse Haard dit jaar 64 nieuwe verhuringen 
kunnen realiseren.  
   
De wachtlijsten blijven ook groeien. De coronacrisis zal ook hier ongetwijfeld haar impact hebben. We blijven dan 
ook inzetten op de groei van het patrimonium. We bouwden het afgelopen jaar verder, al maakte de coronacrisis het 
onze werven niet gemakkelijk.   
   
We verkochten ook verschillende onverhuurbare woningen. Ze voldeden niet meer aan de huidige normen én de 
renovatiekosten zouden te hoog oplopen. Met de opbrengst investeren we in grondige renovatie van ons 
patrimonium of nieuwbouw. Daarnaast blijven we onze bestaande woningen moderniseren en energie-efficiënter 
maken, bijvoorbeeld door het vervangen van verouderde cv-installaties.  
   
De Oostendse Haard hanteert duurzaamheid als één van de kernbegrippen in haar strategie. Onze 
huisvestingsmaatschappij stond zo mee in voor de oprichting van ASTER cv. De doelstelling is hierbij de daken van 
sociale woningen in Vlaanderen ter beschikking te stellen voor zonnepanelen. Op deze wijze willen we inzetten op 
duurzame energie en hopen we de energiefactuur van onze huurders positief te beïnvloeden.  
   
We staan voor openheid. Naast het bouwen en beheren van woonprojecten zetten we sterk in op de ondersteuning 
van huurders en kandidaten. Communicatie is daarin een cruciale factor. We bouwden ons communicatieluik verder 
uit en startten opnieuw met tevredenheidsmetingen om zo de werking nog beter te kunnen afstemmen op onze 
doelgroepen.   
   
Ook nieuwe uitdagingen dienen zich aan. De vorming van de woonmaatschappij daagt ons uit. Het is de bedoeling 
om per werkingsgebied één woonmaatschappij te vormen, waarin bovendien de werking van sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren wordt samengebracht. De werkingsgebieden werden 
ondertussen officieel afgebakend door de minister. De impact van deze herstructurering op onze sector is immens. 
We volgen elke beweging omtrent de vorming van de woonmaatschappij van zeer nabij op.  
   
Het realiseren van een dergelijk mooi jaarresultaat is enkel maar mogelijk dankzij de steun, het vertrouwen en de 
inzet van velen. We willen dan ook de leden van de Raad van Bestuur en het personeel danken voor de geleverde 
prestaties, hun inzet en hun enthousiasme.  
   
We hebben de voorbije twee jaren onze manier van werken razendsnel moeten aanpassen aan de omstandigheden. 
We hebben op verschillende vlakken grote stappen gezet en een aantal onder ons hebben een nieuwe balans moeten 
zoeken tussen werk en privé. Iedereen is zich echter blijven inzetten, vaak in moeilijke omstandigheden, om een 
optimale dienstverlening aan huurders en kandidaten te blijven bieden.  
   
Hou u goed en hopelijk kunnen we elkaar binnenkort opnieuw in levende lijve ontmoeten! 
 
 
Vanessa Vens         Quinten Goekint 
directeur         voorzitter 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. DE MAATSCHAPPIJ                                                                                                                                                                                                                                   
 1.1 HISTORIEK    

 
Op 21 juli 1920 besloot de gemeenteraad van Oostende tot de oprichting van een maatschappij ‘die als doel had 
om grond aan te kopen om goedkope huizen te bouwen of te verbeteren’.   Het zou gaan om een samenwerking 
tussen de Belgische staat, de provincie West-Vlaanderen, privé-instanties en de stad Oostende.  
 
De aandeelhouders kwamen voor het eerst samen op 2 mei 1921 en besloten de nieuwe maatschappij 
 ‘De Oostendsche Haard’ te noemen.     
 
De maatschappij startte de ontwikkeling van haar eerste project in 1921 op gronden in het Westerkwartier.    

 1.2 WERKGEBIED    De Oostendse Haard is actief in het werkgebied Oostende en Bredene. 
    
 
 1.3 MISSIE     

De Oostende Haard realiseert betaalbaar wonen in Oostende en Bredene. 
 
We streven naar een kwalitatieve uitvoering van onze woningen en appartementen met aandacht voor 
architectuur en woonkwaliteit. Onze doelstelling is milieubewuste en energiebesparende woningen en 
appartementen te bouwen met een betaalbare huurprijs en energiefactuur en lage algemene kosten. Niet 
alleen goedkope huisvesting, maar ook een goede huisvesting. 
 
Sociale huisvesting hangt nauw samen met welzijn.  Waar het echt om gaat,  is dat mensen in een goede woning 
kunnen leven en zo in elk geval de kans krijgen om een menswaardig bestaan op te bouwen. 
 
Samen met de Stad Oostende en de gemeente Bredene tracht De Oostendse Haard een aangename woonomgeving 
te realiseren en zo ook een gezonde mix aan van huurwoningen aan te bieden. 
 
We ondernemen allerlei acties die leiden tot een betere werking maar dit wil niet zeggen dat de kleine kinderziektes 
al volledig zijn verdwenen. Er wordt dagelijks gewerkt om de dienstverlening naar de huurders te verbeteren maar 
dit verloopt niet over één nacht ijs. 
 
“Duurzame huisvesting, levende buurten”  blijft het motto van de Oostendse Haard.  Een motor zijn voor 
stadsvernieuwing, een dynamiek op gang brengen in een omgeving en tegelijkertijd beantwoorden aan de 
noden van de bewoners blijven onze ambities.  
 
 
 
 
       



Jaarverslag 2021 dd. 02.06.2022 - 4 - 

1.3 DEELNEMERS ALGEMENE VERGADERING 
 

Gedurende 2021 werd het aandeelhouderschap gewijzigd conform de bepalingen van de statuten: 
- De Raad van Bestuur ging op 24 februari 2021 unaniem akkoord om de 140 aandelen van  
      Cv Coöperatie A+B gelijk aan de nominale waarde van de aandelen op zijn verzoek over te dragen     
      aan BV Patriwesol. 

 
De nominale waarde per aandeel bedraagt 12,39 euro. 

 
Het aandeelhouderschap op 31 december 2021  ziet er als volgt uit:   

 
OPENBARE BESTUREN 5.700 

1.    STAD OOSTENDE 4.000 

2.     GEMEENTE BREDENE 1.000 

3.     HET VLAAMSE GEWEST 400 

4.     PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 300 

PRIVE-AANDEELHOUDERS 2.965 

5.     ETHIAS HASSELT 1.400 

6.     VANDEMOORTELE PATRICK 620 

7.     SP. A-AFDELING OOSTENDE 215 

8.     QUAGHEBEUR MAURICE 160 

9.     VAN LAER PAUL 160 

10. BV PATRIWESOL 140 

11. VANHOOREN ROGER 120 

12. VYVEY MYRIAM 100 

13. DIRICKX CHRISTIANE 50 

TOTAAL 8.665 

 

 

5700

2965

Verdeling van de aandelen

Openbare besturen
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1.4 BESTUURSORGANEN 
 

1.4.1 Raad van Bestuur  
 
              De Raad van Bestuur beraadslaagt en beslist over alles wat de vennootschap aanbelangt.    
  

De Raad van Bestuur heeft o.a. de volgende bevoegdheden:  
- uitvoering van de beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur; 
- de algemene of bijzondere voorwaarden bepalen van alle contracten zoals die van verkoop, ruil 

aankoop, verhuring en hypothecaire lening; 
- het bepalen van de meest geschikte kandidaat (conform vastgelegde werving- en 

selectieprocedure) bij de invulling van een vacature; 
- het voorstellen van nieuwe projecten, nieuwbouw of renovatie, alsook de uitvoering ervan zoals 

het vastleggen van plannen, bestekken en opdrachten en aanstellen van ontwerpers; 
- het kosteloos overdagen van gronden aan openbare besturen die nodig is voor het aanleggen 

van straten; 
- het voorstellen van eventuele aanpassingen aan het reglement van inwendige orde van het 

huurcontract en het intern huurreglement; 
- het gunnen van opdrachten, waarvoor mededinging is georganiseerd via lastenboek en conform 

de regelgeving overheidsopdrachten; 
- goedkeuring van het jaarverslag; 
- opvolging financiële toestand van de Oostendse Haard;  
- bepaling nieuwe huurprijzen; 
- goedkeuring meerjarenplanning van de Oostendse Haard. 

 
 De Raad van Bestuur was tot eind 2021 samengesteld uit de voorzitter en 12 bestuurders, de directeur  
 is aanwezig op elke vergadering. 
 
 Voor de stad Oostende: mijnheer Quinten GOEKINT (voorzitter) 
    mijnheer Kristof CORNELIS 
    mijnheer Ralph DEROO 
    mevrouw Luba MINARIKOVA 
    mevrouw Berthe VANDEVELDE 
 
 Voor de gemeente Bredene:  mevrouw Evelyn VERMONT 
 
 Voor de provincie West-Vlaanderen:  mijnheer Tom WILLEMS 
 
 Voor de privé-aandeelhouders:  mevrouw Christiane DIRICKX (ten persoonlijke titel) 
       de heer Didier REYNAERTS (Ethias) 
       de heer Maurice QUAGHEBEUR (ten persoonlijke titel) 
       mevrouw Stefanie MONSAERT (Sp.a-afdeling Oostende) 
       de heer Paul VAN LAER (ten persoonlijke titel) 
       de heer Michel LESTAEGHE (BV Patriwesol) 

   

                                        
 

 
 

  
 
 

In de loop van 2021 vergaderden de leden van de Raad van Bestuur 12 maal. 

Verhouding genderdiversiteit 
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1.4.2 Toewijzingscomité   
 
De bevoegdheid van dit comité is het toewijzen van woningen, alsook de vragen tot afwijking en 
versnelde toewijzing te behandelen. 
 

 Het toewijzingscomité wordt samengesteld uit de voorzitter, de maatschappelijk werker en 3 
bestuurders, namelijk: 

- Luba MINARIKOVA 
- Maurice QUAGHEBEUR 
- Evelyn VERMONT 

 
 De directeur is aanwezig op elke vergadering. 

 
 
 

 
 

1.4.3 Directiecomité   
 
De bevoegdheid van dit comité is het dagelijks bestuur van de vennootschap, met inbegrip van het nemen 
van beslissingen welke niet kunnen uitgesteld worden zonder schade te berokkenen aan de vennootschap. 
 

 Het toewijzingscomité wordt samengesteld uit de voorzitter, de directeur, de maatschappelijk 
werker en 3 bestuurders, namelijk: 

- Luba MINARIKOVA 
- Maurice QUAGHEBEUR 
- Evelyn VERMONT 

 
 De directeur is aanwezig op elke vergadering. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de loop van 2021 werd het toewijzingscomité  11 keer samengeroepen. 

In de loop van 2021 werd het directiecomité  10 keer samengeroepen. 
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1.5 PERSONEEL 
 
1.5.1 Personeelskader     

 
 Toestand op 31 december 2021: 

•  Directeur:  Vanessa VENS 

•  Medewerker huuradministratie: Fabienne BRACKX (4/5de) 

•  Medewerker algemene administratie: Nathalie MOMMERENCY (4/5de) 

                                                                  Patrice RAYNAL (in dienst sedert 18 oktober 2021) 

•  Medewerker kandidaat-huurders, verhuringen en onthaal: Natasha CAPITAINE (9,5/10de) 

•  Verantwoordelijke financiën en boekhouding: Ivan SAELENS  

•  Maatschappelijk werker: Linda BOULANGER (9,67/10de) 

•  Projectingenieur: Nico DECOCK  

•      Coördinator-uitvoering: Tom VAN WASSENHOVE 

•      Coördinator-onderhoud: Kathia BAETEMAN  

•      Adjunct coördinator-onderhoud: Jürgen DEMAN 

•  Medewerkers technische dienst: Lieve STEEN (4/5de) 

                                                  Ronny VANHAECKE  

                           Wim BUFFEL 

                 Maarten WYDOODT (in dienst sedert 01 mei 2021) 

•      Verantwoordelijk pers en communicatie: Veerle DUBOIS (in dienst sedert 04 januari 2021) 

 
                Op 31 december 2021 waren er 16 personeelsleden (of 15,32 voltijdse equivalenten ) in dienst, waarvan    
                 slechts 14,05 voltijdse equivalenten aanwezig ingevolge ziektes 
 
   Het team van de Oostendse Haard in 2021 

 

 
     Niet op de foto: Linda Boulanger, Fabienne Brackx en Patrice Raynal 
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Het organigram ziet er als volgt uit:    

 
 
1.5.2 Beloningspakket directeur 

  
 Volgens het artikel 11 van het ministerieel besluit van 22 oktober 2008 moet het beloningspakket van 
 de directeur opgenomen worden in het jaarverslag. 

 
- salarisschaal A212 (niet-geïndexeerd): min. € 30.630,00 - max. € 49.530,00  

                                                                 bruto-jaarbezoldiging (aan 100%) 
- vakantiegeld 2021:  €  6.761,37 (bruto niet onderworpen aan RSZ) 
- eindejaarstoelage 2021: € 3.394,74 (bruto onderworpen aan RSZ) 
- managementtoelage: geen 
- dienstwagen: neen  
- groepsverzekering: ja 

    voorwaarden: bijdrage werkgever: ja 
                          bijdrage werknemer: ja 

            type pensioenregeling:  
    “De verzekeringnemer sluit de groepsverzekering af teneinde voordelen op te bouwen voor zijn 

personeelsleden die aan de in artikel 3 vastgestelde voorwaarden voldoen. 
 Als tegenprestatie voor de door de verzekeringnemer gestorte premies verzekert Ethias:  de 

betaling van een kapitaal leven in het voordeel van de aangeslotene bij leven van deze laatste 
op de conventionele datum van pensionering, teneinde te streven naar een globaal 
pensioeninkomen gelijkaardig aan dit van statutair benoemde ambtenaren.” 
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1.5.3 Remuneratieverslag 

 

Een vennootschap waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle 
uitoefent zoals gedefinieerd in artikel 5 van dit Wetboek, is verplicht om dit remuneratieverslag neer te 
leggen bij de Nationale Bank. Dit is een federale bevoegdheid.  

 
Een overzicht op individuele basis van het brutobedrag van de remuneratie toegekend in 2021:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Didier Reynaerts zetelt als bestuurder voor Ethias.  Deze zitpenningen van 2021 (4x) werden 
in 2022 rechstreeks aan Ethias uitbetaald.  
 
In 2021 werd de oud-bestuurder Karel LABENS een zittpenning ten bedrage van € 150,00 uitbetaald, 
die hij niet had ontvangen in 2019. 

 
 

Een bestuurder ontvangt € 213,32 per aanwezigheid voor een zitting van de Raad van Bestuur, het 
toewijzingscomité en het directiecomité. De voorzitter ontvangt een dubbele zitpenning. Aan de bestuurders 
en voorzitter worden geen andere voordelen toegekend.     

 

1.6 COMMUNICATIE   
 
De communicatie van De Oostendse Haard wordt sinds 04 januari 2021 gecoördineerd door de 
communicatieverantwoordelijke. Ook de persrelaties worden door de communicatieverantwoordelijke behartigd. 
Onder communicatie verstaan we o.a. informatie voor de huurders, kandidaat-huurders, alsook het imago van De 
Oostendse Haard naar het grote publiek en de interne terugkoppeling over communicatie-acties. 
 
In 2021 heeft de communicatieverantwoordelijke vooral structuur gebracht in de communicatietools, deze 
communicatiemiddelen vernieuwd, op punt gezet en waar nodig herwerkt (vb. huurdersbrieven) en / of volledig 
uitgewerkt. Per communicatie-acties en / of project wordt een ‘plan van aanpak’ gemaakt met een gezonde mix van 
de hieronder beschreven communicatietools. Communicatie is veelal een en-en-verhaal offline en online.  
 
Centraal in onze communicatie staat een persoonlijke benadering. De voorzitter en de directeur treden op als 
woordvoerder en zijn in het verlengde daarvan als ‘een gezicht’ van De Oostendse Haard. De medewerkers zijn in 
hun functie mee het gezicht van De Oostendse Haard. Dit geldt in het bijzonder voor de onthaalmedewerker(s), de 
verantwoordelijken gebouwenbeheer, de maatschappelijk werker en het buurtcontact voor de werven. We 
verpersoonlijken als het ware onze communicatie.  
 

Bestuurders Zitpenningen 2021 
QUAGHEBEUR Maurice 
VANHOOREN Roger 
MONSAERT Stefanie 
CORNELIS Kristof 
LESTAEGHE Michel 
DEROO Ralph 
GOEKINT Quinten 
MINARIKOVA Luba 
VANDEVELDE Berthe 
VERMONT Evelyn 
VAN LAER Paul 
DIRICKX Christiane 
WILLEMS Tom 
 

6.186,28 
1.066,60 
1.493,24 
2.559,84 
2.559,84 
2.559,84 

14.079,12 
7.039.56 
2.559.84 
6.826,24 
2.346,52 
2.346,52 
2.346,52 

 
Commissaris Bezoldiging 2021 
HOSTEN Walter 
 

5.496,79 
inclusief IBR-bijdrage 
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Bedoeling is dat er in het verlengde hiervan in 2022 een dynamisch communicatieplan wordt uitgeschreven. Dit 
communicatieplan moet dienen als leidraad én laat ruimte voor out of the box acties. Het communicatieplan zal dan 
ook alle doelgroepen van De Oostendse Haard behandelen. In het jaarverslag beperken we ons tot de manieren 
waarop men contact kan opnemen met ons, onze communicatie naar (kandidaat-)huurders en de buurt, de digitale 
communicatiemiddelen en de communicatie naar het bredere publiek (pers).    
 
1.6.1 Logo, baseline & huisstijl  

Een grote omschakeling qua logo en huisstijl voor De Oostendse Haard was momenteel 
niet aan de orde. Er is het vooruitzicht op de vorming van de woonmaatschappij, 
waarvoor sowieso een nieuwe huisstijl zal moeten uitgewerkt worden. De 
communicatieverantwoordelijke beperkte zich daarom tot enkele kleine ingrepen qua 
look en feel voor De Oostendse Haard.  

 
Het logo van De Oostendse Haard is herkenbaar en gekend bij onze doelgroepen. Het kreeg dit jaar wel een 
nieuw kleur. Op alle nieuwe communicatiedragers wordt dit nieuwe kleurlogo meegenomen. Het 
hoofdbriefpapier en andere voorgedrukte stationary-items (enveloppen, contactkaarten, mappen, …) blijven 
in dezelfde, gekende stijl en kleur tot de omschakeling naar de woonmaatschappij.  
 
De baseline van De Oostendse Haard is “Duurzame huisvesting, levende buurten”. Deze is sowieso aanwezig 
op de bestaande communicatiedragers en wordt voortaan op alle nieuwe communicatietools vermeld. Dit 
steeds in combinatie met het logo. Aan de baseline wordt in drukwerk ook steeds “Sociaal wonen in 
Oostende & Bredene” toegevoegd. Op die manier is het voor iedereen onmiddellijk duidelijk waarvoor De 
Oostendse Haard staat.  
 
De Oostendse Haard heeft een beperkte huisstijl, vooral voor de externe communicatie. Een 
huisstijlhandboek is er niet, al zijn er wel afspraken rond bijvoorbeeld lettertype, lettergrootte en opmaak 
van brieven (MetaPlusNormal 11). Net omdat De Oostendse Haard voor een grote omschakeling staat in 2023 
met de vorming van de woonmaatschappij was het niet opportuun om de huisstijl nu volledig te veranderen. 
De nieuw ontwikkelde externe communicatiedragers (huurdersbrieven, brochures, kaartjes, affiches, e-
mailhandtekening,…) kregen wel een eigen look & feel. Daarbij krijgt De Oostendse Haard ook letterlijk een 
gezicht. Sowieso wordt in correspondentie telkens een contactpersoon vermeld, maar in de nieuw 
ontwikkelde communicatiedragers gaan we nog een stap verder door de teamfoto te gebruiken en waar nodig 
het  persoonlijk aanspreekpunt te tonen. 
 

1.6.2 Contact met De Oostendse Haard 

De Oostendse Haard heeft haar maatschappelijke zetel in de Nieuwpoortsesteenweg 205 in 8400 Oostende. 
Hier zijn de kantoren van De Oostendse Haard gevestigd, alsook het onthaal voor huurders en kandidaat-
huurders.  

 
 De openingsuren van het onthaal zijn:  

 
maandag 09u00 – 12u00 
dinsdag gesloten 
woensdag 09u00 – 12u00 
donderdag 17u00 – 20u00 
vrijdag   09u00 – 12u00 
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De Oostendse Haard is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar:   
• Tijdens de kantooruren is De Oostendse Haard steeds telefonisch bereikbaar op 059 70 29 54.  
• Een defect, schade in de woning / de algemene delen of een nodige herstelling meldt de huurder best 

onmiddellijk en rechtstreeks bij de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer (VGB). De dienst 
Gebouwenbeheer is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 08.00 
en 09.00 uur en op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur. Elke Verantwoordelijke Gebouwenbeheer 
is verantwoordelijk voor een bepaalde wijk. Op die manier heeft elke huurder een eigen persoonlijk 
aanspreekpunt. Dringende zaken die tijdens de kantooruren, maar buiten de telefonische 
bereikbaarheid van de dienst Gebouwenbeheer binnenkomen, worden door de onthaalmedewerkers 
opgevangen en doorgestuurd. Niet-dringende meldingen kunnen ook via mail 
(info@oostendsehaard.be) of via het online-formulier op de website (Defect melden).  

• Voor dringende herstellingen (waterlek, gaslek, elektriciteitspanne, verwarmingsproblemen) buiten 
de kantooruren en tijdens onze sluitingsdagen werken we met een wachtdienst via 059 70 29 54.  

• De Oostendse Haard heeft een e-mailadres info@oostendsehaard.be waar ten allen tijde naar 
gemaild kan worden. Deze mailbox wordt op werkdagen dagelijks opgevolgd.  

• Met de website www.oostendsehaard.be (en domeinnamen www.deoostendsehaard.be en 
www.socialehuisvestingoostende.be) wil De Oostendse Haard informeren (zie verder) en kandidaat-
huurders, huurders, potentiële kopers, sociale diensten en beleidsmensen een digitale hand reiken. 
Waar mogelijk zijn digitale invulformulieren voorzien (melding defect, fotowedstrijd, aanmelden 
sneeuwteam, …). Waar een invulformulier niet past, zijn hyperlinken met ons e-mailadres voorzien. 

• Op Google heeft De Oostendse Haard een bedrijfsprofiel. Het profiel leidt de bezoeker online toe naar 
de kantoren van De Oostendse Haard en de website. Bezoekers kunnen er feedback achterlaten en 
De Oostendse Haard quoteren.  

• Via onze Facebookpagina kan men ook contact met ons opnemen. Reacties op posts worden zoveel 
als mogelijk / nodig beantwoordt. Als men een direct bericht stuurt krijgt men een automatische 
reactie. Deze meldt dat we zo snel als mogelijk antwoorden én dat technische meldingen via 
Facebook niet behandeld worden, maar dat men daarvoor moet opbellen (zie boven).  

• Via onze Linkedinpagina kan men ook contact opnemen. Deze pagina werd in 2021 ge-update, maar 
is eerder statisch / informatief en richt zich op de professionele actoren (bedrijven, aannemers, 
andere SHM’s, …). 

• De Oostendse Haard is ook actief in Bredene. Kandidaat-huurders kunnen terecht op de dienst 
huisvesting van de gemeente Bredene om zich in te schrijven.  

 
 
1.6.3 Offline communicatiemiddelen 

De Oostendse Haard communiceert voornamelijk telefonisch en / of via een persoonlijk contact met 
(kandidaat-)huurders. De persoonlijke benadering is de key in onze werking. Dit persoonlijk contact vindt 
plaats in het onthaal, via de Verantwoordelijken Gebouwenbeheer tijdens plaatsbezoeken 
(plaatsbeschrijving, herstellingen, meldingen, huisbezoeken…) en via de Maatschappelijk Werker tijdens 
huisbezoeken.  
 
Deze contacten hebben (vaak) ook een schriftelijke weerslag (inschrijvingsformulier, plaatsbeschrijving, 
werkbon, doorverwijsbrief, …). Deze communicatie gaat in hoofdzaak per brief (voor het officiële karakter), 
in uitzonderlijke gevallen wordt er gecommuniceerd per mail (met aandacht voor GDPR). We gaan hier niet in 
detail in op alle schriftelijke communicatie die van bij De Oostendse Haard vertrekt. We belichten de soorten 
offline communicatie en geven waar mogelijk een grootorde van aantallen. 
 
1.6.3.1. Communicatie naar de (kandidaat)-huurder 

IN DE BRIEVENBUS / OP PAPIER 
 
• Brieven – persoonlijk geadresseerd aan de (kandidaat)-huurder  

De Oostendse Haard moet heel wat officieel en persoonlijk communiceren aan de (kandidaat)-huurder. 
Denk aan de actualisering, een aanbod van woning, de nieuwe huurprijs (zie verder), correcties op de 
huurprijs, teruggave van Onroerende Voorheffing, elektriciteitsafrekening en nieuwe voorschotten, 
herstellingsfacturen, … maar ook een schrijven omtrent het onderhoud van bv. verwarmingsketels, de 
netheid van de tuinen, opkuis van de fietsenberging of geplande onderhoudswerken (vb. 
schilderwerken).  

mailto:info@oostendsehaard.be
mailto:info@oostendsehaard.be
http://www.oostendsehaard.be/
http://www.deoostendsehaard.be/
http://www.socialehuisvestingoostende.be/
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Voor de meeste situaties heeft De Oostendse Haard al sjablonen. Deze standaardbrieven of bestaande 
brieven die jaarlijks terugkeren kregen een update. Brieven op maat van een bepaalde situatie worden 
ad hoc opgesteld, indien nodig in samenspraak met de communicatieverantwoordelijke. 

 
De communicatie per brief gebeurt in se op hoofdbriefpapier, wordt persoonlijk geadresseerd aan de 
(kandidaat)-huurder (en al dan niet aangetekend) en moet dus gebeuren om te officialiseren. Een brief 
kan ook de mondelinge communicatie versterken, waardoor ze dwingender wordt.  

 
Waar nodig wordt op de enveloppe een sticker geplakt om de inhoud al te duiden, om de aandacht te 
trekken van de (kandidaat)-huurder. We beperken ons in de brief tot de noodzakelijke, praktische 
informatie in klare taal. Technische uitleg over bv. het tuinonderhoud, advies over het schilderen van het 
binnenschrijnwerk of energietips worden in een aparte folder / flyer als bijlage gevoegd.  

 
• Eindejaarsbundel nieuwe huurprijs  

Jaarlijks moeten alle huurders geïnformeerd worden over de nieuwe huurprijs. Dit gebeurt telkens in 
december. In 2021 werden de huurders dus geïnformeerd over hun huurprijs voor 2022. De hoofdbrief 
vermeldt de nieuwe huurprijs. Als bijlage vindt de huurder het detail van de huurprijsberekening en het 
detail van de huurlasten.  
 
De verplichte en andere informatie die we (moeten) meesturen wordt gebundeld:  
o een brochure met uitleg over de huurprijsberekening, de huurlasten en de nieuwe wetgeving 

sociale huur. In de brochure ook uitleg over hoe men wijzingen in de (gezins)situatie aan ons moet 
melden, de noodnummers van de liften, informatie over onze brandverzekering en verduidelijking 
over het poetswerk in de algemene delen. 

o een kaartje van de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer en onze sluitingsdagen; 
o info over de ‘gestructureerde mededeling’, een inboedelverzekering en gezonde binnenlucht; 
o de update van onze privacyverklaring; 
o meer uitleg over onze tevredenheidsmetingen; 
o én onze jaarkalender voor aan de muur.  

 
• Huurdersbrieven – niet-geadresseerd  

Algemene, nuttige informatie over de algemene delen van onze gebouwen of voor alle bewoners van 
een gebouw / buurt of straat wordt via een huurdersbrief gecommuniceerd. De 
communicatieverantwoordelijke werkt deze communicatie uit in samenspraak met de betrokken dienst. 
Dit gaat bijvoorbeeld over wateronderbreking in het gebouw, werken in de algemene delen, campagnes 
in een gebouw rond netheid, sluikstorten, extra informeren dat firma’s langskomen voor jaarlijkse 
onderhoud, melden dat er werken zijn aan het gebouw, …  

 
Hiervoor is een sjabloon ‘huurdersbrief’ uitgewerkt. Deze brief wordt in alle brievenbussen van het 
desbetreffende gebouw / straat gebust (niet op naam). De VGB’s en onthaalmedewerkers krijgen ook 
een dergelijke brief op papier, zo kunnen ze bij vragen van bewoners informeren of doorverwijzen.   

 
In 2021 verdeelden we als volgt in de wijken: Westerkwartier (4), Sint-Jan (3), Vuurtorenwijk (6), 
Centrum (4), Nieuwe Stad (10), Bredene (1), Vogelwijk (0) en Hazegras (2).   

 
We willen onderzoeken hoe dergelijke communicatie in de toekomst ook persoonlijker digitaal 
(nieuwsbrief, SMS, huurdersplatform, Facebookgroep) kan gebracht worden. Daarbij moeten we er 
rekening mee houden dat niet iedereen gedigitaliseerd is, maar wel recht heeft op deze informatie. 

 
• Vaste contactmomenten met de huurder  

De Oostendse Haard kiest er sinds 2021 bewust voor om geen periodieke huurderskrant te verspreiden. 
We willen wel een of twee vaste contactmomenten per jaar in de brievenbus, met alle huurders (los van 
de eindejaarsbundel). Het opzet is gericht, persoonlijk, praktisch communiceren in het voorjaar 
(lente/zomer) en in het najaar  (herfst/winter). De vorm waarin er gecommuniceerd wordt staat niet vast.  
 
In maart 2021 werd een ‘lentebrochure’ verspreid bij alle huurders met tips over tuin- en terrasonderhoud 
en de oproep voor de eerste editie van de fotowedstrijd (zie verder). Deze brochure was het startpunt 
van onze campagne rond groenonderhoud. Alle informatie uit de ‘lentebrochure’ werd gerecupereerd op 
onze andere communicatiekanalen (o.a. website, Facebook, …).  



Jaarverslag 2021 dd. 02.06.2022 - 13 - 

 
Er werd in het najaar van 2021 geen dergelijke communicatie uitgerold. De ‘winterbrochure’ met 
energietips wordt over het jaareinde getild. Mede ook omdat de huurders in december al de 
eindejaarsbundel met de nieuwe huurprijs ontvangen.  
 
We zien ook communicatieve opportuniteiten in themadagen zoals ‘Dag van de Buren’ (zie verder). 

 
IN DE GEBOUWEN  
 
• Afficheplan inkomhal / algemene delen gebouw  

Aanvullend op het verplichte evacuatieplan, de noodsignalisatie en de verlucht-stickers werkt De 
Oostendse Haard een afficheplan uit voor haar gebouwen.  
 
De inkomhal is geen ‘prikbord’. Dit om de netheid in de gebouwen en het rustige uitzicht van de inkomhal 
te bewaren. Als wij het netjes organiseren, kan dit positief bijdragen tot de netheid in de algemene delen. 
We vertrekken vanuit het idee dat we zelf zo weinig mogelijk extra uithangen. Waar mogelijk gaan we 
voor de directe approach (face-to-face, telefonisch, huurdersbrieven, …). Alle overige affiches, blaadjes, 
… nemen we weg. Indien nodig, doen we iets extra met de boodschap van de huurders in onze 
communicatie.  
 
Het afficheplan wordt uitgewerkt in 2021 en zorgt er voor dat elk gebouw voorzien wordt van 
affichekaders: één in de inkomhal (A3 liggend) en één op elke verdieping aan de lift (A4 staand). Het is 
de intentie van De Oostendse Haard om dit afficheplan begin 2022 uit te rollen als volgt: in de inkomhal 
komt één affiche met het poetsschema en één met de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer (inclusief 
foto), als het gezicht van het gebouw, die enkele huisregels verduidelijkt.  
 
In sommige gebouwen (o.a. Schelpenstraat, Golvenstraat, Nieuwe Stad en Hazegras) hangen al 
affichekaders in de inkomhal. In 2021 hebben we bij wijze van test deze kaders al ingevuld volgens het 
nieuwe afficheplan. Waar de kaders nu al staand ophangen, wordt één affiche gemaakt met het gezicht 
van de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer en alle huisregels en poetsschema in één.  
 
Een dringende of tijdelijke communicatie die best uitgehangen wordt in de inkomhal, kan tijdelijk boven 
bijvoorbeeld het poetsschema in het affichekader worden gehangen. Uiteraard moeten we denken aan 
het wegnemen van deze communicatie wanneer deze niet meer nodig is. Hangen we toch voor langere 
tijd extra affiches buiten de affichekaders dan zorgen we dat deze geplastificeerd zijn en opgehangen 
worden met dubbelzijdige tape.  
 
In 2021 werden oproep-affiches voor het Sneeuwteam en voor de Fotowedstrijd opgehangen in de 
inkomhal van al onze gebouwen. Deze hadden weinig tot geen effect. Een dergelijke actie wordt 
(voorlopig) niet meer herhaald in 2021. De algemene affiches omtrent Corona laten we nog even hangen 
(waar ze nog hangen).  
 

• Afficheplan liften 
Het idee om ook aan de liften communicatie te voorzien is gegroeid uit de vaststelling dat we door de 
corona-pandemie heel wat moesten communiceren over ‘veilig liftgebruik’ en ook uit het feit dat het 
noodnummer op sommige plaatsen enkel in de lift hangt. Het is nuttig om de informatie over de lift 
(noodnummer, wat te doen bij defect, corona-maatregelen) te bundelen op één A4. Buiten aan de liften 
focussen we dus op het noodnummer en hygiënische adviezen. Standaard voorzien we een extra affiche 
achteraan in het kader met “lift buiten gebruik”, voor als de lift buiten werking is. In de lift wordt de 
communicatie beperkt tot het strikt noodzakelijke (het noodnummer door de aangestelde liftfirma) en de 
gegevens van De Oostendse Haard als verantwoordelijke). 
 

• Afficheplan Fietsenberging 
De fietsenbergingen worden regelmatig gecontroleerd, wanneer blijkt dat er teveel wrakken of kapotte 
fietsen in de bergingen staan, organiseert de Technische Dienst een opruimactie. Deze actie wordt 
communicatief ondersteund met brieven aan de huurder, affiches in de berging over de opkuisdag en het 
uithangen van de spelregels voor de fietsenberging na de opkuisdag. In 2021 werden de fietsenbergingen 
in de Nieuwe Stad onder handen genomen.  
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VOOR NIEUWE HUURDERS 
Naast de huurovereenkomst, het intern huurreglement en de plaatsbeschrijving overhandigen we de Nieuwe 
Huurder een mapje met enkele nuttige elementen:  

o ZieZo-boekje (+ sticker met contactgegevens en QR-code)  
o Lentebrochure + winterbrochure (tot einde voorraad)   
o Jaarkalender  
o Kennismakingskaartje hun VGB met QR-code / volledig Team van DOH (sinds eind 2021) 
o Folder Gestructureerde mededeling  
o Verluchten van de woning (tot einde voorraad) 
o Ethias-folder + sticker duiding waarom Ethias (tot einde voorraad) 

 
In principe worden de Nieuwe Huurders op kantoor ontvangen om hun huurovereenkomst te ondertekenen. 
Door de coronacrisis is deze werkwijze in 2021 tijdelijk bijgestuurd.  

 
IN HET ONTHAAL  
Het onthaal is een contactpunt met (kandidaat)-huurders. Affiches, brochures, flyers, … - zowel eigen als 
drukwerk van partners – vinden een plek in de wachtzaal en in het onthaal zelf. De Onthaalmedewerker is het 
aanspreekpunt.  
 

COMMUNICATIETOOLS – VERPERSOONLIJKEN VIA DE MEDEWERKERS 
Naast bovenstaande offline communicatiemiddelen, zijn er enkele communicatietools ter beschikking van de 
medewerkers van De Oostendse Haard om de communicatie met de huurder te ondersteunen. Deze tools 
worden aangereikt, in hoofdzaak aan de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer, om hun werk op het domein 
te stroomlijnen op communicatievlak. We vertrekken daarbij van het verpersoonlijken van onze 
communicatie, waarbij de Verantwoordelijke Gebouwenbeheer als het ware het gezicht wordt van het 
gebouw of de wijk die ze onder hun vleugels hebben. 
 
• Kennismakingskaart – nieuwe Verantwoordelijke Gebouwenbeheer 

Sinds mei 2021 zijn er drie Verantwoordelijken Gebouwenbeheer (vorige functietitel Toeziener). De 
wijken van De Oostendse Haard werden herverdeeld over deze drie VGB’s. We stellen de 
Verantwoordelijke Gebouwenbeheer per wijk voor aan de huurders. Hiervoor maken we zogenaamde 
kennismakingskaarten: de VGB wordt er duidelijk voorgesteld als de contactpersoon bij problemen, 
defecten of nodige herstellingen in de woning (telefonische contacturen, website en QR-code naar het 
online-herstellingsformulier). Voor de zittende huurder is de VGB een vertrouwenspersoon, thans degene 
die ze het meeste zien. We maken van deze kaartjes ook gebruik om de andere teamleden van De 
Oostendse Haard voor te stellen. Zo nemen we een stukje wantrouwen weg tegenover andere 
medewerkers die men niet zo vaak ziet. Deze kaart werd per VGB, per wijk naar alle huurders verdeeld 
samen met de nieuwe huurprijs (eindejaarsbundel). De VGB’s heeft ook een voorraad van deze kaartjes, 
ook nieuwe huurders krijgen dit. 
  

• Affiche Verantwoordelijke Gebouwenbeheer (VGB) in de algemene delen  
Het afficheplan focust op eenzelfde communicatie in de inkomhal en de liften (waar nodig) van al onze 
gebouwen. In de inkomhal zorgen we voor de visuele aanwezigheid van de VGB.  
 

• Kaartjes bij afwezigheid / telefonisch en/of thuis niet te bereiken 
Als de VGB’s of andere medewerkers langsgaan bij een huurder (al dan niet op afspraak) kan het 
gebeuren dat deze niet thuis is. Dan is het nuttig om een kaartje te kunnen achterlaten in de brievenbus 
(datum, uur waarop men langskwam en vraag om contact op te nemen). Dit wordt alvast 
gepersonaliseerd voor de VGB’s en voor de maatschappelijk werker. Voor de medewekers die slechts 
sporadische een contact / huisbezoek houden zijn er blanco-kaartjes. We hebben ook dergelijke kaartjes 
voor huurders die we telefonisch niet kunnen bereiken en/of ook niet thuis te vinden zijn.  
 

• ZieZo-boekje  
Het Agentschap Wonen-Vlaanderen bracht in 2021 een vernieuwde versie van het ZieZo-boekje met alle 
regels rond verhuur en wie wat moet betalen / herstellen. De Oostense Haard heeft een voorraad van 
deze nieuwe ZieZo-boekjes en kan bijbestellen indien gewenst. Het is de basis, de leidraad voor de VGB’s 
in hun werking. Op de cover werd een sticker geplakt met nogmaals onze contactgegevens.  
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Nieuwe huurders krijgen sinds 2021 dit vernieuwde boekje bij het tekenen van de overeenkomst. Voor 
de zittende huurders is er een digitale versie (raadpleegbaar op de website) en is er een online-overzicht 
op de website. Huurders die dit wensen, kunnen een papieren exemplaar krijgen.  
 

• Jaarkalender 
Elk jaar geeft De Oostendse Haard een jaarkalender uit en verdeeld ze deze onder haar huurders bij de 
communicatie over de nieuwe huurprijs. Op deze kalender staan het team van De Oostendse Haard, onze 
contactgegevens en sluitingsdagen. Nieuwe  huurders krijgen deze jaarkalender ook bij het 
ondertekenen van de huurovereenkomst.  
 

• Standaardfolders -en flyers: wat kan nuttig zijn? 
Een folder is handiger dan een ellenlange brief met uitleg. Soms moeten we vasthouden aan de brief. 
Waar het kan wordt informatie in een folder gegoten. Het leest ook vlotter en is overzichtelijker. Op die 
manier kan de brief focussen op de essentie en verwijzen we met één zin naar de folder als bijlage en 
waarom deze moet gelezen worden. Onder andere voor het gebruik van de gestructureerde mededeling, 
voor de coronamaatregelen, voor de tips rond het schilderen van binnenschrijnwerk, voor de 
tevredenheidsmetingen en voor het thermisch verbruik zijn al standaardfolders gemaakt. Ideëen voor 
een dergelijke folder worden besproken met de communicatieverantwoordelijke, die de folder opmaakt 
en indien nodig een ruimere communicatiecampagne opzet.  

 
• Brochures / folders / flyers van externe partners 

Vaak krijgen we de vraag van externen om informatie-drukwerk te verspreiden onder onze huurders. Als 
dit een beperkte oplage is en onze doelgroepen kan aanspreken, leggen we dit informatie-drukwerk ter 
beschikking in de wachtzaal van het onthaal (idem met affiches). Kan het belang van de informatie nuttig 
zijn voor of al onze huurders aanspreken, dan ondersteunen we dit.  
 
In 2021 ondersteunde De Oostendse Haard volgende campagnes:  
• Coronasteun van de stad Oostende – informatiefolder in alle bussen in maart 2021 
• Verluchten van de woning (aangevraagd campagnemateriaal) – bij de eindejaarsbundel 
• Inboedelverzekering voor onze huurders (Ethias overheidsopdracht) – bij de eindejaarsbundel 

 

1.6.3.2. Communicatie naar de buurt: over onze woonprojecten 

De stappen die een woonproject van De Oostendse Haard doorloopt – van ontwerp tot oplevering – vragen 
soms ook (verplichte) communicatie naar de buurt en / of zittende huurders. We houden de buurt en onze 
huurders graag op de hoogte van de stand van zaken. Hiervoor gebruiken we een zogenaamde ‘werfbrief’ die 
ruim verspreid wordt en dan ook gerecupereerd wordt online (Facebook, website,…). Soms moeten we ook 
de mening van de buurt of huurders vragen (participatie). Het middel bij uitstek is dan een 
informatievergadering, maar door de corona-pandemie kon dit niet.  
 
In 2021 werd over volgende woonprojecten (verplicht) gecommuniceerd:  
• Januari 2021 – Met Zicht: de afbraak van de leegstaande gebouwen in de Voorhavenlaan in functie van 

het woonproject ‘Met Zicht’ werd gecommuniceerd via bewonersbrief naar de zittende huurders en de 
buurt.  

• Juni 2021 – Windkracht & De Getijden: samen met de VMSW en de stad Oostende is De Oostendse Haard 
in volle voorbereiding om twee van haar woonzones in het Westerkwartie te vernieuwen. Het 
voorontwerp voor de gebouwen en woningen is reeds goedgekeurd. In de ontwerpfase van de 
omgevingsaanleg moeten de buren van de Windkracht en De Getijden bevraagd worden. Door de 
coronapandemie kon geen info/participatievergadering georganiseerd worden. De VMSW stemde in met 
een schriftelijke rondvraag met invulformulier. De stad Oostende en De Oostendse Haard hebben 
hiervoor samen een bewonersbrief opgemaakt en verdeeld. De buurt kon hun input, opmerkingen en 
vragen doorgeven tot 29 juni 2021. 

• Juni 2021 – Groenzicht: de start van het nieuwe woonproject Groenzicht in de Noordhofstraat , Bredene 
werd via een werfbrief (oplage 500 ex) aan de buurt gecommuniceerd. We informeerden over de start van 
de werken, de visie van de architecten en bezorgden de contactgegevens van de projectcoördinator, 
zodat buren van de werf contact kunnen opnemen bij vragen of opmerkingen. 
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1.6.4 Online en digitale communicatiemiddelen  

De lijst van digitale communicatiemiddelen kan eindeloos worden. De Oostendse Haard kiest er bewust voor 
om het aantal digitale communicatiemiddelen te beperken en heel gericht in te zetten. Dit om enerzijds het 
beheersbaar te houden voor de medewerkers, maar vooral om duidelijk te zijn naar huurders en kandidaat-
huurders via welke weg ze informatie kunnen krijgen. Wat via offline communicatietools wordt 
gecommuniceerd (zie boven) wordt op de digitale tools gerecupereerd.    
 
E-MAIL / E-MAILHANDTEKENING 
De medewerkers van De Oostendse Haard hebben elk hun e-mailadres, daarnaast zijn er nog generieke  
e-mailadressen (info, boekhouding, …). De uitgaande mails worden steeds vergezeld van een e-
mailhandtekening in de huisstijl van De Oostendse Haard.   
 
WEBSITE  
De website www.oostendsehaard.be is een belangrijk informatiemiddel voor huurders, kandidaat-huurders 
en het bredere publiek, maar evenzeer voor de eigen medewerkers van De Oostendse Haard.  
 

De website reikt een digitale hand en wordt constant up to date 
gehouden. Ze bevat informatie voor huurders (Ik huur) en kandidaat-
huurders (Ik wil huren). Op een aparte pagina verschijnt het publieke 
nieuws (Nieuws) van De Oostendse Haard en duiden we de woningen 
die we verkopen (Te Koop). Wie dit wenst kan meer lezen over ons 
patrimonium (Onze Woningen) en onze renovatie- en 
nieuwbouwprojecten (Onze projecten). We voorzien ook een plekje 
voor de partners (Onze Partners) waarmee we samenwerken. Verder 
duiden we de missie van De Oostendse Haard, stellen we ons team 
voor, stellen we links en downloads ter beschikking, geven we uitleg 
over onze Tevredenheidsmetingen en geven we toegang tot onze 
klachtenprocedure. Ook de privacyverklaring, het cookiebeleid en de 
webtoegankelijkheid worden geduid. 
 

De website wordt ondersteund door de VMSW. Door (technische) wijzigingen, omwille van de GDPR en het 
ontbreken van een correcte cookiebanner mochten we niet meer werken met Google Analytics. De VMSW 
reikte een oplossing aan via een extern softwarepakket Cookiebot. De Oostendse Haard werkt er sinds juli 
2021 mee. Hierdoor werken we terug GDPR-proof op de website waardoor ook Google Analytics (gebaseerd 
op marketing / tracking cookies die persoonsgegevens bijhouden) weer mag en kan lopen.  
 
We lichten enkele cijfers over de website uit Google Analytics (periode 01/07/2021 – 31/12/2021) toe aan 
de hand van enkele vragen:  
 

Hoe komen nieuwe gebruikers op onze website terecht?  
In de periode 01/07/2021 – 31/12/2021 telt de website 1.600 nieuwe gebruikers. 936 gebruikers 
komen op onze website via een organische search (vb Google). 543 gebruikers komen rechtstreeks 
op onze website, door het invoeren van de website-url. 70 gebruikers worden doorgelinkt via 
sociale mediakanalen en 51 gebruikers worden nog via een andere weg doorverwezen. Van deze 
1600 zijn er 451 gebruikers die terugkeren naar onze website.  
 
Wat is de demografie van deze gebruikers? 
Qua demografie zijn er enkel gegevens beschikbaar over het land en de plaats. Meer dan 1400 
gebruikers surfen vanuit België naar onze website. 331 gebruikers doen dit vanuit Oostende en 67 
gebruikers uit Bredene. De overgrote meerderheid van de gebruikers surft in het Nederlands, zo’n 
250 gebruikers surft in het Engels en een absolute minderheid in het Frans, Russisch, Arabisch of 
Duits. 
 
Hoe surfen deze gebruikers?  
Onze website wordt door 59,8% mobiel (via vb smartphone) geconsulteerd, 37,8% raadpleegt onze 
website via een desktop (vaste computer of laptop) en 2,4% doet dit via tablet.  
 
Welke pagina’s worden geconsulteerd?   
We geven de top 10 van onze meest bezochte pagina’s: 

http://www.oostendsehaard.be/
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PAGINA WEERGAVEN GEBRUIKERS NIEUWE 

GEBRUIKERS 
WEERGAVEN / 
GEBRUIKER 

GEMIDDELDE 
BETROKKENHEID 

Totalen 14.118 1.603 1.600 8,81 3m 38s 
Home 2.955 950 735 3,11 0m 34s 
Rangschikking 1.994 436 155 4,57 2m 51s 
Contacteer 647 376 69 1,72 1m 01s 
Ik wil huren 556 259 23 2,15 0m 25s 
Onze woningen 484 276 89 1,75 0m 45s 
Te Koop 462 208 95 2,22 1m 15s 
Nieuws 439 126 12 3,48 0m 44s 
Ons Team 414 177 40 2,34 1m 03s 
Ik huur 394 123 10 3,20 0m 33s 
Onze projecten 390 160 12 2,44 0m 40s 

 
QR-CODE 
Sinds 2021 werkt De Oostendse Haard met QR-codes op haar offline communicatiemiddelen. Deze QR-code 
leidt de (kandidaat)-huurder toe naar de specifieke pagina op onze website. Op de QR-code wordt momenteel 
nog geen tracking bijgehouden, omdat de QR-code in hoofdzaak naar pagina’s verwijst waar wij een actie 
vragen. Als iemand een actie stelt, registeren wij dit in de back office van onze website én komt dit binnen in 
de info-mailbox.  
 
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF  
De Oostendse Haard heeft geen digitale nieuwsbrief voor haar (kandidaat)-huurders. Wij hebben wel de 
intentie om in de komende jaren de digitale communicatie naar en met de (kandidaat)-huurder, per wijk 
verder uit te rollen.  
 
Voor de woningen die De Oostendse Haard verkoopt in de verkoopzone van het Westerkwartier werd in 2021 
– na de voorjaarsverkoop – een digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen zich via de website 
aanmelden, waarna ze in de mailinglijst worden opgenomen. Op 31/12/2021 waren er 37 geregistreerde 
abonnees.  
 
Voor de verkoopperiode van het najaar (augustus – oktober) 2021 werden twee mailings uitgestuurd. 

• De eerste mailing introduceerde het aanbod aan 24 nieuwsbrieflezers, met telkens een rechtstreeks 
link per woning naar het Biddit-platform. Elke mailing werd succesvol afgeleverd. Deze mailing werd 
door 22 lezers geopend, goed voor 91,7%. Per unieke opening van de mail werd er 12 keer geklikt op 
een link. In totaal werd de mailing 116 keer geopend (vb. herhaling door dezelfde gebruiker). Er werd 
in totaal over al deze openingen van de mailing 81 keer geklikt. Niemand schreef zich uit. 
 

• De tweede mailing werd naar 27 nieuwsbrieflezers verstuurd (in de tussentijd hadden er zich dus 
nieuwe abonnees ingeschreven) en herhaalde het aanbod, focuste op het infomoment met de notaris 
en de oproep om tijdig te registeren op het online biedingsplatform. Elke mailing werd succesvol 
afgeleverd. Deze nieuwsbrief werd door 16 lezers geopend, goed voor 59,3%. Per unieke opening van 
de mail werd er 9 keer geklikt op een link. In totaal werd de mailing 51 keer geopend (vb. herhaling 
door dezelfde gebruiker). Er werd in totaal over al deze openingen van de mailing 34 keer geklikt. 
Niemand schreef zich uit. 

 
FACEBOOK 
Sinds 2018  is de Oostendse Haard ook actief op de sociale media. Via Facebook willen we een zo ruim 
mogelijk publiek interactief benaderen. We zijn ons er van bewust dat de kans bestaat dat er ook niet-
(kandidaat)-huurders de pagina volgen. De communicatie die dan specifiek gericht is op huurders van een 
bepaald gebouw in een bepaalde wijk schiet op die manier mogelijks haar doel voorbij. Die post kan op zich 
wel vlotter gedeeld worden in bestaande Facebookgroepen, maar ideaal is het niet. Om op onze 
Facebookpagina de focus op algemene, publieke communicatie te houden, kan het nuttig zijn om via onze 
eigen Facebookgroepen per wijk de huurders te verbinden. Zo kunnen we hen ook gerichter bereiken. De 
Oostendse Haard heeft de intentie om dit in 2022 verder uit te werken.  
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De Facebookpagina van De Oostendse Haard haalt in 2021 een bereik van 14.240. Dat is 66,9% beter dan in 
2020. De pagina kreeg in 2021 2.084 unieke bezoeken (oftewel een stijging van 76,2% ten opzichte van 
2020). Op 31 december 2021 telde de pagina 737 likes, zijnde mensen die onze pagina leuk vinden en 
volgen. Dit is een stijging met 204 ten opzichte van 2020 (533 likes).  

 
In 2021 werden 172 berichten gepost op Facebook. In totaal hebben we zo 79.298 personen bereikt. Let 
wel, dit zijn geen unieke bereikscores, hier zullen ongetwijfeld personen tussen zitten die meerdere posts 
van De Oostendse Haard gezien hebben. Bereik betekent niet automatisch een like of reactie.  
 

• 58 berichten haalden een bereik tussen de 100 en 200;  
• 26 berichten haalden een bereik tussen de 200 en 300; 
• 19 berichten haalden een bereik tussen 300 en 400; 
• 26 berichten haalden een bereik tussen 400 en 500;  
• 13 berichten haalden een bereik tussen 500 en 600; 
• 4 berichten haalden een bereik tussen 600 en 700; 
• 5 berichten haalden een bereik tussen 700 en 800; 
• 3 berichten haalden een bereik tussen 800 en 900; 
• 5 berichten haalden een bereik tussen 900 en 1000; 
• 9 berichten haalden een bereik tussen 1.000 en 2.000; 
• 2 berichten haalden een bereik tussen 2.000 en 3.000; 
• 2 berichten haalden een bereik van +3.000. 

 
De uitschieters (top 5) onder deze berichten / posts qua bereik gaan over:  
 

DATUM BERICHT BEREIK REACTIES KLIKKEN DEELACTIES 
14-09-2021 Registreren verkoop 3.423 23 274 17 
21-01-2021 Verdachte brief 3.250 68 340 15 
21-01-2021 Update verdachte brief 2.839 113 514 11 
25-03-2021 Aanbod TE KOOP 2.344 23 321 11 
20-09-2021 TE KOOP in de kijker 1.928 8 105 7 

 
De berichten die het meeste reacties (vind-ik-leuks en reacties) genereren zijn (top 5):  
 

DATUM BERICHT BEREIK REACTIES KLIKKEN DEELACTIES 
21-01-2021 Update Verdachte brief 2.839 113 514 11 
21-01-2021 Verdachte brief 3.250 68 340 15 
11-08-2021 Winnaars fotowedstrijd 990 65 112 2 
08-03-2021 Internationale vrouwen 1.024 53 15 6 
20-08-2021 Verhuisbewegingen hoe? 559 47 54 3 

 
Qua doelgroep scoort de pagina van De Oostendse Haard zeker goed. Zo’n 70% van de volgers van onze 
pagina woont in Oostende, 7% woont in Bredene en de overige 23% woont verspreid over Oudenburg, 
Brugge, Gistel, Middelkerke, Gent, Ichtegem, De Haan en Eernegem. 
 
LINKEDIN  
Linkedin is het grootste professionele netwerk op het internet. De Oostendse Haard heeft ook een uitgewerkt 
profiel op dit netwerk. Men gebruikt LinkedIn in hoofdzaak om de juiste baan of stage te vinden, verbinding 
te maken en professionele relaties (architecten, aannemers, leveranciers, …) te versterken, …. Heel 
sporadisch wordt hier een bericht gepost. Dit platform is er duidelijk om extern aan imago-building te doen. 
Het is geen communicatietool met (kandidaat-)huurders.  
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GOOGLE-BEDRIJFSPROFIEL 
De Oostendse Haard heeft een uitgewerkt bedrijfsprofiel op Google. Surfers kunnen op deze manier snel 
onze contactgegevens vinden. De statistieken die we via het profiel kunnen oproepen, laten geen diepgaande 
analyses (hoeveel mensen zagen het bedrijfsprofiel, hoeveel zoekopdracten in Google activeerden het 
bedrijfsprofiel, …) toe. We kunnen enkel terugkeren tot het laatste kwartaal en dus geen overzicht krijgen op 
jaarbasis.  
 
We kunnen wel een gemiddelde, maandelijkse inschatting maken:  

• 350 interacties op het Google-bedrijfsprofiel 
• 150 telefoonoproepen via het Google-bedrijfsprofiel 
• Zelden tot nooit gesprekken, berichten of afspraken via het bedrijfsprofiel 
• 55 opvragingen van de route naar De Oostendse Haard 
• 150 kliks op onze website via het Google-profiel  

 
De zoektermen die ons Google-bedrijfsprofiel doorgaans activeren zijn (top 5): Oostendse Haard, De 
Oostendse Haard, sociale woning, Oostende Haard en sociale woning Oostende.  
 
INTRANET  
De Oostendse Haard heeft sinds 2021 een intranet, voor de communicatie naar het personeel. Dit is een 
webpagina via Sharepoint waar in hoofdzaak de communicatie naar de (kandidaat)-huurders en het bredere 
publiek geduid wordt. Zo kan iedereen intern lezen wat en hoe er naar buiten toe gecommuniceerd werd. In 
2021 werden 86 berichten op deze intranet-omgeving gepost. Medewerkers worden via een mailing op de 
hoogte gehouden van nieuw geplaatste berichten.  
 
TOEKOMSTVISIE VOOR DE DIGITALE COMMUNICATIE 
De Oostendse Haard wil nog meer inzetten op de digitale communicatie met haar (kandidaat-)huurders. We 
zullen daarbij de huurder bij de digitale hand nemen, maar niemand achterlaten. Het blijft nog steeds een en-
en-verhaal. Om gerichter, kostenefficiënter, sneller en digitaler te communiceren denken we onder andere 
aan het uitrollen van sms-mailings, digitale nieuwsbrieven per wijk, Facebookgroepen per wijk, een digitaal 
huurdersplatform, …  
 

1.6.5 Communicatieve acties & activiteiten  
De Oostendse Haard werkte een sensibiliseringscampagne uit rond het gebruik van de gestructureerde 
mededeling bij betalingen, rond het groenonderhoud, informeerde elke huurder met een aparte flyer over de 
Tevredenheidsmetingen (zie verder), werkte een communicatieflow uit voor het sneeuwteam en pikt in op 
themadagen. Wanneer we een noodzaak voelen, zetten we een communicatie-campagne op naar alle 
(betrokken) huurders. Voor de TE KOOP-woningen werkten we een omvattende communicatie-aanpak uit en 
we pikken in op activiteiten van externe partners.  
 
1.6.5.1. Eigen initiatieven  
 
Sneeuwteam – winter 2021  
In Oostende en Bredene is het verplicht voor bewoners om zelf het voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden. 
Ook voor de appartementsgebouwen. De Oostendse Haard werkte een aanpak, ter ondersteuning van haar 
huurders, uit. 

  
De Oostendse Haard werkt in de winter 2021-2022 niet meer met een externe firma voor het ijs- en 
sneeuwvrij houden van de voetpaden aan de appartementsgebouwen. Die kost liep heel hoog op, waardoor 
het doorrekenen aan de huurder te zwaar zou wegen op de huurlasten. De Oostendse Haard neemt wel 
haar verantwoordelijkheid voor de voetpaden aan haar leegstaande woningen en bij  werven. Huurders van 
een huis moeten zelf hun voetpad sneeuw- en ijsvrij houden (of een beurtrol afspreken met de buren). We 
moedigen onze huurders in appartementsgebouwen ook aan om een beurtrol af te spreken. In sommige 
gebouwen kunnen we al enige jaren rekenen op (een) vrijwilliger(s), die deze taak volledig op zich neemt. 
Deze huurders vormen het 'Sneeuwteam' van De Oostendse Haard. Waar er vrijwilligers zijn in 
appartementsgebouwen, zorgt De Oostendse Haard voor het  strooizout en eventueel materiaal om het 
voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken.  
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In aanloop naar de winterperiode worden de vrijwilligers van het Sneeuwteam opgebeld of ze nog 
meedoen, de voorraad strooizout en het materiaal wordt gecontroleerd, elke aangemelde vrijwilliger krijgt 
een huurdersbrief met strooitips en praktische informatie, in de berging worden de strooitips uitgehangen. 
In 2021 kon De Oostendse Haard rekenen op 43 vrijwilligers. In het Westerkwartier helpen 14 huurders, in 
de Vogelwijk hebben we 3 vrijwilligers die ruimen, in de Nieuwe Stad zijn er 4 mensen actief, op de 
Vuurtorenwijk strooien 12 huurders, op het Hazegras houdt 1 iemand het voetpad sneeuw- en ijsvrij en in 
Bredene zijn er 9 vrijwillige sneeuwruimers. Sommigen organiseren een beurtrol voor hetzelfde 
appartementsgebouw. 

 
Week van de Vrijwilliger – februari /  maart 2021 
De Oostendse Haard organiseert al enkele jaren een extra dienstverlening voor haar huurders in de 
wintermaanden: het sneeuwruimen. Hiervoor kan de sociale huisvestingsmaatschappij rekenen op het 
Sneeuwteam. Dit zijn 43 vrijwillige sneeuwruimers in de verschillende wijken van Oostende en Bredene. In 
de Week van de Vrijwilliger (van 27 februari 2021 tot en met 7 maart 2021) verrastte De Oostendse Haard hen 
met een chocolade sneeuwman, als dank voor hun engagement en hulp voor de buurt.   
 
Fotowedstrijd “Toon ons jouw groene vingers” – 21 maart tem 21 juni 2021  
De Oostendse Haard motiveert  haar huurders op een leuke, positieve manier om in de tuin te werken, het 
balkon op te fleuren of bloemen in huis te halen. Met een fotowedstrijd op www.oostendsehaard.be worden 
huurders aangespoord om de “groene vingers” te tonen. Deelnemen kon van 21 maart tot 21 juni 2021 in drie 
categorieën: ‘Tuin’, ‘Terras’, ‘Plantenhoek in de woning’. Per categorie konden drie deelnemende huurders 
winnen. In elke categorie werden de winnaars telkens door een onschuldige, digitale hand getrokken. Elke 
winnaar kreeg een bloemencadeaubon van 50 euro om bij een lokale handelaar te shoppen. In totaal mocht 
De Oostendse Haard 7 winnaars gelukkig maken. In de categorie “plantenhoek” was er slechts 1 winnaar.    
 
Dag van de Buren – mei 2021 
Dag van de Buren 2021 werd op vrijdag 28 mei gevierd en ook De Oostendse Haard schenkt hier aandacht 
aan. Dit jaar helaas niet met een leuke burenactiviteit, maar wel met een "burenkaart”. We posten bij al 
onze huurders een “burenkaart” om hen in deze coronatijden een extra hart onder de riem te steken. De 
tweede helft van de kaart kunnen de bewoners zelf invullen en bij hun buren in de bus steken. Zo kunnen ze 
laten weten dat ze graag helpen met boodschappen, vervoer, de hond uitlaten, gras maaien of gewoon er 
zijn voor een gezellige babbel. Want daar zijn buren voor!  
 

Communicatie-aanpak woningen TE KOOP 
De Oostendse Haard verkoopt woningen in de bepaalde verkoopzone in het Westerkwartier. Er is een reeks 
van 5 woningen verkocht in het voorjaar en een reeks van 5 woningen in het najaar van 2021. Voor deze 
verkopen werd een communicatie-strategie uitgewerkt:  

• Op Biddit en op andere immosites (via notariskantoor) 
• Webpagina op www.oostendsehaard.be (met link naar de pagina op Biddit)  
• Digitale nieuwsbrieven – met inschrijfmodule op de website  
• Regelmatige posts op onze Facebookpagina 
• TE KOOP-affiche aan elke woning / VERKOCHT-sticker na verkoop 
• Bezoekdagen & infomoment met de notaris 
• Infobrochure om mee te geven op de bezoekdagen  
• Flyer gebust in de buurt (1000 ex)  

 
1.6.5.2. Externe activiteiten: deelname / ondersteuning 
 
Deelname Festival van de Architectuur - Dag van de Architectuur 
Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) organiseerde van 14 t.e.m. 17 oktober 2021 het Festival van de 
architectuur (F/a) in Oostende. Voor deze editie werken ze samen met WinVorm. Het centrale thema, In 
transit, loopt als een rode draad doorheen het programma. WinVorm wil graag de realisaties die een 
ontwerper vonden via Oproep of Selectie WinVorm openstellen. De Oostendse Haard nam deel aan het 
programma van Dag van de Architectuur op zondag 17 oktober 2021. Deze deelname werd geconcentreerd 
op het Westerkwartier in Oostende, rond de drie WinVorm-projecten (Westerwind, De Boeg en Harlekijn). Er 
werd een interessante (coronaproof) wandeling gemaakt van maximum één uur met de drie woonprojecten 
(Harlekijn, Westerwind en De Boeg) als tussenstops. Deze woonprojecten maken deel uit van het grotere 
verhaal dat De Oostendse Haard kan vertellen over het Westerkwartier. 

http://www.oostendsehaard.be/
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Op de tussenstops wordt extra uitleg gegeven en gunnen we de bezoekers een blik binnen: in de algemene 
delen en rond het gebouw (waar mogelijk). De Oostendse Haard mocht op de Dag van de Architectuur 14 
bezoekers noteren voor deelname aan de wandeling. 
 
Deelname De Grote Invitatie – participatietraject tijdens Festival van de Architectuur 
De organisatoren van het F/a wilden ook de Oostendenaars zelf aan het woord laten. Daarom namen ze dit 
keer het intiatief voor De Grote Invitatie, een participatieproject met een grote boodschap. Drie Oostendse 
wijken stonden centraal: Mariakerke, de Vuurtorenwijk en het Westerkwartier. Ook hier heeft De Oostendse 
Haard aan meegewerkt, door de mensen van De Grote Invitatie in contact te brengen met sociale huurders 
uit de Vuurtorenwijk en het Westerkwartier. Deelnemers kwamen in de loop van 2021 enkele keren samen 
om na te denken over het potentieel van de wijk. Dit vertaalden ze in een rol voor hun wijk binnen Oostende, 
met concrete ideeën. Op zaterdag 16 oktober 2021 toonden ze hun plannen voor de drie wijken tijdens een 
slotevent in CC De Grote Post. In twee van de drie deelnemende wijken is De Oostendse Haard ook actief en 
namen er dus ook sociale huurders deel aan dit traject. 
 
The Crystal Ship op onze gebouwen 
The Crystal Ship brengt kunst in de publieke ruimte van Oostende. De Oostendse Haard liet al enkele van 
haar gevels onder handen nemen door hun kunstenaars:  

• Nieuwe Stad: Cardijnplein 1, Emiel Moysonplein 5 en Guldensporenlaan 2 
• Vuurtorenwijk: Dr. Eduard Moreauxlaan, hoek Schietbaanstraat-Sergeant De Bruynestraat en 

Taboralaan 7 
• Westerkwartier: hoek Dr. Verhaeghestraat – Broederlijkheidstraat, Dokter Verhaeghestraat 156 

  
 

“The Crystal Ship” brengt met zijn street art een nieuwe dynamiek in de buurt. Gespreksstof voor de buren 
ook, zeker wanneer een kunstenaar weer eens een hoogtewerker op gaat om te creëren.   

  
Voor de editie van 2021 klopte Toerisme Oostende vzw, als organisator van The Crystal Ship, bij ons aan in 
hun zoektocht naar blinde gevels van minimum 30 vierkante meter. 
 
Volgende gevels werden opgenomen in hun database.  

• de gevels van onze woningen in de Vogelwijk; 
• de gevels van onze gebouwen op Emiel Moysonplein in de Nieuwe Stad;  
• de gevels van onze gebouwen in de Golvenstraat (2 en 10);  
• de gevels van onze gebouwen in de Schelpenstraat (2 en 16).  

  
Voor 2021 werden geen nieuwe gevels van De Oostendse Haard gekozen en er werden ook geen reeds 
bewerkte gevels overschilderd.  
  
Filmproductie ‘Onder Vuur’ in de Nieuwe Stad 
Productiehuis Geronimo draaide van 15 maart tot en met 31 mei 2021 de nieuwe één-fictiereeks ‘Onder 
Vuur’ in Oostende. Voor een scène rond meeuwennesten waren ze op zoek naar een hoog gebouw met 
goed zicht over Oostende. Zo kwamen ze bij ons gebouw in de Guldensporenlaan 2 uit. De Oostendse 
Haard verleende toestemming om op dinsdag 20 april 2021 van 07.00 tot 21.00 uur gebruik te maken van 
het gebouw en specifiek het dak in Guldensporenlaan 2 voor de opname van deze scène.  
 

  
1.6.6 Pers   

  
Het contact met de pers is in se ook een onderdeel van een communicatie-actie. Uiteraard hangt dit af van 
case tot case. In het positioneren van De Oostendse Haard en bij uitbreiding van de sociale huisvesting in 
Oostende en Bredene communiceren we zelf met de pers. We stellen nieuwe projecten voor, nodigen hen 
uit bij officiële openingen – in aanwezigheid van burgemeester en bevoegd schepen – van afgewerkte 
gebouwen, lichten onze toekomstplannen toe, duiden onze aanpak, … op die manier kunnen we ons 
verhaal duiden aan het brede publiek. We mogen best fier zijn op wat we realiseren.   
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We hebben persoonlijk contact met de pers, nodigen hen uit op persmomenten of sturen persberichten. In 
se positioneren we de voorzitter en/of de directeur als woordvoerder van De Oostendse Haard. Thans kan 
het interessant zijn om in een breder verhaal ook architecten en experten aan het woord te laten (bv bij de 
duurzame technieken van een nieuw gebouw).   

 
Ook omgekeerd zijn we bereikbaar voor de pers. Bij vragen en in ad hoc crisiscommunicatie. De 
communicatieverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor de pers, toetst af binnen de organisatie 
indien nodig en coördineert de quotes en interviews. 
 
In 2021 zijn er 7 persberichten uitgestuurd:  

• Februari 2021 - Over de verdachte poederbrief + update 
• Maart 2021 - Week van de vrijwilliger – bedanking Sneeuwteam 
• Maart 2021 - Aanpak Eigendomsfraude 
• April 2021 - Aankondiging Fotowedstrijd 
• Mei 2021 - Dag van de buren 
• Augustus 2021 - Winnaars fotowedstrijd 
• November 2021 - Over de tweede verdachte poederbrief + update 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                             2. KANDIDAAT-HUURDERS                                                                                                                                                                                                                                   
HET PROFIEL VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS IN 2021:   
Wie een sociale woning wil huren, moet zich inschrijven als kandidaat-huurder. 
 
De kandidaat moet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden: 

- meerderjarig zijn; 
- voldoen aan de eigendomsvoorwaarden; 
- voldoen aan de inkomensvoorwaarden; 
- taalbereidheid (vanaf 01  november 2017 – taalkennisvereiste als huurder) aantonen (of 

inburgeringsbereidheid indien van toepassing).  
 
Een aantal uitzonderingen zijn ook vastgelegd Vlaamse Codex Wonen. 
 
Wie wil wonen in een sociale woning moet zich engageren om Nederlands te leren. Deze bepaling werd aangepast 
van een engagementsverklaring naar een resultaatsverplichting na 1 jaar huurder te zijn.   De taalkennisvereiste is 
nu een huurdersverplichting en niet langer een kandidaat-huurdersverplichting.  
De inkomensgrenzen voor het jaar 2021 waren: 

€ 25.557,00 voor een alleenstaande zonder persoon ten laste 
€ 27.698,00 voor een alleenstaande gehandicapte 
€ 38.335,00 voor alle andere gezinssamenstellingen vermeerderd met € 2.143,00 per persoon ten laste 
 

De verstrengde eigendomsvoorwaarde is geen evidentie. Weinig vastgoedfraude, maar wel veel gevallen van 
huurders die door het bezit van opgesplitste eigendommen bijvoorbeeld van één vijftigste van een (bouwvallige) 
woonst (door o.a. erfenis) plots hun woonrecht dreigen te verliezen. Familiestrubbelingen, gedoe met advocaten en 
notarissen tot gevolg.   Voor huurder kan vanaf 2021 de eigendomsfraude in het buitenland opgespoord worden. 

 

2.1 AANTAL KANDIDATEN 
 
In 2021 werden 508 nieuwe kandidaten ingeschreven. 
 
Op 31 december 2021 tikte het totaal aantal af op 3.858 kandidaten. 
 
De gemiddelde wachttijd bedroeg 2.334 dagen (2.489 dagen voor Oostende en 1.987 dagen voor Bredene).     
 
ANALYSE – CONCLUSIE                

Er schrijven zich meer kandidaten in dan er woningen vrijkomen of gebouwd worden, dus zijn er wachttijden.  
 
In het algemeen kan men stellen dat de wachttijden afhankelijk zijn van volgende factoren:  

- de beschikbaarheid van woningen; 
- afhankelijk van het aantal huuropzeggingen door huurders;  
- bijkomende realisatie(s); 
- de prioriteit die de kandidaat al dan niet geniet; 
- de keuze voor een bepaald type woning door de kandidaat-huurder; 
- de gezinssamenstelling en de hieraan gekoppelde grootte van de woning.  

 
De wachttijd is zeer divers en afhankelijk van de eigen voorkeuren die kandidaten kunnen maken. Sommige 
kandidaten zijn helemaal niet kieskeurig in de woningvoorkeuren, omdat ze in een moeilijke situatie zitten.   Een 
zeer specifieke vraag zorgt uiteraard voor een langere wachttijd.   Ook weigeringen verlengen de wachttijden. De 
contextfactoren maken dat het eigenlijk weinig zin heeft om een gemiddelde wachttijd uit te rekenen.   De behoefte 
naar sociale woningen stijgt, maar het aanbod groeit niet even snel, bijgevolg blijven de wachttijden te lang. 
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De wachttijden zijn lang. De woonbehoefte is dus veel groter dan het aanbod aan het sociale woningen en daarbij 
valt op dat er zeer veel alleenstaande en ouderen op en sociale woning wachten.  Ook bij de zittende huurders is 
meer dan de helft alleenstaand. 
 
Dit vraagt dan ook een aanpassing aan het woningaanbod.    Het aantal kandidaat-huurders blijft stijgen en zijn 
voornamelijk kwetsbaar.  Dit gegeven zorgt ervoor dat de huurinkomsten van de nieuwe huurders met zekerheid 
blijven dalen.  
 
2.1.1  Detail nieuwe inschrijvingen 
     
Van de nieuwe  kandidaten in 2021 zijn er: 

471       gewone inschrijvingen; 
3 die een aangepaste woonst nodig hebben (absolute voorrang); 
25  die een woning niet rationeel/aangepast bezetten (absolute voorrang); 
9 die in een onbewoonbare woning wonen (absolute voorrang); 

 
Nieuwe kandidaten 2018 2019 2020 2021 

Aangepaste woning fysiek of beperking 3 0 5 3 

Verplichte herhuisvesting 18 12 7 NVT 

Mutatie 45 97 29 25 

Onbewoonbaarverklaring 27 9 7 9 

Niet langer nood aan aangepaste woning 0 2 0 0 

Gewone inschrijvingen 617 478 402 471 

TOTAAL 710 598 450 508 

 
De vermindering (tegenover 2019) van kandidaten is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de corona-maatregelen. 
Het onthaal was door de corona-maatregelen tot en met 6 september 2021 enkel op afspraak bereikbaar. Veelal 
anderstaligen vonden telefonisch en per mail de weg niet om een afspraak te maken.  
 
Een verplichte herhuisvesting is niet langer een absolute voorrangsregel.  De Oostendse Haard kan in dit geval 
(herhuisvesting omwille van vervangingsbouw of renovatie) afwijken van de gewone toewijzingsregels zoals 
vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen. 
 
2.1.2  Aantal kandidaten volgens inschrijvingsdatum 
 

 

Veel kandidaat-huurders ingeschreven vóór 2011 maken (voorlopig) geen kans op een toewijzing omdat ze geen 
lokale binding hebben of nog buiten het werkgebied wonen. 
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2.1.3  Aantal kandidaten volgens huidige woonplaats      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Oostendse Haard past naast de optionele voorrangsregels ook de lokale binding toe: 
 

Voor Oostende 
1. Er wordt eerst voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar onafgebroken                  

in Oostende wonen op het ogenblik van de toewijzing; 
2. Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 5 jaar onafgebroken                 

in Oostende wonen op het ogenblik van de toewijzing; 
3. Er wordt daarna  voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor                

de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn van Oostende.   
 

De regel inzake lokale binding is van toepassing op alle sociale huurwoningen op het grondgebied van 
Oostende. 
 
Voor Bredene 

1. Er wordt eerst voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar onafgebroken in 
Bredene wonen op het ogenblik van de toewijzing; 

2. Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 5 jaar onafgebroken in 
Bredene wonen op het ogenblik van de toewijzing; 

3. Er wordt daarna  voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor de 
toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn van Bredene.   

 
De regel inzake lokale binding is van toepassing op alle sociale huurwoningen op het grondgebied van 
Bredene. 
 

De ingeschreven kandidaat-huurders en hun gezinsleden die hun domicilie hebben buiten ons werkgebied en 
bijgevolg geen lokale binding opbouwen, maken uiterst weinig kans op een toewijzing.     
 
We stellen vast dat 518 kandidaat-huurder buiten het werkgebied wonen, dit is ongeveer 13,50 % van de kandidaten.  
Dit is in stijgende lijn. 
 
ANALYSE – CONCLUSIE                

We concluderen dat er een sterke lokale binding is bij onze kandidaten (86,50 %). 
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2.2 KANDIDATEN VOLGENS GEZINSINKOMEN 
 

Van Tot 2011 2016 2021 

€ 0,00 € 6.197,98 21,76 % 25,72 % 7,65 % 

€ 6.197,99 € 7.437,98 2,05 % 2,24 % 2,94 % 

€ 7.437,99 € 8.677,98 3,29 % 1,25 % 2,17 % 

€ 8.677,99 € 9.917,98 6,82 % 3,45 % 2,38 % 

€ 9.917,99 € 11.157,98 7,29 % 3,24 % 7,09 % 

€ 11.157,99 € 12.397,98 12,94 % 6,48 % 5,16 % 

€ 12.397,99 € 13.637,98 7,88 % 9,06 % 6,87 % 

€ 13.637,99 € 14.877,98 9,11 % 11,92 % 9,63 % 

€ 14.877,99 € 16.117,98 5,82 % 4,94 % 14,44 % 

€ 16.117,99 € 17.357,98 4,29 % 5,86 % 7,57 % 

€ 17.357,99 € 18.59798 4,05 % 4,40 % 5,38 % 

€ 18.59799 € 19.837,98 1,88 % 3,28 % 5,24 % 

€ 19.837,99 € 21.077,98 1,88 % 3,32 % 3,53 % 

€ 21.077,99 € 22.317,98 1,76 % 2,45 % 3,42 % 

€ 22.317,99 € 23.557,98 1,88 % 2,08 % 2,54 % 

€ 23.557,99  7,30 % 10,31 % 13,99 % 

 
In juli 2021 is het bestaansminimum voor een alleenstaande  € 12.052,44 per jaar (€ 1.004,37 per maand) en  
€ 16.288,32 per jaar (€ 1.357,36 per maand) voor een samenwonende met gezinslast.  Bijna 60 % van onze kandidaten 
zit onder het bestaansminimum. 
 
De instroom van financieel zwakkere huurders zou op termijn de financiële leefbaarheid van de maatschappij kunnen 
aantasten. 
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2.3 KANDIDATEN VOLGENS GEZINSGROOTTE  
 

Gezinnen bestaande uit 2011 2016 2021 Aantallen 

Alleenstaande persoon 53,28 % 57,50 % 56,26 % 2167 

2 personen 23,30 % 17,77 % 14,43 % 556 

3 personen 11,00 % 10,47 % 9,84 % 379 

4 personen 6,97 % 6,84 % 8,18 % 315 

5 personen 3,34 % 3,75 % 5,45 % 210 

6 personen en meer 2,11 % 3,67 % 5,84 % 225 

 

   Alleenstaanden blijven oververtegenwoordigd op de wachtlijst.  Het is de groep die het financieel het moeilijkst     
   heeft op de privé-huurmarkt. Deze groep wordt alsmaar groter. 
 

   Louter op basis van deze gegevens blijft deze doelgroep de groep waarvoor de Oostende Haard de grootste    
   inspanningen dient te leveren. Concreet wil dit zeggen dat bij elk nieuwbouwproject dient bekeken te      
   worden of er al dan niet 1-slaapkamerappartementen kunnen gebouwd worden.    
 
   Tegelijkertijd stijgt ook het aandeel grote gezinnen (5 personen of meer).    
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2.4 KANDIDATEN VOLGENS NATIONALITEIT 
 

Nationaliteit 2011 2016 2021 

Belgische nationaliteit 80,16 % 69,58 % 68,28 % 

Niet-Belg en EU-burger 2,16 % 2,56 % 3,66 % 

Niet EU-burger 17,68 % 27,86 % 28,06 % 

 

   In ons bestand der kandidaat-huurders vinden we een waaier van 72 verschillende nationaliteiten.  
    
   Concreet kunnen we stellen dat bijna 1 op de 3 kandidaten niet-EU burgers zijn, diversiteit is een feit en  
   een realiteit. 
 
   Nederlandse staatsburgers (41) zijn het best vertegenwoordigd binnen de niet-Belgen en EU-burgers. 
    
   Het sterkst vertegenwoordigd onder de niet Eu-burgers zijn: 

▪ Afghanen (225) 
▪ Syriërs (36) 
▪ Somaliërs (30)  
▪ Russen (28) 
▪ Irakezen (25) 

 
   Er zijn 560 (14,52 % van alle inschrijvingen) erkend vluchtelingen ingeschreven. Wanneer vluchtelingen uit een  
   opvanginitiatief komen,  openen zij recht op huursubsidie op voorwaarde dat ze kandidaat-huurder worden bij  
    een lokale sociale huisvestingsmaatschappij, dat verklaart het hoge aantal inschrijvingen binnen die groep. 
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2.5 KANDIDATEN VOLGENS LEEFTIJD 
 

Leeftijd 2011 2016 2021 

Jonger dan 21 jaar 1,40 % 2,56 % 1,61 % 

Van 21 tot 31 jaar 13,94 % 20,08 % 22,49 % 

Van 31 tot 41 jaar 19,60 % 22,06 % 23,96 % 

Van 41 tot 51 jaar 19,08 % 18,44 % 18,57 % 

Van 51 tot 61 jaar 20,77 % 16,94 % 15,04 % 

Van 61 tot 70 jaar 25,21 % 11,41 % 10,76 % 

70 jaar en ouder 25,21 % 8,51 % 7,57 % 

 

   Meer dan één derde van onze kandidatenpopulatie is 50-plusser, dit moet onze aandacht er op vestigen    
   dat aangepast bouwen en levenslang wonen blijvend in onze bouwprogramma´s moeten vertaald worden.     
 
   De  nood aan sociale assistentiewoningen is duidelijk en is binnen ons bouwprogramma voorzien. 
 
   De verjonging aan de andere kant kan grotendeels verklaard worden door de inschrijving van jonge  
   vluchtelingen. 
 

 
 

2.6 AANTAL KANDIDATEN VOLGENS WERKGEBIED  
 
Van het totaal van 3.856 kandidaten kiest bijna elke kandidaat om in Oostende te wonen.  2.517 van de kandidaat-
huurders willen ook in Bredene wonen, alhoewel de meesten geen lokale binding hebben.       
 
Gezinnen wensen nog steeds in een eengezinswoning met tuin te wonen, daar maakt de postcode weinig verschil.     
Voor alleenstaanden en koppels heeft de centrumstad Oostende veel meer aantrekkingskracht. 
 
Ongeveer 65% van de kandidaat-huurders wil in Bredene wonen, terwijl slechts 20,27 % van ons patrimonium (zie 
punt 3.1.) zich in Bredene bevindt.  Door de lokale binding kunnen kandidaten wonende in Oostende echter niet 
verhuizen naar Bredene en omgekeerd.  Tenzij de lijst volledig is uitgeput. 
 
ANALYSE – CONCLUSIE                

Ons patrimonium verder uitbouwen in Bredene blijft zinvol, alle typologieën zijn welkom.    Er is een onderaanbod 
en een grote vraag.   In Bredene staat nog een nieuwbouwproject op stapel.  Er zijn ook nog gronden die echter  
niet kunnen aangesneden worden.      
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2.7 VLAAMSE HUURPREMIE VOOR KANDIDAAT-HUURDERS        
 
Een huurpremie is een maandelijkse tegemoetkoming bestemd voor een private huurder die reeds 4 jaar 
ingeschreven is voor het bekomen van een sociale huurwoning.     De doorstroming van de gegevens gebeurt door 
de sociale huisvestingsmaatschappijen via aangepaste software naar het Centrale Register van Potentieel 
Rechthebbenden van de VMSW en het dossierbehandelingssysteem van Wonen-Vlaanderen. 
 

Wie komt in aanmerking voor de huurpremie? 
Om in aanmerking te komen voor de huurpremie, moet de kandidaat-huurder voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

1. Het huren van een private woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en beschikken over 
een huurcontract (afgesloten volgens de Huurwet of, sinds 1 januari 2019, volgens het Vlaamse 
Woninghuurdecreet); 

2. Het huren van conforme woning, die voldoet aan kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.      
3. De woning kan zowel een kamer zijn als een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning beschikt 

over een eigen keuken, wc en badkamer; 
4. Het domicilieadres in het rijksregister is het adres van de huurwoning; 
5. Ononderbroken voor een periode van 4 jaar ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning bij een 

domiciliemaatschappij;  
6. Het geïndexeerd inkomen van de kandidaat-huurder, vermeerderd met het inkomen van de 

inwonende gezinsleden, van het recentste inkomstenjaar is niet hoger dan inkomensgrenzen 
vastgesteld om kandidaat-huurder te worden; 

7. De maximale huurprijs van de woning mag niet hoger zijn dan 618,25 euro voor een zelfstandige 
woning, en 494,60 euro voor een kamer. Daarbovenop geldt een extra verhoging van 20% per 
persoon ten laste (tot maximaal 50%). In bepaalde gemeenten (waaronder Oostende) mag de 
huurprijs 10% hoger liggen. 
 

Hoeveel bedraagt de huurpremie? 
De huurpremie wordt berekend op basis van: 

1. het inkomen; 
2. de huurprijs; 
3. de ligging van de woning; 
4. de gezinsgrootte. 

 
Waarbij de referentiehuurprijs gelijk is aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk is 
aan 1/55e van het jaarinkomen.   De berekening van de huurpremie gebeurt volgens de formule: 
Huurpremie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage 

 
Het maandelijks bedrag bedraagt voor Bredene maximum € 157,87 plus € 26,31 per persoon ten laste.  Voor 
Oostende bedraagt het maximum  € 173,66 plus € 28,94 per persoon ten laste. 

 
Wanneer wordt de huurpremie stopgezet of komt niet in aanmerking? 

- de kandidaat een sociale huurwoning krijgt toegewezen door een sociale huisvestingsmaatschappij; 
- de kandidaat geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister van de domiciliemaatschappij; 
- de kandiddat een aangeboden sociale woning weigert; 
- de kandidaat niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden; 
- de kandidaat verhuist en laat zich niet binnen negen maanden na verhuis opnieuw inschrijven bij een 

domiciliemaatschappij. 
 
Wanneer wordt de huurpremie (tijdelijk) opgeschort? 

- het inkomen hoger wordt dan de maximumgrens; 
- de huurprijs van de woning hoger is dan de maximumhuurprijs, volgens de grootte van het gezin; 
- de kandidaat verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt; 
- de kandidaat de woning verlaat om een woonst te betrekken die hij niet huurt; 
- de woning ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar wordt verklaard; 
- Wonen-Vlaanderen vaststelt dat de woning niet conform is. 

 
Als de kandidaat opnieuw voldoet aan de voorwaarden, kunnen ze de huurpremie opnieuw krijgen. 

https://www.wonenvlaanderen.be/termen#huurprijs
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Hoeveel rechthebbenden in ons werkgebied?           
 

                                            Bron: statistieken Wonen-Vlaanderen (dienst huurpremie) 
  

We spreken over “uniek” verstuurde formulieren omdat een gezin of persoon meerdere 
aanvraagformulieren kan ontvangen hebben.  In geval van een verhuis wordt er immers een nieuw 
aanvraagformulier verstuurd op het nieuwe adres. 
 
Er zijn minder dossiers gebaseerd op een uniek rijksregisternummer omdat per rijksregisternummer 
meerdere dossiers kunnen voorkomen, dit kan nooit op hetzelfde ogenblik maar wel na elkaar. 
Voorbeeld: als een gezin verhuist naar een ander adres, wordt een nieuw dossiernummer aangemaakt. Een 
huurpremie wordt toegekend aan een kandidaat-huurder voor een bepaalde huurwoning (op een bepaald 
adres).   Als een gezin dus in 2021 verhuisd is, zullen er twee dossiers zijn maar slechts 1 telling op het 
rijksregisternummer. In onze doelgroep wordt vrij veel verhuisd. 
 
Uit de tabel kan afgeleid worden dat een groot aantal formulieren niet teruggestuurd worden.   Hiervoor 
kunnen verschillende verklaringen zijn: 

- Mensen kunnen uit het aanvraagformulier opmaken of ze recht hebben op de 
huurpremie (ze moeten een huurovereenkomst hebben voor de woning waarin ze 
wonen, de huurprijs mag niet boven het maximumbedrag liggen dat vermeld staat in het 
formulier, …) 

- Het is mogelijk dat mensen niet willen dat er een woonkwaliteitscontroleur bij hen langs 
komt; 

- Mensen verliezen hun formulier, begrijpen het niet of doen niet de moeite om het terug 
te sturen; 

- Als mensen het formulier terugsturen, wordt een groot percentage rechthebbend. 
 

De Oostendse Haard probeert op een effectieve manier haar kandidaten te ondersteunen door een actieve 
opsporing te doen van de potentieel rechthebbenden en vraagt jaarlijks aan de VMSW alle potentieel 
rechthebbenden op. De databanktoepassing is  helaas niet meer actief. 

 
Alle potentieel rechthebbende kandidaten (215 in 2021) werden aangeschreven met de vraag om zich aan te 
melden aan het onthaal en hun huurcontract en rekeningnummer mee te brengen.   De onthaalbediende vult 
dan samen met de kandidaat-huurder het aanvraagformulier in.  De kandidaten die niet reageren worden 
opgebeld en ontvangen een schriftelijke herinnering.  Het opsporen van deze kandidaten is arbeidsintensief.   
34 kandidaten voldeden aan de voorwaarden.   Hun aanvraagformulier werd  aangetekend opgestuurd naar 
Wonen-Vlaanderen die zal nagaan als de kandidaat-huurder in aanmerking komt voor de huurpremie.  Alle 
verdere communicatie  verloopt rechtstreeks tussen Wonen-Vlaanderen en de kandidaat-huurders. 
 
Helaas reageren ook veel kandidaten niet.   Sommigen komen ook niet in aanmerking, dit kan zijn om 
verschillende redenen zoals geen huurcontract, huurprijs te hoog, ondertussen een eigendom, …. 

 

   

Vanaf 1 augustus 2012 op uniek rijksregisternummer Oostende Bredene 

Aantal unieke (verstuurde) formulieren 3705 461 
Aantal unieke ontvangen formulieren 2355 228 
Uniek volledige formulieren 2021 179 
Aantal rechthebbenden ooit 1908 192 
Aantal rechthebbenden op  26 april 2021 683 60    

Vanaf 1 augustus 2012 op uniek dossiernummer Oostende Bredene 

Aantal unieke (verstuurde) formulieren 5042 578 
Aantal unieke ontvangen formulieren 2873 279 
Uniek volledige formulieren 2413 208 
Aantal rechthebbenden ooit 2256 196 
Aantal rechthebbenden op 26 april 2021 685 50 
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ANALYSE – CONCLUSIE    

De medewerkers van het team “huurpremie” binnen de Vlaamse administratie hebben regelmatig contact met de 
medewerker kandidaten van onze maatschappij om gegevens te verifiëren.    
 
Gezien de dienst “huurpremie” enkel telefonisch of per mail bereikbaar is komen vele kandidaat-huurders langs op 
ons onthaal voor informatie met betrekking tot hun huurpremiedossier.        De huurpremie wordt toegekend op 
basis van gegevens die door de sociale huisvestingsmaatschappijen elektronisch  worden doorgestuurd.     
 
Te weinig potentieel rechthebbenden benutten het recht van de huurpremie.  Ook de lokale armoede-organisaties 
signaleren al geruime tijd dat het aanbod van hulpverlening en ondersteuning voor veel mensen vaak té complex  
is en te ver van de mensen afstaat. 
 
De omvang van het niet gebruiken van rechten valt moeilijk te meten.  Het jaarboek “armoede in België” vermeldt 
dat buitenlands onderzoek  spreekt over meer dan 40% “niet gebruik”.      Zolang er geen automatische toekenning 
is, blijft deze onderbescherming een belangrijk aandachtspunt in functie van armoedebestrijding.  
 
Daarom zet de Oostendse Haard intensief in om alle potentieel rechthebbende aan te moedigen en te helpen om 
de huurpremie-aanvraag in te dienen.       Deze arbeidsintensieve taak loont voor de kandidaten.  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. HET PATRIMONIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.1 OVERZICHT PATRIMONIUM 

Op 31 december 2021 bestond ons patrimonium uit 1.465 woongelegenheden: 

 

 

 De Oostendse Haard beschikt tevens over haar eigen burelen, buurthuizen in samenwerking met 
Samenlevingsopbouw, twee jeugdhuizen in samenwerking met Arktos, garages en standplaatsen voor auto´s 
en bromfietsen. 
 
441 woongelegenheden (of 30,10 %) van ons patrimonium kunnen toegewezen worden aan alleenstaanden,  
terwijl er 2021 alleenstaanden (of 56,26 %) op de kandidatenlijst staan.   Dit betekent dat er blijvend enorme 
inspanningen dienen te gebeuren om aan de vraag van alleenstaanden te beantwoorden. 

 
In de aangepaste woningen voor rolstoelgebruikers moeten onder andere alle stopcontacten, deurkrukken, het 
keukenaanrecht, de wastafel, … op de juiste hoogte van rolstoelgebruiker staan. 

 
 
 

 2021 (in %) CIJFERS 
2021 

 
STUDIO´S   44 

TOTAAL STUDIO´S 3,00 %  44 

APPARTEMENTEN MET 1 SLAAPKAMER   357 

APPARTEMENTEN MET 1 SLAAPKAMER ROLSTOELGEBRUIKERS  19 

HUIZEN MET 1 SLAAPKAMER  21 

TOTAAL 1 SLAAPKAMER  27,10 %  397 

APPARTEMENTEN MET 2 SLAAPKAMERS   270 

APPARTEMENTEN MET 2 SLAAPKAMERS ROLSTOELGEBRUIKER  1 

APPARTEMENTEN MET 2 RUIME SLAAPKAMERS   2 

HUIS MET 2 SLAAPKAMERS  106 

HUIS MET 2 SLAAPKAMERS ROLSTOELGEBRUIKER  1 

TOTAAL 2 SLAAPKAMERS 25,94 %  380 

APPARTEMENTEN MET 3 SLAAPKAMERS   141 

HUIS MET 3 SLAAPKAMERS  363 

HUIS MET 3 SLAAPKAMERS VOOR ROLSTOELGEBRUIKER  2 

TOTAAL 3 SLAAPKAMERS  34,54 %  506 

APPARTEMENTEN MET 4 SLAAPKAMERS   5 

HUIS MET 4 SLAAPKAMERS  131 

TOTAAL 4  SLAAPKAMERS  9,28 %  136 

HUIS MET 8 SLAAPKAMERS  2 

TOTAAL 8 SLAAPKAMERS 0,14 %  2 
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De daling van het aantal woningen is het gevolg van onze vervangingsbouwgedachte.  
 
Dit is echter een tijdelijke vermindering van het aantal woningen ingevolge afbraak, met de 
woongelegenheden in aanbouw is er een aangroei van 94 woongelegenheden en zitten we boven de  
1.500 woongelegenheden.  
 

 

Verhouding patrimonium Oostende/Bredene 

 

Oostende 

2021 

Bredene 

2021 

Woning met 1 slaapkamer 21 0 
Woning met 2 slaapkamers 68 38 
Woning met 2 slaapkamers rolstoelgebruiker 1 0 
Woning met 3 slaapkamers 246 117 
Woning met 3 slaapkamers rolstoelgebruiker 0 2 
Woning met 4 slaapkamers 101 30 
Woning met 8 slaapkamers 2 0 
Studio 44 0 
Appartement met 1 slaapkamer 287 70 
Appartement met 1 slaapkamer rolstoelgebruiker 15 4 
Appartement met 2 slaapkamers 234 36 
Appartement met 2 ruime slaapkamers 2 0 
Appartement met 2 slaapkamers rolstoelgebruiker 1 0 
Appartement met 3 slaapkamers 141 0 
Appartement met 4 slaapkamers 5 0 
Totaal          1168 297 

 

 

 

 

 

  Aantal woongelegenheden 
 
 
2017      1482 
 
2018                                     1504 
 
2019      1509 
 
2020                                     1486 
 
2021                                     1465 
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3.2 LEEGSTAANDE EENHEDEN   
De Oostendse Haard zet zich actief in op het verminderen van leegstand.      Het aantal leegstaande woningen onder 
controle houden is een topprioriteit. 
 
Wanneer spreken we over leegstand?  Voor een gewone waarnemer wordt iedere onbewoond lijkende woning als 
leegstand omschreven.    
 
Leegstand is echter complexer dan dat.   Er zijn verschillende soorten van leegstand: 
 

A) TIJDELIJKE LEEGSTAND 
 

1. Tijdelijke korte leegstand door opzeg 
Zo gebeurt het frequent dat een woning een tijd lang niet bewoond is, omdat de huurders aan 
het begin van de opzegperiode al vertrokken zijn.  Aangezien deze bewoners de woning officieel 
nog huren, kan deze woning op dat moment niet verhuurd worden aan iemand anders.  
 
Het kan ook gebeuren dat een woongelegenheid niet onmiddellijk opnieuw verhuurd raakt. Elke 
kandidaat-huurder die uitgenodigd wordt heeft een wettelijke termijn van 14 dagen om te 
reageren op een uitnodiging. Wanneer verschillende kandidaten na elkaar weigeren of de 
uitnodiging onbeantwoord laten, verstrijkt er een substantiële periode.  Kandidaten worden 
echter ook opgebeld en in de uitnodigingsbrief dringen we er op aan om vlug contact op te 
nemen. 

       
         Op 01 december 2021 stonden in het kader hiervan 6  woongelegenheden leeg: 

Mansveldstraat 8 bus 0102 te 8400 Oostende (kandidaat uitgenodigd) 
Fregatstraat 21 bus 0102 te 8400 Oostende (kandidaat uitgenodigd) 
Frans Halsstraat 2 te 8450 Bredene (verhuurd vanaf 01 januari 2022) 
Frans Halsplein 5 bus 0102 te 8450 Bredene (kandidaat uitgenodigd) 
Hans Memlingstraat 1 bus 0202 te Bredene (verhuurd vanaf 01 januari 2022) 
Pieter Breugelstraat 26 bus 0002 te Bredene (kandidaat uitgenodigd) 

 
2. Leegstand door herstellingswerken of verfraaiingswerken in eigen beheer  

Is leegstand die optreedt als een woongelegenheid niet onmiddellijk kan doorverhuurd worden, 
omdat er verfraaiingswerken en/of kleine herstellingen uit te voeren zijn en een nieuwe 
toewijzing tijdelijk niet kan gebeuren.  
 
Op 01 december 2021 stonden in het kader hiervan 8 woongelegenheden leeg: 

        Taboralaan 13 te 8400 Oostende  
           Taboralaan 13 bus A000 te 8400 Oostende       
        Taboralaan 5 te 8400 Oostende 
                     Taboralaan 73 bus 0102 te 8400 Oostende 
                      Vinkenstraat 18 te 8400 Oostende 
                      Vinkenstraat 20 te 8400 Oostende 

          Noord-Edestraat 83 te 8450 Bredene  
 Dokter Verhaeghestraat 130 bus 0201 te 8400 Oostende  
 

3. Leegstand omwille van juridische redenen 
Dit is leegstand omwille van een overlijden van een huurder, een verzegeling, een 
verzekeringszaak of een gerechtelijke procedure. De woning staat leeg tot een officiële 
beslissing daar een einde aan maakt.    
 
Op 01 december 2021 stonden in het kader hiervan geen woongelegenheden leeg: 
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4. Leegstand in afwachting van verkoop 
Het betreft oudere woningen die niet binnen de kostprijsnormen kunnen worden gerenoveerd 
en die na een beslissing van de Raad van Bestuur openbaar verkocht worden. 
 
Op 01 december 2021 stonden in het kader hiervan 6 woongelegenheden leeg: 

         Dokter Verhaeghestraat 39 te 8400 Oostende 
                      Dokter Verhaeghestraat 77 te 8400 Oostende 
                      Broederlijkheidstraat 21 te 8400 Oostende 
                       Spaarzaamheidstraat 84 te 8400 Oostende   
                      Spaarzaamheidstraat 109 te 8400 Oostende  

        Werkzaamheidstraat 96 te 8400 Oostende  
 

B) STRUCTURELE LEEGSTAND 
 

1. Leegstand door renovatieproject 
Anderzijds zijn er woningen waar renovatiewerken bezig zijn of uitgevoerd zullen worden.   Dit 
zijn woningen die in de aanloop van of tijdens de uitvoering van renovatiewerken niet 
bewoonbaar zijn.  Wanneer in een blok een nog niet-gerenoveerde woning vrijkomt wordt die 
niet opnieuw verhuurd, maar wordt deze eerst gerenoveerd. Dikwijls wordt er voor deze 
leegstand ook met uitbreidingsdossiers gewerkt waardoor een renovatie soms niet onmiddellijk 
kan, er dienen namelijk extra kredieten toegekend te worden door de VMSW. 
 
Op 01 december 2021 stonden in het kader hiervan 48 woongelegenheden leeg: 
 
Stand van zaken: in uitvoering 

- Totaal renovatie Vuurtorenwijk (werf 2 – 3 – fase 4 nog niet opgestart) 
(project in uitvoering: opgestart 07 november 2016 – verschillende fases) 
Voorhavenlaan 149 en 167 te 8400 Oostende 

- Windroos (Totaal renovatie – Westerkwartier – werf 09 B/C en 11a) 
(project in uitvoering: opgestart op 04 mei 2020) 
Spaarzaamheidstraat 57 te 8400 Oostende (na renovatie 1 woonst met bus 0101) 
Spaarzaamheidstraat  59-61-63-65-67-69-71 te 8400 Oostende 
Spaarzaamheidstraat 73 te 8400 Oostende (na renovatie 1 woonst met bus 0101) 

- Renovatie Bredene (werf 4 – fase 6 en 7) 
(project in uitvoering – bijna afgewerkt: opgestart 07 november 2016 – verschillende 
fases) 
Noord-Edestraat 49, 59, 61 en 63 te 8450 Bredene  
Noordhofstraat 7 en 9 te 8450 Bredene  
Maurice Lagravièrestraat 41 en 43 te 8450 Bredene                
 

Stand van zaken: project in ontwerpfase 
- Renovatie “De getijden” (voorheen de Bunkertjes)  

Werkzaamheidstraat 111/0002-111/0101 te 8400 Oostende 
Werkzaamheidstraat 113/0002, 0101 en 0102 te 8400 Oostende 
Werkzaamheidstraat 117/0101 en 0201 te 8400 Oostende 
Werkzaamheidstraat 119 bus 0001 te 8400 Oostende 
Werkzaamheidstraat 121/0101 en 0102 te 8400 Oostende 
Werkzaamheidstraat 123/0001, 0002, 0101 en 0102 te 8400 Oostende 
Overvloedstraat 90/0001-90/0002-90/0101-90/0102 te 8400 Oostende 
Overvloedstraat 98/0001-98/0101 te 8400 Oostende 
Overvloedstraat 100/0101-100/0102 te 8400 Oostende 

- Totaal renovatie – Dokter Verhaeghestraat 128-130 te 8400 Oostende 
Dokter Verhaeghestraat 128 bus 0101 te 8400 Oostende 

- Totaal renovatie – Oostendse Haardstraat 19-21 te 8400 Oostende 
Oostendse Haardstraat 19/bus 0101 en 0201 te 8400 Oostende  
Oostendse Haardstraat 21/bus 0101 te 8400 Oostende 

- Windkracht (renovatie) 
Verenigingstraat 152, 156 en 162 te 8400 Oostende  
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2. Leegstand door vervangingsbouw 
Het betreft oudere woningen die niet binnen de kostprijsnormen kunnen worden gerenoveerd 
en die gesloopt zullen worden en waar op dezelfde gronden een 
nieuwbouwproject  wordt  gerealiseerd. 

 
Op 01 december 2021 stonden in het kader hiervan 48 woongelegenheden leeg: 
 

Stand van zaken: project in ontwerpfase 
- De Getijden (vervangingsbouw) – voorheen de “Bunkertjes” 

Werkzaamheidstraat 125/0002 en 0102 te 8400 Oostende 
Gelijkheidstraat 172 bus C000 en D000 te Oostende  
Schelpenstraat 1/0001 te 8400 Oostende  

- Windkracht (vervangingsbouw ) 
Golvenstraat 13-15-17-19-23-25 te 8400 Oostende 
Gelijkheidstraat 142 bus 0101, 150/0001 en 152/0001 te 8400 Oostende 
Spaarzaamheidstraat 143/0001 -145/0101-147/0001-149/0101-151/0001-
153/0101-155/0001-157/0101-159/0001-161/0101-163-165-167/0001-169/0101-
171/0001-173/0101 te 8400 Oostende 
Verenigingstraat 168 te 8400 Oostende 

- Het Nieuwe Nest - vervangingsbouw Stene 
Meesstraat 1-2-3-4-5 te 8400 Oostende (afbraak aangevraagd) 
Sperwerstraat 1-2-3-5 te 8400 Oostende (afbraak aangevraagd) 
Spechtstraat 1-2-3-4-5 te 8400 Oostende (afbraak aangevraagd) 
Havikstraat 38-50-54 te 8400 Oostende 

 
Om de leegstand in het kader van toekomstige renovatiewerken te beperken worden ook  
woongelegenheden verhuurd buiten het sociaal huurrecht.  Dit kan in volgende twee gevallen:  

- omwille van een specifieke doeleinde aan een lokaal bestuur, aan een welzijnsorganisatie of 
aan een organisatie die daartoe wordt erkend door de Vlaamse overheid. 
De volgende doeleinden komen in aanmerking: 

• De verhuring in het kader van het huisvesten van een doelgroep;  
• De verhuring in het kader van noodopvang;  
• De verhuring om leegstand bij renovatie te vermijden;  
• De verhuring in het kader van de leefbaarheid;  
• Aan een huisbewaarder of persoon met een ondersteunende functie;  
• Terbeschikkingstelling in het kader van bewonersparticipatie.  

- aan een huisbewaarder of aan een persoon met een ondersteunende functie inzake 
leefbaarheid en sociale veiligheid.  

 
In 2021 werd één woongelegenheid verhuurd buiten het sociaal huurstelstel: 

  Golvenstraat 17 te Oostende (tot 30 april 2021): daklozenopvang (winteropvang) 
 
Het is een leegstaande woning die wacht op een renovatie.  De woning mag geen structurele gebreken 
hebben. 

 

ANALYSE – CONCLUSIE    

Wanneer er beslist wordt om te renoveren of vervangingsbouw te doen, is leegstand een negatief gevolg.  
Omdat bij herhuisvesting elkeen een goede oplossing behoeft, wordt een veiligheidsmarge ingebouwd, waardoor 
leegstand wordt gecreëerd.   En dan komen nog de problemen met bouwvergunning, aanbesteding, ontwerpen,… 
waardoor soms een langere leegstand is. 
 
De maatschappij levert inspanningen om de leegstand te beperken, het blijft echter een zeer moeilijke oefening.   
Het aantal is telkens een momentopname.    Ook door het verhuren van sociale woningen buiten het sociaal 
huurrecht kan de leegstand verminderd worden. 
 
 
 



Jaarverslag 2021 dd. 02.06.2022 - 38 - 

  
 

   4. VERHURINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
In 2021 werden 64 woongelegenheden verhuurd:   
 
34         op basis van hun rangschikking in het register van kandidaat-huurders   

Iedere kandidaat-huurder kreeg bij inschrijving een unieke dossiercode, die bestaat uit achtereenvolgens 
het jaartal, de maand en de dag van de inschrijvingsdatum, gevolgd door een volgnummer. 
Op basis van deze code wordt nagegaan wie, na aftoetsing van de voorgaande bepalingen, het meest batig 
gerangschikt staat voor de beschikbare woning. 

 
 0 op basis dat de beschikbare woning is aangepast aan de fysieke gesteldheid van de kandidaat-huurder 

De kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een fysieke handicap of beperking, krijgt een voorrang 
als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van 
personen met die fysieke handicap of beperking. Om van die voorrangsregel gebruik te maken, moet dus 
cumulatief aan twee voorwaarden voldaan zijn, namelijk een voorwaarde met betrekking tot de woning en 
een voorwaarde met betrekking tot de kandidaat-huurder of zijn gezinslid. (art. 6.19, eerste lid, 1° BVCW) 
 
Een aantal permanent rolstoelgebruikers kwamen wel in aanmerking voor levenslang wonen en werden conform een 
woonst “levenslang wonen” toegewezen. 
 

1 op basis dat de kandidaat-huurder die verplicht zijn sociale huurwoning moet verlaten 
De kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die aangepast is aan de fysieke 
mogelijkheden van personen met een handicap of een ADL-woning, maar de persoon die daar nood aan had, 
woont niet langer in de woning, is verplicht te verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Hij krijgt een 
voorrang. (art. 6.19, eerste lid, 3° BVCW) 
 

10  op basis van een kandidaat-huurder die een sociale huurwoning huurt die niet voldoet aan de rationele  
bezetting of fysieke toestand 
De kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan de rationele bezetting, en die wil 
verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde verhuurder die aan de rationele bezetting voldoet, krijgt een 
voorrang. (art. 6.19, eerste lid, 6° BVCW) 

 
8 op basis van een kandidaat-huurder die in een slechte woning woont inzake woningkwaliteit 

De kandidaat-huurder krijgt een voorrang als hij in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, 
zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die: (art. 6.19, eerste lid, 9° BVCW) 

a) ofwel onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 
b) ofwel met toepassing van artikel 3.12 of 3.16 van de VCW ongeschikt werd verklaard, voor zover 
die woningop het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III vertoont onder de 
hoofdrubrieken ‘Omhulsel’ of Binnenstructuur heeft. 
 

4 op basis van een versnelde toewijzing aan een specifieke doelgroep 
Op basis van artikel 6.25 van de Vlaamse Codex Wonen kan de verhuurder aan een kandidaat-huurder versneld een 
woning toewijzen door af te wijken van de toewijzingsregels (vermeld in artikelen 6.18  tot en met 6.23) en in 
voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels, vermeld in artikel 6.27.  Voor 2021 werd het contingent aantal 
versnelde toewijzingen vastgesteld op 5. 

 
5 op basis van een versnelde toewijzing door bijzondere omstandigheden van sociale aard 

 
1 op basis van een bezettingsovereenkomst 
 Als de laatste huurder overlijdt en er nog bijwoners zijn, wordt de huurovereenkomst van rechtswege beëindigd op  

het einde van de eerste maand na de maand waarin de verhuurder het overlijden vernomen heeft. De bijwoners 
hebben het recht de woning nog tijdelijk te betrekken tot de laatste dag van de zesde maand die volgt op de datum 
waarop de verhuurder het overlijden heeft vernomen.: (art. 6.35, eerste en tweede lid VCW) 
 

1 op basis van een tijdelijke herhuisvesting (brand in een appartement van de Oostendse Haard) 
 

0    op basis van een verplichte herhuisvesting binnen de maatschappij 
  De huurder moet instemmen met een herhuisvesting als de verhuurder dat wegens renovatie van of 
    aanpassingswerkzaamheden aan de sociale huurwoning noodzakelijk acht.   De huurder moet ook instemmen met een  
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     verhuis wanneer de woning wordt gesloopt of verkocht. (art. 6.43, §1, eerste lid BVCW) 

 
    

Aantal toewijzingen per voorrangscode 2018 2019 2020 2021 

Aangepaste woning fysiek of beperking 0 1 2 0 

Niet langer nood aan aangepaste woonst 0 2 0 1 

Verplichte herhuisvesting 12 31 10 0 

Mutatie 26 28 14 10 

Onbewoonbaarverklaring 19 16 7 8 

Ontvoogde minderjarige persoon 0 0 0 0 

Tijdelijke herhuisvesting 0 0 0 1 

Individuele afwijking: bijzondere 
omstandigheden van sociale aard 

1 2 0 5 

Versnelde toewijzingen 4 4 5 4 

Bezettingsovereenkomst 0 0 0 1 

Volgens rangschikking in het register 55 17 54 34 

TOTAAL 117 101 92 64 

 
Het is duidelijk dat de coronacrisis gezorgd heeft voor een daling in de toewijzingen. 
 
De Stad Oostende startte in 2015 met de actie Multibel.  Hierbij worden panden waarvan vermoedelijk opsplitsing 
van gebouwen is gebeurd, systematisch aan een volledig onderzoek onderworpen inzake woningkwaliteit, 
brandveiligheid en ruimtelijke ordening.    De woning kan ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Soms 
heeft de slechte kwaliteit van de onderzochte woongelegenheid aanleiding tot voorrang op een sociale woning. 
 
Bepaalde kwetsbare groepen zoals daklozen, jongeren en bijzondere jeugdbijstand, personen met geestelijke 
gezondheidsproblemen…kunnen eventueel instromen met een versnelde toewijzing. 
 
Bij een versnelde toewijs is er een screening van de kandidaat-huurder voordat deze de woning krijgt en de 
opvolging na de toewijzing met daar aan gekoppeld een begeleidingsovereenkomst.     Tijdens de duur van de 
overeenkomst worden deze huurders nauw opgevolgd. 
 
ANALYSE – CONCLUSIE               

Het is duidelijk dat aangroei van het patrimonium noodzakelijk is voor voldoende toewijzingskansen voor 
kandidaten op de wachtlijst. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5. NIEUWE HUURDERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
HET PROFIEL VAN ONZE NIEUWE HUURDERS IN 2021 
 
Ook de nieuwe huurders dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden in de Vlaamse Codex Wonen. 
 

De inkomensgrenzen voor het jaar 2021 waren: 
€ 25.557,00 voor een alleenstaande zonder persoon ten laste 
€ 27.698,00 voor een alleenstaande gehandicapte 
€ 38.335,00 voor alle andere gezinssamenstellingen vermeerderd met € 2.143,00 per persoon ten laste 

 

5.1 VERHURINGEN VOLGENS GEZINSINKOMEN 

 
Van Tot 2011 2016 2021 

€ 0,00 € 6.197,99 1,45 % 9,26 % 2,63 % 

€ 6.198,00 € 7.437,99 0,00 % 1,85 % 2,63 % 

€ 7.438,00 € 8.677,99 7,25 % 0,00 % 0,00 % 

€ 8.678,00 € 9.917,99 2,90 % 7,41 % 0,00 % 

€ 9.918,00 € 11.157,99 5,80 % 1,85 % 5,27 % 

€ 11.158,00 € 12.397,99 14,49 % 1,85 % 5,27 % 

€ 12.398,00 € 13.637,99 8,70 % 12,96 % 2,63 % 

€ 13.638,00 € 14.877,99 17,39 % 18,52 % 7,89 % 

€ 14.878,00 € 16.117,99 5,80 % 11,12 % 13,16 % 

€ 16.118,00 € 17.357,99 5,80 % 9,26 % 15,79 % 

€ 17.358,00 € 18.597,99 5,80 % 7,41 % 13,16 % 

€ 18.598,00 € 19.837,99 1,45 % 1,85 %  2,63 % 

€ 19.838,00 € 21.077,99 1,45 % 0,00 % 0,00 % 

€ 21.078,00 € 22.317,99 4,34% 1,85 % 5,27 % 

€ 22.318,00 € 23.557,99 4,34% 0,00 % 2,63 % 

€ 23.558,00  13,04 % 14,81 % 21,04 % 

 
Zeker 10 % van onze nieuwe huurders heeft een lager inkomen dan het bestaansminimum voor een alleenstaande 
zijnde € 12.052,44 per jaar of € 1.004,38 per maand (leefloonbarema voor een alleenstaande geldig op 01 juli 2021).    
Ongeveer 40 % van onze nieuwe huurders leeft met een inkomen van minder dan € 1.357,36 per maand of € 16.288,32 
per jaar (leefloonbarema voor een samenwonende met gezinslast geldig op 01 juli 2021). 
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5.2 VERHURINGEN VOLGENS GEZINSGROOTTE 
 

Gezinnen bestaande uit 2011 2016 2021 

Alleenstaande persoon 31,88 % 44,44 % 42,10 % 

2 personen 27,54 % 9,26 % 10,53 % 

3 personen 23,19 % 25,93 % 18,42 % 

4 personen  7,25 % 12,96 % 7,89 % 

5 personen 4,35 % 0,00 % 10,53 % 

6 personen en meer 5,79 % 7,41 % 10,53 % 

 

De verhuring aan alleenstaande is onlosmakelijk verbonden met het aanbod nieuwe kleine entiteiten. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gezinsgrootte kunnen we onder de volgende gezinstypes opsplitsen: 
 

Gezinstype 2011 2016 2021 

Alleenstaanden 31,88 % 44,44 % 42,11 % 

Eenoudergezinnen 30,44 % 31,48 % 26,32 % 

Koppels met kinderen 21,74 % 18,52 % 28,94 % 

Koppels zonder kinderen 15,94 % 5,56 % 2,63 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

alleenstaande

2 personen

3 personen

4 personen

5 personen en meer

Verhuringen volgens gezinsgrootte
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5.4 VERHURINGEN VOLGENS LEEFTIJD 
 

Leeftijd 2011 2016 2021 

Jonger dan 21 jaar 0,00 % 1,85 % 0,00 % 

Van 21 tot 31 jaar 5,80 % 7,41 % 10,53 % 

Van 31 tot 41 jaar 27,54 % 29,63 % 21,05 % 

Van 41 tot 51 jaar 18,84 % 31,48 % 34,21 % 

Van 51 tot 61 jaar 20,29 % 12,96 % 15,79 % 

Van 61 tot 70 jaar 14,49 % 7,41 % 5,26 % 

70 jaar en ouder 13,04 % 9,26 % 13,16 % 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jonger dan 21 jaar van 21 tot 31 jaar

van 31 tot 41 jaar

van 41 tot 51 jaar: 

van 51 tot 61 jaar

van 61 tot 70 jaar

70 jaar en ouder

VERHURINGEN VOLGENS LEEFTIJD IN %
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5.5 VERHURINGEN VOLGENS NATIONALITEIT 
 
 

Nationaliteit 2011 2016 2021 

Belgische nationaliteit 84,06 % 75,93 % 81,58 % 

Niet-Belg en EU-burger 1,45 % 9,26 % 2,63 % 

Niet EU-burger 14,49 % 14,81 % 15,79 % 

 

 

 

 

De verhuringen aan burgers met de Belgische nationaliteit blijft overduidelijk het grootst.   
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6. HUURDERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
HET PROFIEL VAN ONZE HUURDERS IN 2021: 
 

In totaal huisvesten wij in onze huurwoningen 2.667 mensen.    In Oostende huisvesten wij 2.016 mensen, m.a.w. 
2,80 % van de Oostendenaars (71.886 op 01 januari 2021) is huurder van de Oostendse Haard.    In Bredene 
huisvesten we 651 mensen, dat is goed voor 3,60 % van de Bredense bevolking (18.075 op 01 januari 2021).  
 

6.1 HUURDERS VOLGENS GEZINSGROOTTE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE – CONCLUSIE                

Alleenstaande huurders blijven overduidelijk de grootste groep huurders.  De Oostendse Haard kent ook een 
aantal onderbezette woningen.    De meeste bewoners zijn goed verankerd in de gemeenschap en willen graag in 
dezelfde wijk blijven wonen.     Vanaf 2019 wordt de onderbezetting aangepakt, maar niet met het beoogde 
resultaat. 
 
De meeste huurders die onderbezet wonen weigeren naar een woongelegenheid aangepast aan hun 
gezinsgrootte te verhuizen en betalen liever een maandelijkse opleg van € 32,00 (in 2021) per maand/per 
overtollige kamer.   64 huurders betalen een maandelijkse onderbezettingsvergoeding per kamer teveel.  Er is 
weinig animo voor een vrijwillige verhuis in het kader van onderbezetting.    Wanneer de huurder het fysiek niet 
meer kan, komt soms de vraag tot herhuisvesting.   
 

We slagen er nu wel in mensen op de juiste maat te doen wonen het kader van herhuisvesting wegens renovatie 
in dezelfde wijk, met gedwongen verhuis krijgen we een juistere rationele bezetting.  
 
Door in te zetten op het levenslang wonen op wijkniveau blijven ouderen in hun eigen wijk en krijgen we op 
wijkniveau een gezonde mix van verschillende generaties en gezinssamenstelling. 

Gezinnen bestaande uit 2011 2016 2021 

Alleenstaande persoon 43,89 % 45,51 % 49,82 % 

2 personen 31,37 % 29,78 % 27,14 % 

3 personen 12,44 % 11,84% 10,63 % 

4 personen  6,11 % 7,43 % 5,35 % 

5 personen 3,17 % 3,16 % 4,01 % 

6 personen en meer 3,02 % 2,28 % 3,05 % 

alleenstaande

2 personen

3 personen

4 personen
5 personen

6 personen en 
meer

Huurders volgens gezinsgrootte
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6.2 HUURDERS VOLGENS GEZINSINKOMEN 
 

Van Tot 2011 2016 2021 

€ 0,00 € 6.197,98 1,13 % 2,50 % 1,78 % 

€ 6.197,99 € 7.437,98 0,60 % 0,88 % 0,15 % 

€ 7.437,99 € 8.677,98 4,30 % 0,37 % 0,37 % 

€ 8.677,99 € 9.917,98 4,37 % 2,72 % 0,82 % 

€ 9.917,99 € 11.157,98 6,94 % 2,13 % 2,68 % 

€ 11.157,99 € 12.397,98 14,33 % 5,37 % 3,12 % 

€ 12.397,99 € 13.637,98 9,43 % 10,44 % 5,87 % 

€ 13.637,99 € 14.877,98 9,80 % 13,75 % 9,59 % 

€ 14.877,99 € 16.117,98 6,11 % 9,04 % 14,20 % 

€ 16.117,99 € 17.357,98 5,05 % 8,16 % 10,41 % 

€ 17.357,99 € 18.597,98 5,66 % 5,22 % 5,72 % 

€ 18.597,99 € 19.837,98 3,02 % 4,34 % 6,54 % 

€ 19.837,99 € 21.077,98 3,39 % 4,49 % 4,01 % 

€ 21.077,99 € 22.317,98 3,32 % 3,53 % 4,09 % 

€ 22.317,99 € 23.557,98 1,96 % 2,35 % 3,42 % 

€ 23.557,99 € 24.797,97 2,64 % 2,50 % 2,23 % 

€ 24.797,97 € 26.037,98 2,11 % 1,99 % 2,38 % 

€ 26.037,98 € 26.999,99 1,89 % 1,84 %  1,93 % 

€ 27.000,00  13,95 % 18,38 % 20,69 % 

 
Zeker 8 % van onze huurders heeft een lager inkomen dan het bestaansminimum voor een alleenstaande 
zijnde € 12.052,44 per jaar of € 1.004,38 per maand (leefloonbarema voor een alleenstaande geldig op 01 juli 
2021).    Ongeveer 40 % van onze huurders leeft met een inkomen van minder dan € 1.357,36 per maand of  
€ 16.288,32 per jaar (leefloonbarema voor een samenwonende met gezinslast geldig op 01 juli 2021). 

 
   Er is ook een groep van huurders waarvan het inkomen verbeterd.   Ongeveer 20% heeft een belastbaar      
   inkomen van meer dan € 27.000,00. 
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6.3 HUURDERS VOLGENS LEEFTIJD 
 

Leeftijd 2011 2016 2021 

Jonger dan 21 jaar 0,00 % 0,44 % 0,07 % 

Van 21 tot 31 jaar 1,66 % 3,01 % 2,23 % 

Van 31 tot 41 jaar 7,92 % 8,38 % 8,62 % 

Van 41 tot 51 jaar 16,82 % 16,10 % 13,90 % 

Van 51 tot 61 jaar 19,68 % 18,75 % 19,78 % 

Van 61 tot 70 jaar 20,36 % 20,30 % 20,59 % 

70 jaar en ouder 33,56 % 33,02 % 34,81 % 

 
De vergrijzing van onze huurderspopulatie blijft een constante.    Algemeen verouderen de zittende sociale 
huurders.    
 
Meer dan 1/3de is ouder dan 70 jaar,  meer dan de helft van onze huurders is ouder dan 61 jaar en meer dan 
 75 % is een 50-plusser.    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jonger dan 21 jaar
van 21 tot 31 jaar

van 31 tot 41 jaar

van 41 tot 51 jaar: 

van 51 tot 61 jaar

van 61 tot 70 jaar

70 jaar en ouder

HUURDERS VOLGENS LEEFTIJD IN %
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6.4 HUURDERS VOLGENS NATIONALITEIT 
 

Nationaliteit 2011 2016 2021 

Belgische nationaliteit 93,29 % 94,49 % 92,20 % 

Niet-Belg en EU-burger 1,66 % 1,76 % 2,08 % 

Niet EU-burger 5,05 % 3,75 % 5,72 % 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De huurders met de Belgische nationaliteit blijft overduidelijk het grootst.     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. VERGELIJKING TUSSEN KANDIDATEN/VERHURINGEN/HUURDERS                                                                                                                                                                                                                        
7.1. PROFIEL VOLGENS GEZINSINKOMEN IN 2021     
 

Van Tot KANDIDATEN  VERHURINGEN HUURDERS 

€ 0,00 € 6.197,98 7,65 % 2,63 % 1,78 % 

€ 6.197,99 € 7.437,98 2,94 % 2,63 % 0,15 % 

€ 7.437,99 € 8.677,98 2,17 % 0,00 % 0,37 % 

€ 8.677,99 € 9.917,98 2,38 % 0,00 % 0,82 % 

€ 9.917,99 € 11.157,98 7,09 % 5,27 % 2,68 % 

€ 11.157,99 € 12.397,98 5,16 % 5,27 % 3,12 % 

€ 12.397,99 € 13.637,98 6,87 % 2,63 % 5,87 % 

€ 13.637,99 € 14.877,98 9,63 % 7,89 % 9,59 % 

€ 14.877,99 € 16.117,98 14,44 % 13,16 % 14,20 % 

€ 16.117,99 € 17.357,98 7,57 % 15,79 % 10,41 % 

€ 17.357,99 € 18.59798 5,38 % 13,16 % 5,72 % 

€ 18.59799 € 19.837,98 5,24 % 2,63 % 6,54 % 

€ 19.837,99 € 21.077,98 3,53 % 0,00 % 4,01 % 

€ 21.077,99 € 22.317,98 3,42 % 5,27 % 4,09 % 

€ 22.317,99 € 23.557,98 2,54 % 2,63 % 3,42 % 

€ 23.557,99  13,99 % 21,04 % 27,23 % 

 
 
 Wie wil instromen is duidelijk financieel zwakker dan wie al in een sociale woning woont. 
 

Hoewel meer dan 1/4de van onze huurders het inkomen van € 23.557,99 overstijgt is er amper een 
uitstroom naar de private huur of (sociale) koopmarkt. 
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7.2. PROFIEL VOLGENS GEZINSGROOTTE IN 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alleenstaande zijn oververtegenwoordigd op de wachtlijsten.    Doordat er meer kleine dan grote woningen 
in productie zijn, wordt meer dan in het verleden deze groep geholpen. 

 

7.3. PROFIEL VOLGENS NATIONALITEIT IN 2021 
 

Nationaliteit KANDIDATEN VERHURINGEN HUURDERS 

Belgische nationaliteit 68,28 % 81,58 % 92,20 % 

Niet-Belg en EU-burger 3,66 % 2,63 % 2,08 % 

Niet EU-burger 28,06 % 15,79 % 5,72 % 

 
 
 

7.4. PROFIEL VOLGENS LEEFTIJD IN 2021 
 

Leeftijd KANDIDATEN VERHURINGEN HUURDERS 

Jonger dan 21 jaar 1,61 % 0,00 % 0,07 % 

Van 21 tot 31 jaar 22,49 % 10,53 % 2,23 % 

Van 31 tot 41 jaar 23,96 % 21,05 % 8,62 % 

Van 41 tot 51 jaar 18,57 % 34,21 % 13,90 % 

Van 51 tot 61 jaar 15,04 % 15,79 % 19,78 % 

Van 61 tot 70 jaar 10,76 % 5,26 % 20,59 % 

70 jaar en ouder 7,57 % 13,16 % 34,81 % 

 
Oudere leeftijdsgroepen groepen stromen minder in dan jongere groepen.    Velen ontzien een verhuis op 
later leeftijd.  Algemeen veroudert de zittende sociale huurder. 
 
Bij de groep “verhuringen” is een groot aantal ouderen die verhuisden in kader van mutatie of verplichte 
herhuisvesting. 
 
 

 
 
 
 
 

Gezinnen bestaande uit KANDIDATEN VERHURINGEN HUURDERS 

Alleenstaande persoon 56,26 % 42,10 % 49,82 % 

2 personen 14,43 % 10,53 % 27,14 % 

3 personen 9,84 % 18,42 % 10,63 % 

4 personen  8,18 % 7,89 % 5,35 % 

5 personen 5,45 % 10,53 % 4,01 % 

6 personen en meer 5,84 % 10,53 % 3,05 % 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8. HUURINKOMSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8.1 REEEL BETAALDE HUURPRIJZEN 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ongeveer de helft van onze huurders betaalde minder dan € 271,59 per maand. 
 
De  totaal te ontvangen huren bedroeg in 2021 € 6.108.594,20, de betaalde huurgelden in 2021
 bedroegen € 6.030.186,26. 

 
De laagste reële huurprijs (exclusief kosten en lasten) bedraagt € 162,00 en de hoogste reële huurprijs   
€ 831,00. 

  
De laagste te betalen huurprijs (inclusief kosten en lasten) bedraagt € 175,75 en de hoogste te betalen 
huurprijs € 869,67. 

 
 
ANALYSE – CONCLUSIE                

De inspanningen om woningen meer comfort toe te kennen heeft weerslag op de huurprijs.  Hoe meer comfort, hoe 
hoger de huurprijs.    
 

 

 

 

Van Tot 2011 2016 2021 

€ 122,92 € 147,69 1,97 % 0,00 % 0,00 % 

€ 147,70 € 172,47 14,48 % 5,00 % 1,86 % 

€ 172,48 € 197,25 11,54 % 13,97 % 8,62 % 

€ 197,26 € 222,03 10,94 % 10,74 %         12,34 % 

€ 222,04 € 246,81  11,16 % 11,76% 14,05 % 

€ 246,82 € 271,59 9,05 % 11,10 % 13,98 % 

€ 271,60 € 296,37         6,18 %          6,54 % 5,87 % 

€ 296,38 € 321,15 5,35 % 5,16 % 5,65 % 

€ 321,16 € 349,93 3,77 % 4,85 % 4,83 % 

€ 345,94 € 370,71 3,54 % 3,31 % 4,09 % 

€ 370,72 € 395,49 4,07 % 3,60 % 3,20 % 

€ 395,50 € 420,27 3,62 % 3,60 % 2,38 % 

€ 420,28 € 445,05 2,87 % 3,53 % 1,86 % 

€ 445,06 € 469,83 2,04 % 2,06 % 3,20 % 

€ 469.84  1,43 % 3,82 % 18,07 % 
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8.2 HUURACHTERSTALLEN 
De achterstal van betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst (zoals de maandelijkse 
huurgelden, de huurlasten/dienstenvergoedingen, huurgeld voor een staanplaats of een garage), voor zover 
deze niet volledig betaald is/zijn op de 10de dag van elke maand. 
 
Op 31 december 2021 bedroeg de totale huurachterstal € 55.850,92.  Dit is € 1.153,16 minder dan in 2020. 

 
 Op het einde van het jaar worden oninvorderbare huurachterstallen, dit wil zeggen tegoeden waarvan de kans 

op recuperatie van de gelden onbestaande of heel miniem is, afgeboekt. Huurachterstallen waarvan de inning 
twijfelachtig is, worden opgenomen bij de dubieuze debiteuren en hiervoor wordt een waardevermindering 
geboekt. 

 

 In 2021 werden opnieuw heel veel inspanningen geleverd om het achterstal onder controle te houden, alsook 
om nieuwe wanbetalers strikt op te volgen.    In 2021 mochten we een bedrag van € 17.339,65 ontvangen van 
vertrokken huurders die indertijd insolvabel waren en die nu terug solvabel zijn. 
 
Lopende dossiers met achterstallige huren worden strikt opgevolgd.    Een aantal dossiers zijn thans insolvabel.   
Na een aantal jaren kunnen deze dossiers terug opgevraagd worden via advocaat of deurwaarder om te zien 
of betrokkenen al dan niet terug solvabel zijn om hun schulden aan onze maatschappij te betalen. 
 
 2011 2016 2021 

Totale achterstand € 42.371,51 € 29.581,26 € 55.850,92 

Achterstal per woning € 31,95 € 21,75 € 41,52 

 
 

ANALYSE – CONCLUSIE                

De meeste huurders betalen hun huur correct en op tijd, maar sommige huurders hebben het regelmatig moeilijk 
om de huur te betalen.  Bij de meeste huurders met achterstallen is er geen onwil.  De laatste jaren wordt duidelijk 
dat meer mensen overlevingsschulden hebben (hun inkomen is te laag tegenover hun vaste kosten). 
 
In het algemeen leven veel mensen op hun financiële limiet, waardoor ze geen financiële buffer meer hebben.  Bij 
een tegenslag wordt de betaling van de huurprijs uitgesteld.  Het kan zeker elke huurder overkomen en is zeker 
niet alleen iets voor de huurders die bijvoorbeeld hun tuin niet onderhouden of burenhinder veroorzaken.     
Tijdens de ondertekening van het huurcontract hameren we nochtans op het belang van de tijdelijke / tijdige 
betaling van de huur.   Vooral in het begin van het schooljaar en rond de kerstperiode pieken de huurachterstallen.    
Eén tegenslag (zoals ziekte, echtscheiding, kapotte wasmachine, … kortom: de meest uiteenlopende redenen) is 
dikwijls genoeg om in de problemen te komen. 
 
Het aandeel huurders met een vervangingsinkomen stijgt jaarlijks, maar niet alle huurders met huurachterstal zijn 
huurders met een laag inkomen.    Vaak zijn dit huurders die met verschillende problemen kampen. 
 Hoewel oudere huurders een klein pensioentje hebben, lopen oudere mensen zelden huurachterstal op. 
 
We streven er naar om kort op de bal te spelen, zodoende dat huurachterstallen niet uit de hand lopen.   We treden 
op als er achterstallen zijn, het menselijke, sociale aspect proberen we niet uit het oog te verliezen.     Het is 
belangrijk dat onze klanten hun huur betalen, maar door een afbetalingsplan vast te leggen met haalbare bedragen  
over een realistische periode kunnen we soms inspelen op de individuele problematiek.     Het voordeel van 
samenwerken met het sociaal huis is dat we huurachterstallen innen zonder extra kosten te moeten maken of 
juridische procedures te voeren.   De huurder kan op laagdrempelige manier in contact komen met het OCMW en 
CAW en kunnen rekenen op begeleiding op maat. 
 
Er blijven meer en meer erfenissen verworpen worden, dit heeft tot gevolg dat huurachterstallen een aantal 
maanden kunnen oplopen. 
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8.3   VASTSTELLEN HUURPRIJZEN, KOSTEN EN LASTEN      
 

8.3.1 Vaststellen huurprijzen       

Voor de berekening van de sociale huurprijs in 2021 zijn er grote wijzigingen ten aanzien van het 
voorgaande jaar.  

 
De grootste gevolgen van de controle marktwaardes op de huurprijsberekening van 2021 zijn:   

- De marktwaarden die voor enkele panden in min of meer worden aangepast naar de correcte 
marktwaarden volgens de lijst woningkenmerken; 

- Voor de lopende verhuringen worden geen nieuwe marktwaarden bepaald. De basishuur, 
patrimoniumkorting en minimale huurprijs worden geactualiseerd; 

- Voor nieuwe verhuringen vanaf 2022 wordt een nieuwe marktwaarde bepaald door de huurschatter. 
     
Familieleden van de eerste tot en met de derde graad van de huurder die een ernstige handicap hebben 
krijgen een vermindering van € 11.510,61. op hun geïndexeerde referentie-inkomen. Indien de vrijstelling 
groter is dan het referentie-inkomen van dat familielid wordt de vrijstelling begrensd tot het referentie-
inkomen van dat familielid.  Familieleden van de eerste tot en met de derde graad van de huurders die een 
ernstige handicap hebben, die krijgen een dubbele gezinskorting.   Het betreft hier enkel familieleden die 
niet-kinderbijslaggerechtigd zijn. 
 

- Beperking inkomen  
- 1/55ste van het geïndexeerd inkomen;   
- 1/54ste als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125% 

van de toepasselijke inkomensgrens;   
- 1/53ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens, 

maar lager dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens;   
- 1/52ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens.   

 
Een huurder betaalt nooit meer dan de basishuurprijs en nooit minder dan de minimale huurprijs. 
Dit wijzigt niet.  

- Toepasselijke inkomensgrens  
De inkomensgrenzen voor 2021 zijn:   

- € 25.557,00 voor een alleenstaande zonder persoon ten laste 
- € 27.698,00 voor een alleenstaande gehandicapte 
- € 38.335,00 voor alle andere gezinssamenstellingen vermeerderd met € 2.143,00 per persoon 

ten laste 
 

Voor 2021 kan men nog steeds stellen dat de huurprijs wordt berekend op basis van: 
o  het inkomen van alle niet-schoolgaande gezinsleden; 
o de waarde van de woning (patrimoniumkorting); 
o de energiecorrectie; 
o het aantal personen ten laste (gezinskorting);  
o de solidariteitsbijdrage.  

 
Dat is de voorlopig aangepaste huurprijs. Dit resultaat wordt vergeleken en desgevallend begrensd 
enerzijds door een minimale huurprijs als de voorlopig aangepaste huurprijs te laag is en anderzijds door 
de basishuurprijs, als de voorlopig aangepaste huurprijs te hoog is.  
 
De vaststelling van het toe te passen inkomen en gezinskorting is eenvoudig. Voor de vaststelling van de 
toe te passen patrimoniumkorting, minimale huurprijs en basishuurprijs moet er rekening gehouden 
worden met enkele aandachtspunten. De berekeningswijze is immers afhankelijk van het moment waarop 
de basishuur in de (lopende) huurovereenkomst werd (wordt) vastgelegd. 

 
De Raad van Bestuur besliste tijdens haar zitting dd. 09 december 2020 over te gaan tot de effectieve  
huurprijsberekening voor 2021. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            9. ONDERHOUD                                                                                                                                                                                                                                             
9.1.   SOORT CONTROLEBEZOEKEN        
De controlebezoeken van de medewerkers van dienst “gebouwenbeheer” en de dienst “Projecten en Onderhoud” 
kunnen in vier categorieën worden ingedeeld: 
 

9.1. Voorcontroles in kader van werken 
Naar aanleiding van meldingen van huurders worden er controles uitgevoerd. 

 
9.2. Voorlopige plaatsbeschrijving 
Alvorens de opmaak van de definitieve plaatsbeschrijving vindt er een voorcontrole plaats, hierbij   
wordt aan de vertrekkende huurder gesignaleerd welke gebreken nog moeten opgelost worden. 
 
Een vooronderzoek heeft veel voordelen.   De toeziener kan niet alleen de actiepunten uit de brief 
verduidelijken en benadrukken aan de huurder, maar ook zelf de staat van de woonst inschatten.  Dezelfde 
toeziener doet ook de afhandeling van de werken die voortvloeien uit de plaatsbeschrijving. 
 
9.3. Definitieve plaatsbeschrijving 
Bij de verhuis van de huurders wordt door de technische dienst een tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
opgemaakt.  
 
Zowel enerzijds bij de vertrekkende huurder als anderzijds bij de nieuwe huurder worden de gebreken van 
de woning vastgesteld.  
 
De vertrekkende huurder krijgt dan de nodige tijd om de herstellingen ten laste van de huurder uit te 
voeren.   Zijn de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd niet uitgevoerd dan zal de Oostendse Haard 
deze uitvoeren of laten uitvoeren, ten laste van de vertrekkende huurder.  Uiteraard zal de Oostendse 
Haard de herstellingen uitvoeren die ten laste zijn van de verhuurder. Een minwaarde, dit is het 
vermoedelijke aandeel in de schade waarvoor de huurder aansprakelijk is, wordt in rekening gebracht ten 
laste van de vertrekkende huurder.  
 
9.4. Planmatig onderhoud en herstellingen 
Planmatig onderhoud zijn de onderhoudsopdrachten die aan een woning gebeuren.   
 
Hiertoe is een lange termijn onderhoudsplanning opgesteld.  Deze onderhoudsplanning is opgebouwd rond 
een aantal keuzes, uitgangspunten die u hieronder terugvindt.  
 
Het uitgangspunt voor het opstellen van een onderhoudsplanning bestaat uit de volgende vier pijlers: 

1. Onderhoudskost verminderen 
  Vervangen van houten schrijnwerk  
  Vervangen van vinyl door tegelvloer waar mogelijk 

2. Verval van het patrimonium tegengaan  
 Vernieuwen dakbedekking  
 Vernieuwen zinkwerk 
 Herstellen van slecht parament  
 Vernieuwen dakvlakramen 
 Schilderwerken  
 Periodiek onderhoud ontkalkers 

3. Veiligheid in de woning verzekeren 
  Vernieuwen, aanpassen elektriciteit in de woningen  

                              Periodiek onderhoud van verwarming  
                              Periodiek onderhoud van brandblussers en brandhaspels 
                              Periodiek nazicht van werking noodverlichting, rookkoepels, brandcentrales 
                              Vervangen van rookmelders als ze 10 jaar oud zijn 
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4. Verbetering woning 
                              Vervangen CV-installatie 

 Vervangen van oude kantelpoorten door sectionaalpoorten (betere isolatie  
 en winddichtheid) 
 

Alle bewoonde woningen zijn voorzien van dakisolatie. 
 

Tegen 2023 zullen ook alle woningen van dubbel glas voorzien zijn.   Enkel in het Westerkwartier moet 
hiervoor nog een inspanning geleverd worden.  Het nieuwe schrijnwerk zal altijd geplaatst worden in kader 
van een totaalrenovatie van het pand.   De panden in de verkoopzone zullen waar nodig gegroepeerd 
aangepakt worden.  De verschillende deeldossiers voor de vervanging van de ramen werden opgemaakt en 
staan klaar om verstuurd te worden. De dossiers dienen echter nog goedgekeurd worden door de VMSW. 
Enkel de verplichte dubbele beglazing zal in deze dossiers in orde gezet worden. Enkel glas in een niet 
verwarmde berging bv valt hier niet onder. Waar de raamkaders nog in een goede staat zijn wordt het glas 
in het bestaande raamkader geplaatst dit kan in Westerkwartier werf  01, 04 en 05.   In werf 06, 07, 08 en 11 
zal het volledige raam vervangen worden door PVC raam met dubbel glas. 
 
Als de bestaande verwarmingsketel ouder is dan 15 jaar, een onherstelbaar defect optreedt of er tijdens het 
2-jaarlijks onderhoud en verwarmingsaudit blijkt dat de ketel niet meer zuinig is, wordt een 
nieuwe  (gesloten) condenserende gaswandketel geplaatst.   Ondertussen werden in bijna alle woningen 
een gesloten verwarmingsketel geplaatst enkel waar er vervangingsbouw of totaalrenovatie gepland staat 
kan er nog een open ketel staan. 

 
          Een gedetailleerde onderhoudsplanning werd opgemaakt voor alle panden.  Deze  

onderhoudsplanning dient jaarlijks bijgestuurd te worden (dit gebeurd januari/februari) volgens de nieuwe 
inzichten, aan te vullen met de nieuwe en gerenoveerde panden. 

 
Vanuit de onderhoudsplanning kan er afgelezen worden wanneer er zich een kleine renovatie opdringt (= 
het samen vallen van verschillende ingrepen bv. vervangen keuken, sanitaire toestellen,…) of wanneer er 
gedacht moet worden aan een grote renovatie of vervangingsbouw (=samenvallen van heel wat ingrepen 
bijvoorbeeld vervangen vloeren, schrijnwerk, keuken, sanitair,…).    Geplande werken kunnen eventueel 
nog uitgesteld worden en andere zaken vroeger gezet worden in kader van budgetten en haalbaarheid van 
opmaken van de dossiers. 
  

9.2. DETAIL CONTROLEBEZOEKEN 
 Via verschillende kanalen kunnen herstellingen doorgegeven worden: 

• Telefonisch; 
• Via e-mail; 
• Via onze website of facebook; 
• Aan het onthaal; 
• Naar aanleiding van een huisbezoek (o.a. sociale dienst, dienst huren,…). 

 
In 2021 werden 2.771 meldingen verwerkt voor herstellingen (inclusief nieuwbouw- en renovatieprojecten).     
 
In 2021 werden er 5.613 bestelbonnen opgemaakt inclusief kleine bestekken zoals bijvoorbeeld onderhoud 
ketels, ontkalkers, rookmelkers, ventilatie,… alsook kleine renovaties. 
 
De technische dienst voerde in 2021 een totaal van 649 huisbezoeken (inclusief voorlopige 
plaatsbeschrijving) uit, naar aanleiding van (voorlopige en definitieve) plaatsbeschrijvingen werden 244 
controlebezoeken uitgevoerd.      
 
De communicatie tussen de technische dienst en de sociale dienst is zeer belangrijk en vooral voor hun  
signaalfunctie.      Ze hebben er namelijk snel zicht op of de woningen goed onderhouden worden en merken 
een niet-bewoning of inwoning op.   
 
De Oostendse Haard spendeerde in 2021  € 1.015.000,00  (inclusief btw en exclusief huurlasten en andere 
herstellingskosten die doorgerekend worden aan de (ex)-huurders) aan het dagdagelijks- en planmatige 
grote onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium, dit tegenover € 543.000,00 in 2020.   



Jaarverslag 2021 dd. 02.06.2022 - 55 - 

 
Grootste reden van deze enorme stijging is de aanpassing van de boekhoudkundige verwerking van de 
planmatige grote onderhoud- en herstellingsweken volgens de VMSW instructies.  Voorheen werden heel 
wat van deze kosten als investering geboekt.    
  
In 2021 bedragen de dagdagelijkse onderhoudskosten ± € 550.000,00 en de grote onderhouds- en 
herstellingkosten ± € 460.000,00. 
 
Het totale bedrag van de huurlasten die werden doorgerekend aan de huurders bedroeg in 2021 iets meer 
dan € 502.000,00 tegenover € 371.000,00 in 2020.  Deze stijging komt vooral door de flink gestegen 
energieprijzen van de algemene delen die dienen doorgerekend te worden, frequentere preventieve 
onderhouden (zoals ruimen van septische putten), de zware kost van meer dan € 57.000,00 voor het 
sneeuwruimen (begin 2021) en correctere boekhoudkundige verwerking van deze kosten. 

 

In 2021 werd voor meer dan € 77.000,00 doorgerekend aan (ex)-huurders voor herstellingskosten die 
buiten de huurlasten vallen, € 14.000,00 aan zittende huurders en € 63.000,00 bij einde huur.  Van zittende 
huurders hebben we in 2021 ongeveer € 14.000,00 aan betalingen (inclusief voor openstaande kosten van 
de voorgaande jaren) ontvangen, van ex-huurders minder dan € 25.000,00. 
 
Via de verzekering werd € 73.000,00 gerecupereerd.        

 
Niettegenstaande de kosten voor herstellingen en onderhoud een aanzienlijke hap uit het budget zijn, 
kunnen ook een aantal bedragen gerecupereerd worden: 

• schadevergoedingen van de brandverzekering; 
• verrekeningen via de huurwaarborg bij einde huur; 
• premies van Eandis voor bepaalde energiezuinige maatregelen; 
• premies van de VMSW bij het vervangen van kachels en ketels ouder dan 25 jaar. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Huisbezoeken 
 
2017                             597 
 
2018                             721 
 
2019           949  
 
2020                           964 
 
2021                            694 

 Technische Meldingen 
 
2017                             2.766 
 
2018                             2.590 
 
2019                            2.573 
 
2020                          2.697 
 
2021                           2.771 

  Voorlopige en definitieve plaatbeschrijvingen 
 
2017                             276 
 
2018                             294 
 
2019                            326 
 
2020                           265 
 
2021                            244 
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        Uitgaven in dagdagelijks onderhoud en herstellingen 
 
2017                             € 475.776,00 
 
2018           € 473.113,36 
 
2019                         € 485.383,02 
 
2020           € 521.265,70   
 
2021          € 1.015.000,00   
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10. SOCIALE DIENST                                                                                                                                                                                                                                                  
De sociale dienst wordt bemand door 1 maatschappelijk werker.      
 
De controlebezoeken van de maatschappelijk werker kan in vier categorieën worden ingedeeld: 

1. algemene controlebezoeken; 
2. bij nieuwe huurders: deze bezoeken gebeuren binnen de 3 à 6 maanden na het ondertekenen van 

het huurcontract; 
3. bij een versnelde toewijs wordt dit samen met de begeleiding ingepland, en wordt er bekeken of de 

huurder de begeleidingsovereenkomst nakomt; 
4. bij “slechte” huurders: meerdere controlebezoeken waarbij – stelselmatig – getracht wordt om de 

staat van de woning en eventueel het welzijn van de bewoner te verbeteren; 
5. algemene huisbeoeken naar aanleiding van: 

- Verwaarlozing woning/wooncultuur; 
- Klachten van buren; 
- Bemiddelen tussen buren; 
- Bemiddelen tussen andere diensten en de bewoner; 
- Kennismaking met andere hulpverleners 

o Kennismaking met straathoekwerker; 
o Kennismaking met de begeleider van de preventieve woonbegeleiding; 
o Kennismaking met een ambulante begeleiding; 
o Kennismaking met senioren in nood; 
o Kennismaking met Prisma; 
o Kennismaking met Duinhelm 
o En nog tal van diensten waar de maatschappelijk werker mee samen werkt. 

- Opvolging samen met straathoekwerker, preventieve woonbegeleiding, ambulante 
begeleiding; senioren in nood, enz…; 

- Sociaal onderzoek bij kandidaat-huurders (al dan niet rolstoelgebruikers); 
- Cliëntoverleg bij huurders 
- Cliëntoverleg bij kandidaat-huurders (kijken of we de noden kunnen aanbieden voor een al 

dan niet rolstoelgebruiker) 
- Op vraag van bewoners; 
- Op vraag van collega’s; 
- Op vraag van externe collega’s/diensten; 
- Op vraag van dienst wonen; 
- Sociale aard; 
- Op vraag van bewoners;  
- Op vraag van begeleidende diensten; 
- Vermoeden domiciliefraude; 
- Vermoeden sociale fraude; 
- Vermoeden niet aangegeven bijwoonst; 
- Dossiers tegemoetkoming premie van De Oostendse Haard plaatsen traplift of andere 

hulpmiddelen; 
- VAPH dossiers; 
- Opstarten poetshulp/gezinshulp; 
- Vermoeden van drank en of drugs gebruik; 
- In extreme gevallen, opname ziekenhuis bij vermoeden dat het welzijn van de bewoner in 

gevaar is; 
- In zeer extreme gevallen collocatie, bij het vermoeden dat het welzijn van de bewoner en 

zijn omgeving in gevaar is: 
- Spontane huisbezoeken. 

 
De talrijke huisbezoeken zorgen ervoor dat er preventief gewerkt wordt. Door het preventief werken  kan 
men meer inspelen op de noden van de bewoners. Door het aandachtig luisteren tussen de lijnen door kan 
men inschatten of de bewoner het alleen red of niet. De hulpverlening van andere diensten wordt dan tijdig 
ingeschakeld. Door het kort op de bal spelen kan dit alleen maar de  wooncultuur in goede banen leiden, en 
grotere problematieken vermijden.  
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Technische klachten of technische meldingen worden genoteerd en doorgegeven aan de technische dienst.  
 
Het opvolgen van leefbaarheidsproblemen, contacten met cliënten door huisbezoeken of bureelafspraken 
nemen de meeste tijd in beslag.    
 
Het opvolgen van de huurachterstallen wordt uitgevoerd door de medewerker van de “dienst huren”.    Het 
onthaal wordt bemand door de medewerkster van de dienst “kandidaten”. 
  
Naast de maatschappelijk werker werken 1 halftijdse opbouwwerker en 1 voltijdse opbouwwerker van 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen voor onze maatschappij, waarvan  De Oostendse Haard voor 1 
halftijdse opbouwwerker + 1/5de van de opbouwwerker loonsubsidie betaalt.   
 
De basisbegeleidingstaken binnen de sociale huisvestingsmaatschappij vormen haar werktaken.    Deze 
taken hebben betrekking op het laagdrempelig en klantvriendelijk informeren aan huurders, het 
ondersteunen van huurders bij het nakomen van de huurdersverplichtingen, het organiseren van 
bewonersvergaderingen en het ondersteunen van bewonersinitiatieven.   
 
De sociale dienst besteedt bijzondere aandacht aan de individuele begeleiding en ondersteuning van de 
huurders.    De problematieken bij de sociale huurders worden in het algemeen complexer.    De huurders 
zijn globaal genomen armer en de vaardigheden ontbreken hen meer dan vroeger om zelfstandig te wonen.  
 
In 2021 vonden 154 huisbezoeken door de sociale dienst plaats.      De maatschappelijk werker ontving ook 
73 meldingen rond overlast en onbehagen over de huurders.      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE – CONCLUSIE                    

Huurbegeleiding start met het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de huurder.   Door een intensieve 
begeleiding kunnen huurders, zodra ze opnieuw een thuis hebben, hun leven op andere domeinen weer op 
de rails krijgen.     Het is belangrijk dat de maatschappelijk werker niet enkel als “controleur” wordt aanzien 
en dat het contact laagdrempelig is, maar ook dat de huurder wordt gewezen op de verantwoordelijkheden. 
 
Het is belangrijk dat we onze huurders kennen, en weten wat bij hen leeft. 
 
De nieuwe huurders worden  in groep ontvangen door de directeur.  Zo een bijeenkomst laat toe te 
detecteren wie extra noden heeft.  
 
We werken nauw samen met andere sociale partners en bij doorverwijzing blijven we actief ondersteunen. 
 
Ook het aantal huurders die via een gerechtelijke procedure uit huis worden gezet, daalt.  
 
Het maken van een plan en afspraak proberen we via het SMART-principe: specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch en tijdgeboden.    Deze manier helpt om stapsgewijs te werken en met kleine, doch essentiële 
vooruitgang, veranderingen  per stap.  
 

    Huisbezoeken 
 
2017                             341 
 
2018                             367 
 
2019           575 
 
2020                            896 
 
2021                            154   
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11. VERTROKKEN HUURDERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
11.1. OPZEG DOOR DE HUURDER 
 

Reden opzeg 2021 

Overlijden 17 

Rusthuis 11 

Huur van een huis in de privé 12 

Aankoop woning 6 

Inwonen bij kinderen 3 

Allerlei 2 

TOTAAL   51 

 
Er zijn ook 13 huurders verhuisd in het kader van een mutatie en 2 in het kader van een verplichte herhuisvesting.   
 
De huurovereenkomst wordt van rechtswege beëindigd na het overlijden van de laatste huurder.  In het geval er 
nog bijwoners zijn die de  woning nog tijdelijk willen betrekken, wordt een  bezettingsovereenkomst met de 
Oostendse Haard afgesloten.   Bij  2 bijwoners werd in 2021 hun bezettingsovereenkomst beëindigd. 

  

ANALYSE - CONCLUSIE 

We stellen vast dat de meeste huurders hun huurwoning  verlaten door opname rusthuis of overlijden, meestal is 
de huurrelatie al verschillende decennia oud.     
 
Minder en minder is er nog sprake van enige sociale mobiliteit.     Waarschijnlijk komt dit ook omdat er minder 
kwaliteitsvolle en tegelijkertijd betaalbare alternatieven beschikbaar zijn. 
 
De vele renovaties gaan gepaard met verhuisbewegingen.   De menselijke impact daarvan mag niet onderschat 
worden.   Ook sociale huurders hebben net als andere Vlamingen een baksteen in de maag.  Het vergt veel 
overtuigingskracht om een verhuisbeweging op poten te zetten.     Het verlaten van de woning waarin men veelal 
de kinderen heeft grootgebracht, heeft een grote impact.  
 
Niet enkel de huurder moet overtuigd worden, maar er moet ook gematcht worden met een geschikte woonst.  Het 
is veelal een ingewikkelde puzzel.   Het leegmaken van deze woningen zorgt ook voor leegstand, wat moeilijk valt 
uit te leggen, vooral omdat er zoveel wachtenden zijn. 

 Opzeg door huurder 
 
 
 
2017                             38 
 
2018                             56 
 
2019           63 
 
2020                            56 
  
2021                            51 

       Opzeg in kader mutaties,        
       verplichte herhuisvestingen      
       en beëindiging bezetting 
 
2017                             40 
 
2018                             38 
 
2019                             59 
 
2020           24 
 
2021                             17 

        Totaal 
 
 
2017                             78 
 
2018                             94 
 
2019                             122 
 
2020                            80 
 
2021                            68 
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11.2. OPZEG DOOR DE OOSTENDSE HAARD 
 

 

 
Als een huurder op een ernstige en blijvende wijze tekort komt aan zijn verplichting om de huur te betalen, dan 
kunnen wij de huurovereenkomst beëindigen.    In principe kunnen we de overeenkomst opzeggen met een 
opzeggingstermijn van 3 maanden, ofwel vragen we de vrederechter om de huurovereenkomst te ontbinden. 
 
De opzegging is vooral een laatste drukkingsmiddel om een slechte betaler tot betalen aan te zetten.    Betaalt de 
huurder alsnog, dan kan hij meestal in de woonst blijven.     De intrekking van de opzegging wordt dan op papier 
gezet en door beide partijen ondertekend. 
 
Om de opzeggen te beperken heeft de Oostendse Haard  een samenwerkingsprotocol met het CAW & JZ 
Middenkust voor de preventieve woonbegeleiding ter preventie van uithuiszetting ondertekend. 
Preventieve woonbegeleiding vanuit het CAW  is een begeleiding voor sociale huurders die bedreigd worden met 
het verlies van hun woning.  De begeleiding is gericht op het voorkomen van een uithuiszetting veroorzaakt 
omwille van blijvende huurproblemen (zoals huurachterstal, gebrekkige wooncultuur en samenlevingsproblemen). 
 
 De Oostendse Haard werkt ook al jaren nauw samen met het Sociaal Huis en CAW om de huurachterstand 
structureel aan te pakken en zo ook een uithuiszetting te vermijden.    Vanaf het ogenblik dat een huurder twee 
maanden huurachterstal heeft, dan wordt het Sociaal Huis en CAW hiervan op de hoogte gebracht en wordt 
bemiddeling aangevraagd met als doel de huurachterstand aan te zuiveren.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE - CONCLUSIE 

We stellen vast dat in vergelijking met de privé-markt (bron: sep 2018:  VVSG) de uithuiszettingen in de Oostendse 
Haard en binnen de onze sector laag zijn, alhoewel wij vaak met de zwakste huurders werken.    
 
Hoewel een uithuiszetting altijd een moeilijk gegeven is en de allerlaatste optie blijft, is het toch positief nieuws 
dat onze sector erin slaagt dit grotendeels te vermijden. 
 

 
 

Reden opzeg 2021 

Eigendomsvoorwaarde 0 

Huurachterstal 2 

Leefbaarheidsproblemen 1 

Domiciliefraude 0 

TOTAAL  3 

 Opzeg door Oostendse Haard 
 
2017                             3 
 
2018                             3 
 
2019                             3 
 
2020           4 
 
2021          3 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12. BOUWACTIVITEITEN                                                
                                                                                                                                                             
                                                                    

12.1. LOPENDE PROJECTEN   
 
12.1.1. (Her)aanbesteed en gunning in 2021 
 
Bij een gunning (plaatsing) wordt een aannemer aangesteld om de werken uit te voeren.   
 
12.1.1.1 Nieuwbouwproject 
 

A. MET ZICHT APPARTEMENTEN 2.0 TE OOSTENDE 
 

- Architect: B-architecten; 
- (Nieuwe) aannemer: NV Everaert-Cooreman te Overmere 
- Aard der werken: nieuwbouw en vervangingsbouw; 
- Adres: Schietbaanstraat, Verstellestraat en Vanhembdenstraat; 
- Wijk: Vuurtorenwijk te Oostende; 
- Aantal woongelegenheden:55 appartementen met 1 slaapkamer; 

5 appartementen met 2 slaapkamers; 
➔ Aantal appartementen aangepast voor mindervaliden en levenslang wonen; 

- Ramingsbedrag:  € 5.806.892,97 exclusief btw; 
- Bestelbedrag: € 6.764.751,74 exclusief btw; 
- Aanvangsdatum: 28 februari 2022 
- Uitvoeringstermijn: 550 kalenderdagen 
- Opmerking: aanstelling architect via de procedure “Open Oproep – Vlaamse 

Bouwmeester”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De open aanbesteding heeft plaatsgevonden op 29 juni 2021. 
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Project MET ZICHT appartementen - betegeling blok B 
- Ontwerper dossier: coördinator-onderhoud Oostendse Haard; 
- Aannemer: Van Hulle bouwservice NV; 
- Aard der werken: betegeling blok B; 
- Adres: Schietbaanstraat (blok B “Met Zicht”);  
- Wijk: Vuurtorenwijk; 
- Aanvangsdatum: op afroep van de Oostendse Haard; 
- Kalenderdagen: 28 kalenderdagen; 
- Bestelbedrag:  € 40.520,81 exclusief btw. 

 
Project MET ZICHT appartementen - buitenschrijnwerk blok B 

- Ontwerper dossier: coördinator-onderhoud Oostendse Haard; 
- Aannemer: Lesage BVBA 
- Aard der werken: buitenschrijnwerk blok B 
- Adres: Schietbaanstraat (blok B “Met Zicht”);  
- Wijk: Vuurtorenwijk; 
-  Aanvangsdatum: op afroep van de Oostendse Haard; 
- Kalenderdagen: 28 kalenderdagen; 
- Bestelbedrag:  € 83.456,96 exclusief btw. 

 
Project MET ZICHT appartementen - keukens 

- Ontwerper dossier: coördinator-onderhoud Oostendse Haard; 
- Aannemer: Goossens Oostkamp 
- Aard der werken: keukens “Met Zicht 2.0” 
- Adres: Schietbaanstraat, Verstellestraat, Vanhembdenstraat en Voorhavenlaan; 
- Wijk: Vuurtorenwijk; 
- Aanvangsdatum: op afroep van de Oostendse Haard; 
- Kalenderdagen: 170 kalenderdagen; 
- Bestelbedrag:  € 123.200,72 exclusief btw. 

 
Project MET ZICHT appartementen - liften 

- Ontwerper dossier: coördinator-onderhoud Oostendse Haard; 
- Aannemer: Coopman Orona NV 
- Aard der werken: liften met zicht 2.0 
- Adres: Schietbaanstraat, Verstellestraat en Vanhembdenstraat Voorhavenlaan; 
- Wijk: Vuurtorenwijk; 
- Aanvangsdatum: op afroep van de Oostendse Haard; 
- Kalenderdagen: 70 kalenderdagen; 
- Bestelbedrag:  € 121.150,00 exclusief btw. 

 
Afbraak Voorhavenlaan 169-171 

- Ontwerper dossier: medewerker van de Oostendse Haard; 
- Aannemer: Vacomet BV;  
- Aard der werken: afbraak van bestaand appartementsgebouw; 
- Adres: Voorhavenlaan 169-171 te Oostende; 
- Wijk: Vuurtorenwijk; 
- Aanvangsdatum: 14 december 2020; 
- Kalenderdagen: 60 kalenderdagen; 
- Bestelbedrag:  € 48.260,00 exclusief btw. 

  
   De voorlopige oplevering is doorgegaan op 18 februari 2021. 
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B. GROENZICHT (NOORDHOFSTRAAT 2-4-6) TE BREDENE (inclusief omgevingsaanleg) 
 

- Architect: Haerynck Vanmeirhaeghe architecten (HAVANA); 
- Aannemer: Damman te 8540 Deerlijk   
- Aard der werken: nieuwbouw en omgevingswerken na het sloopdossier; 
- Adres: Noordhofstraat 2-4-6 te Bredene; 
- Aantal woongelegenheden:  10 appartementen met 1 slaapkamer; 

                                                      9 appartementen met 2 slaapkamers; 
- Ramingbedrag:   € 2.435.832,67 exclusief BTW; 
- Bestelbedrag: € 2.743.679,32 
- Aanvangsdatum:  14 juni 2021; 
- Uitvoeringstermijn: 530 kalenderdagen; 
- Opmerking: aanstelling architect via de Vlaamse Bouwmeester  (Winvorm); 
- Infrastructuur: VMSW is de trekker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

 
  De stand der werken op 31 december 2021 zag er als volgt uit:     

- Blok A: de bekisting van de kolommen zijn in uitvoering;  
- Blok B: de metselwerken op het gelijkvloers zijn bijna afgewerkt. 
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12.1.2. Voorlopige oplevering in 2021 
 
De voorlopige oplevering betekent dat de werken voltooid zijn.  Er is een overdracht van het gebouw.  Alle partijen 
stellen vast dat de bouwwerken klaar zijn en de eindcontrole gaat na of het gebouw volgens het contract gebouwd 
is.  Vanaf dit moment kan de Oostendse Haard de woongelegenheden verhuren.    Ook de eindafrekening valt 
samen met de voorlopige oplevering. 
 

12.1.2.1. Nieuwbouwprojecten 
 

A. HARLEKIJN - GOEDHEIDSTRAAT 2 te OOSTENDE 
 

- Architect: FVWW te Antwerpen; 
- Opmerking: aanstelling architect via de procedure “Oproep winvorm”. 
- Aannemer: Deruyck Bouwonderneming NV te Roeselare 
- Aard der werken: vervangingsbouw; 
- Adres: Goedheidstraat 2 te Oostende; 
- Wijk: Westerkwartier te Oostende;  
- Aantal woongelegenheden: 9 appartementen 

▪ 4 appartementen met 2 slaapkamers; 
▪ 5 appartementen met 1 slaapkamer. 

- Ramingbedrag: € 1.500.235,62 exclusief BTW; 
- Bestelbedrag:  € 1.409.943,73 exclusief BTW; 
- Aanvangsdatum: 18 november 2019; 
- Uitvoeringstermijn: 570 kalenderdagen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden op 21 december 2021. 
 

B. DE OUDE KREEK (FRANS HALSPLEIN) TE BREDENE – enkel infrastructuur 
 

- Architect: Dertien 12; 
- Opmerking: optimalisatieproject - aanstelling van de architect via “Win Vorm”; 
- Aannemer: NV Chris Vuylsteke aan de Pittemstraat 56 te 8760 Meulebeke; 
- Aard der werken: nieuwbouwproject; 
- Adres: Frans Halsplein te Bredene; 

- Aantal woongelegenheden:  7 woningen met 4 slaapkamers. 
                                                                                                       20 appartementen met 1 slaapkamer; 

- Bestelbedrag: € 3.474.436,12 exclusief BTW; 
- Voorlopige oplevering: 18 juni 2018; 
- Definitieve oplevering: 09 maart 2020; 

 
Infrastructuur (heraanleg Frans Halsplein) 
De voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden op 05 maart 2021. 
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12.1.3. Definitieve oplevering in 2021 
 

   De definitieve oplevering volgt een jaar na de voorlopige oplevering.   Voor de definitieve oplevering  
   moet de aannemer de gebreken herstellen die bij de voorlopige oplevering werden vastgesteld of 
   daarna zichtbaar werden. 

 
12.1.3.1. Nieuwbouwprojecten 
 
A. DE BOEG TE OOSTENDE 

 
- Architect: Korth Tielens Architecten bv te Nederland; 
- Aannemer: Chris Vuylsteke Aannemingen NV te 8760 Meulebeke 
- Aard der werken: nieuwbouwproject; 
- Adres: Golvenstraat te Oostende; 
- Aantal woongelegenheden: 20 appartementen 

• 16 appartementen met 1 slaapkamer in kader van levenslang wonen; 
• 4  appartementen met 2 slaapkamers in kader van levenslang wonen. 

- Bestelbedrag: € 2.929.829,74 exclusief BTW; 
- Aanvangsdatum: 18 september 2017; 
- Uitvoeringstermijn: 530 kalenderdagen; 
- Voorlopige oplevering: 11 juni 2019. 
- Opmerking: aanstelling van de architect via “Win Vorm”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

            
                                                                                                                                        Fotograaf: Dennis De Smet 

 
De definitieve oplevering heeft plaatsgevonden op 08 oktober 2021. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Fotograaf: Dennis De Smet 
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12.1.3.1. Renovatieprojecten 
 

A. RENOVATIE BREDENE (werf 4: fase 4 en fase 5)  
 

- Architect: Steelandt.Declercq (SD) Architecten; 
- Aannemer: AXIS Bouw BVBA (D´Afatsky BVBA) te Loppem; 
- Aard der werken: gefaseerde renovatie van de woningen (totaal 20 woningen);  
- Adressen: fase 4: Noordhofstraat 10-15 en Noord-Edestraat 51-53-55-57 te Bredene; 

                    fase 5: Maurice Lagravièrestraat 12-18-22-24-26-30 te Bredene; 
- Aantal woningen: fase 4: 6 woningen; 

                         fase 5: 6 woningen; 
- Bestelbedrag: fase 4: € 403.564,69 (exclusief korting); 

          fase 5: € 406.135,94 (exclusief korting); 
- Startdatum: 01 april 2019 (fase 4 en 5); 
- Uitvoeringstermijn: 350 kalenderdagen (fase 4 en 5); 
- Voorlopige oplevering: 16 oktober 2020;                                      
- Opmerking: uitbreidingsdossier. 

 
           De definitieve oplevering heeft plaatsgevonden op 19 november 2021. 

 
12.2. WERVEN 

 

12.2.1. In uitvoering 
 
 12.2.1.2. Renovatieprojecten 
 

A. RENOVATIE BREDENE (werf 4: fase 6 en fase 7)  
 

- Architect: Steelandt.Declercq (SD) Architecten; 
- Aannemer: AXIS Bouw BVBA (D´Afatsky BVBA) te Loppem; 
- Aard der werken: gefaseerde renovatie van de woningen (totaal 20 woningen);  
- Adressen: fase 6: Noordhofstraat 7-9 en Noord-Edestraat 49-59-61-63 te Bredene; 

                    fase 7: Maurice Lagravièrestraat 41 en 43 te Bredene. 
- Aantal woningen:  fase 6: 6 woningen; 

                       fase 7: 2 woningen. 
- Bestelbedrag: fase 6: € 407.728,79 (exclusief korting); 

          fase 7: € 138.761,20 (exclusief korting); 
 -         Startdatum:  26 april 2019 (fase 6 en 7); 
- Uitvoeringstermijn: 700 kalenderdagen (fase 6 en 7); 
- Termijnverlenging: 230 kalenderdagen; 
- Opmerking: uitbreidingsdossier. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       De stand der werken (fase 6 en 7) op 31 december 2020 zag er als volgt uit:     
- De plaatsing van de nieuwe tellers gas en elektriciteit is uitgevoerd; 
- De plaatsing van de boordstenen rond de plantenbakken is in uitvoering. 
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Thans zijn er nog steeds problemen met de aannemer en de architect.  De sectorarchitect 
werd reeds ingeschakeld om te onderhandelen.    
 
De aannemer weigert om de voorlopige oplevering aan te vragen, hoewel volgens het 
standpunt van de Oostendse Haad de woningen opleverbaar zijn.  

 
B. WINDROOS TE OOSTENDE  

 
- Architect: Architecten Ampe.Trybou; 
- Aannemer:  Six BVBA te Izegem; 
- Aard der werken: totale renovatie en vervangingsbouw; 
- Adres: Verenigingstraat 60-60a-82-84 

              Spaarzaamheidstraat 55-55a-57-57a-59-61-63-65-67-69-71-73a-73b-75-77 
- Aantal woongelegenheden: 9 woningen en 12 appartementen; 

▪ 2 woningen met 2 slaapkamers; 
▪ 7 woningen met 4 slaapkamers; 
▪ 12 appartementen met 1 slaapkamer. 

- Ramingsbedrag: € 2.927.875,00 exclusief BTW; 
- Bestelbedrag: € 3.013.614,16 exclusief BTW; 
- Aanvangsdatum: 04 mei 2020; 
- Uitvoeringstermijn: 460 werkdagen. 

 

 
 

       
 De stand der werken op 31 december 2021 zag er als volgt uit:     

Nieuwbouw:  
- OOST:  de daktimmerwerken zijn in uitvoering; 
- NOORD: de voegwerken werden opgestart.  

Renovatie: 
- de helft van de plaatsing van de staalprofielen aan de voorgevel zijn    
              uitgevoerd; 
- het gevelmetselwerk is in uitvoering (ter hoogte van de groenzone  

links). 
 

De werf loopt thans serieuze vertraging op, de aannemer werd meermaals in gebreke gesteld.   Een 
proces-verbaal van weigering van de voorlopige oplevering werd opgemaakt op 07 oktober 2021. 
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12.4. PROJECTEN IN ONTWERPFASE   
 

12.4.1. Nieuwbouwprojecten 
 

A. DE BOAREBREKER  
 

- Architect: BVBA De Smet - Vermeulen; 
- Aard der werken: vervangingsbouw; 
- Wijk: Sint-Jan;      
- Aantal woongelegenheden: 78 assistentiewoningen waarvan 39 voor de Oostendse 

Haard; 
- Ramingsbedrag:  € 13.013.017,00 exclusief BTW, waarvan de helft voor de  Oostendse 
                                       Haard; 
- Opmerking: tijdelijke vereniging werd opgestart met de Gelukkige Haard, die werd  
                              aangesteld als trekker in dit project; 

                       aanstelling architect via de Vlaamse Bouwmeester. 
- Nieuwe fasering: fase 1 (nieuw): verbouwing woonzorgcentrum (niv+1/+2/+3/+4/+5) 

                                 Fase 2: sloop, nieuw dagcentrum, toren, vleugel en verbouwing  
                                               woonzorgcentrum (niv+o) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Op 08 februari 2021 heeft een bijkomend overleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen voor  
       bijkomende appartementen in de toren.  
 
       Op 25 juni 2021 van de VMSW een goedkeuring op het schetsontwerp ontvangen. 
  
        Het voorontwerp is in opmaak.  
         Huidige planning: 

winter 2021/2022: aanbestedingsdossier interne verbouwing; 
voorjaar 2022: indienen omgevingsvergunning;  
herfst 2022: start werken interne verbouwing woonzorgcentrum (wzc) niveau 1 – 5; 
herfst 2022: aanbestedingsdossier sloop, nieuwbouw, verbouwing wzc niv 0; 
herfst 2023: start sloop, nieuwbouw, verbouwing wzc niv 0. 

      
B. DE GETIJDEN  

 
- Architect: Ampe.Trybou architecten; 
- Aard der werken: vervangingsbouw en renovatie; 
- Adres: Gelijkheidstraat 172 A-D & 174 te Oostende 

             Overvloedstraat 90-102 te Oostende 
             Schelpenstraat 1-3 te Oostende 
             Werkzaamheidstraat 11-125 te Oostende 

- Aantal woongelegenheden: voorlopig: 26 vervangingsbouw en 41 voor renovatie 
- Opmerking: voorheen “de Bunkertjes” 
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       Op 09 februari 2021 van de VMSW een goedkeuring op het schetsontwerp ontvangen. 
 
       Het voorontwerp is in opmaak.  
 
       Infrastructuur/omgeving 
       Op 07 april 2021 van de VMSW een goedkeuring op het schetsontwerp ontvangen. 
 
       De bestelling van het voorontwerp “omgevingsaanleg” is doorgegaan op 21 april 2021.  Het voorontwerp 
       is goedgekeurd. 
 
       De plenaire vergadering heeft plaatsgevonden op 19 augustus 2021. 
 
       Het uitvoeringsdossier is in opmaak. 

          
C. NIEUWE NEST (Arends-, Havik-, Sperwer-, Specht-, en Meesstraat) TE OOSTENDE 

 
- Architect: Volt Architecten in tijdelijke vereniging met Ampe.Trybou architecten; 
- Aard der werken: vervangingsbouw; 
- Adres: Arends-, Havik-, Sperwer-, Specht-, en Meesstraat; 
- Aantal woongelegenheden: huidig voorstel omvat 130 woongelegenheden;  
- Aangepast ramingsbedrag: € 21.832.369,00 exclusief BTW en exclusief  erelonen. 
- Opmerking: aanstelling architect via Europees wedstrijdontwerp  
- Infrastructuur en omgeving: stad Oostende is trekker 
-   Fases in een Rup-procedure: 

o Fase 1: Startnota met publieke raadpleging: LOPENDE (huidig moment) 
o Fase 2: Scopingnota 
o Fase 3: Voorontwerp 
o Fase 4: Ontwerp met openbaar onderzoek 
o Fase 5: Definitieve vaststelling 

 

        
        Sloopdossier (Meesstraat, Spechtstraat en Sperwerstraat) 
                      De omgevingsvergunning werd aangevraagd op 28 september 2021. 
                     
                     Infrastructuur/omgeving 

       Het voorontwerp werd ter goedkeuring opgestuurd naar de VMSW. 
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D. MET ZICHT WONINGEN TE OOSTENDE 
 

- Ontwerpende architect (via VMSW en aannemer): architectenbureau Sileghem en 
Partners te Zwevegem; 

- Toezichthoudende architect: architectenkantoor Els Bouckhout; 
- Aannemer: Damman te 8540 Deerlijk  (via Design en Build procedure); 
- Aard der werken: nieuwbouw; 
- Adres: Verstellestraat te Oostende; 
- Wijk: Vuurtorenwijk te Oostende; 
- Aantal woongelegenheden: 4 woningen met 3 slaapkamers; 

                                                    9 woningen met 5 slaapkamers; 
- Bestelbedrag: € 2.412.411,00 (inclusief studie en honoria architect, exclusief BTW); 
- Aanvangsdatum: 28 februari 2022; 
- Uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Op 07 april 2021 hebben we van de VMSW de goedkeuring op het voorontwerp ontvangen. 

 
Op 04 oktober 2021 hebben we van de VMSW goedkeuring op het basis-aanbestedingsdossier 
ontvangen. 
 
Op 22 september 2021 hebben we van de stad Oostende de goedkeuring op de omgevingsvergunning 
ontvangen. 
          

E.    OOSTENDSE HAARDSTRAAT 15-17-19-21 TE OOSTENDE 
▪ Adres: Oostendse Haardstraat 15-21 te Oostende 
▪ Wijk: Westerkwartier; 
▪ Aard der werken: mogelijks vervangingsbouw (in plaats van totale renovatie); 
▪ Architect: Architectenkantoor Bouckhout; 
▪ Aantal woongelegenheden: 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                 Op 27 september 2021 hebben we van de VMSW de goedkeuring op het schetsontwerp ontvangen. 
 
   Het voorontwerp is in opmaak.  
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F.   WINDKRACHT TE OOSTENDE 
 

- Architect: Volt Architecten CVBA te Gent; 
- Aard der werken: vervangingsbouw; 
- Adres: Gelijkheidstraat 142-152 te Oostende; 

             Golvenstraat 13-27 te Oostende; 
             Spaarzaamheidstraat 143-173 te Oostende; 
             Verenigingstraat 166-172 te Oostende; 

- Aantal woongelegenheden:   
o Afbraak van 28 appartementen en 12 woningen;   
o Heropbouw van 35 appartementen en 10 woningen;  
o Renovatie van 6 woningen. 

                            -       Opmerking: Project XL2 en Project XL4; 
  -       Infrastructuur: trekker VMSW; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   De plenaire vergadering (ook voor de infrastructuur) is doorgegaan op 19 augustus 2021. 
    

                        Op 08 april 2021 hebben we van de VMSW de goedkeuring op het voorontwerp ontvangen. 
 
 

G. VERNIEUWDE STAD 
 

- Architect: TV C.F. Möller + Brut te Brussel; 
- Aard der werken: vervangingsbouw; 
- Wijk: Nieuwe Stad te Oostende; 
- Aantal woongelegenheden: minstens 450 woongelegenheden;  
- Ramingsbedrag: € 61.350.000,00 exclusief BTW en exclusief erelonen waarvan de           
                                       helft voor de Oostendse Haard; 
- Opmerking: tijdelijke vereniging werd opgestart met de Gelukkige Haard, De  

                       Oostendse  Haard werd aangesteld als trekker in dit dossier; 
aanstelling via open Oproep van de Vlaamse bouwmeester; 

- Infrastructuur en omgevingswerken: VMSW is de trekker; 
- Fases in de  Rup-procedure: 

• Fase 1: Startnota met publieke raadpleging: voltooid 
• Fase 2: Scopingnota: voltooid 
• Fase 3: Voorontwerp: lopende (plenaire vergadering) 
• Fase 4: Ontwerp met openbaar onderzoek 
• Fase 5: Definitieve vaststelling 
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        Op 26 februari 2021 hebben we van de VMSW de goedkeuring op het schetsontwerp ontvangen. 
 
  Indien inkleuring van de kreek wordt verplaatst dan kan dit het eerste bouwwerk verhinderen.    
 

             

12.5. PROJECTEN IN EIGEN BEHEER (zonder architect/studiebureau)  
 

A. ISOLEREN DAK VERKOOPZONE – WESTERKWARTIER  te OOSTENDE 
 

- Ontwerper dossier: medewerker van de Oostendse Haard; 
- Aannemer: Duinenwacht VZW ; 
- Aard der werken: isoleren van daken; 
- Adres:  wijk “Westerkwartier” 
- Aantal woningen: 43 woningen; 
- Bestelbedrag: € 83.721,48 exclusief BTW; 
- Aanvangsdatum: 12 juni 2019; 
- Uitvoeringstermijn: 220 kalenderdagen; 
- Voorlopige oplevering: 06 maart 2020. 

 
De definitieve oplevering is doorgegaan op 23 maart 2021. 

 
B. IN ORDE ZETTEN ELEKTRICITEIT VOOR KEURING – BREDENE (Werf 05 - F2)  

 
- Ontwerper dossier: medewerker van de Oostendse Haard; 
- Aannemer: Elektro Tavernier NV te Oostende 
- Aard der werken: in orde zetten elektriciteit voor keuring; 
- Adres: Frans Halsstraat 13 en Noordhofstraat 16, 18, 21, 23, 24, 25 en 27 

                                                        Pieter Breugelstraat 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 37 
      Jan Van Eyckstraat 7, 8, 9, 10, 17 en 18 
      Noord-Edestraat 73 en 75 

- Aantal woningen: 31 
- Bestelbedrag: € 58.603,78 exclusief BTW. 
- Aanvangsdatum: 17 februari 2020; 
- Uitvoeringstermijn: 120 kalenderdagen. 

 
De stand der werken op 31 december 2021 zag er als volgt uit:     

- De werken in 25 woningen zijn uitgevoerd; 
- 5 woningen zijn afgewerkt, echter de keuring heeft nog niet plaatsgevonden; 
- 1 woning uit dossier gehaald en wordt door andere aannemer uitgevoerd. 

 
Een ingebrekestelling dd. 25 juni 2021 aan de aannemer met laatste aanmaning om werken uit te 
voeren.  Zonder resultaat zal vervolgens de sanctie eenzijdige verbreking van de opdracht toegepast 
worden en zal onder meer een schadevergoeding geëist worden.   
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C. IN ORDE ZETTEN ELEKTRICITEIT VOOR KEURING – BREDENE (Werf 05 – F3)  
 

- Ontwerper dossier: medewerker van de Oostendse Haard; 
- Aannemer: Wittesaele Ronny CVBA; 
- Aard der werken: in orde zetten elektriciteit voor keuring; 
- Adres: Jan Van Eyckstraat 1, 2/0101, 2/0102, 3, 4, 5/0101, 5/0102, 6, 11, 12/0101, 12/0102,   

              13, 14, 15/0101, 15/0102 en 16; 
- Aantal woningen: 16; 
- Bestelbedrag: € 26.077,00; 
- Aanvangsdatum: 15 maart 2020; 
- Uitvoeringstermijn: 120 kalenderdagen 

 
De voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden op 28 juni 2021. 

 
D. GOOTRENOVATIE - VUURTORENWIJK     

 
- Ontwerper dossier: medewerker van de Oostendse Haard; 
- Aannemer: SIX NV; 
- Aard der werken: renovatie van de goten; 
- Adres: Taboralaan, Karveelstraat, Kraainestpad en Dr. Eduard  Moreauxlaan te Oostende; 
- Aantal woningen: 48 woningen en 2 algemene delen (fietsenberging); 
- Bestelbedrag: € 131.264,97 exclusief BTW; 
- Aanvangsdatum: 16 maart 2020; 
- Uitvoeringstermijn: 90 kalenderdagen. 

 
De voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden op 28 januari 2021. 
 

E. LIFTEN FREGATSTRAAT 21-23  te OOSTENDE  
 
- Ontwerper dossier: medewerker van de Oostendse Haard; 
- Aannemer: Kone Belgium NV; 
- Aard der werken: vervanging van de liften in de wijk “Hazegras”; 
- Adres: Fregatstraat 21-23 te Oostende; 
- Aantal liften: 2; 
- Bestelbedrag: € 103.262,00 exclusief BTW; 
- Aanvangsdatum: 13 februari 2019; 
- Uitvoeringstermijn: 240 kalenderdagen; 
- Voorlopige oplevering: 15 november 2019. 

 
De definitieve oplevering is doorgegaan op 04 augustus 2021. 

 
F. VERVANGEN DAKVLAKRAMEN VUURTORENWIJK TE OOSTENDE  

 
- Ontwerper dossier: medewerker van de Oostendse Haard; 
- Aannemer: Dakwerken Kurt Talliman BVBA 
- Aard der werken: vervanging van de dakvlakramen; 
- Adres:  Francis Verestraat 80/0102 - 82/ 0101 - 82/0102 - 84/0101 - 84/0102 - 86/0101 –  

              86/0102 - 88/0101 - 88/0102 - 90/0101 - 90/0102 te 8400 oostende 
       Mansveldstraat 2/0101 - 2 - 4/0101 - 4/0102 - 6/0101 - 6/0102 - 8/0101 -  8/0102 – 
       10/0101 – 10/0102  - 12/0101 te 8400 oostende 

Taboralaan 69/0101 - 69/0102 - 71/0101 - 71/0102 - 73/0101 - 73/0102 - 75 –  
75/0102 - 77/0101 - 77/0102 - 79/0101  - 79/0102 - 81/0101 - 8400 oostende 

- Aantal woonsten: 35 appartement; 
- Ramingsbedrag: € 131.150,00 exclusief BTW; 
- Bestelbedrag: € 115.42,00 exclusief BTW; 
- Aanvangsdatum: 31 augustus 2020; 
- Uitvoeringstermijn: 110 kalenderdagen 

 
De voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden op 12 maart 2021. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13. VERKOPEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  In 2021 werden 10 woningen verkocht.     
 
13.1.  Zittende huurders 

Een aantal huurders hebben nog tot en met 31 december 2021 het recht om de woning die ze huren te 
kopen, daarvoor moesten ze op 24 april 2017 voldoen aan bepaalde voorwaarden. 
 

Voorwaarden voor de woning 
- De woning werd op 24 april 2017 al vijftien jaar verhuurd als een sociale huurwoning.    Deze 

datum wordt bepaald door de datum van terbeschikkingstelling. 
- De woning viel op 24 april 2017 niet onder één van de vijf uitzonderingen, waardoor de huurder 

ze niet kan kopen. 
1. woningen die Vlabinvest realiseerde of financierde. 
2. woningen die niet verkocht mogen worden, omdat ze via een bijzonder programma 

gerealiseerd of gefinancierd werden. 
3. ADL-woningen (specifieke woningen voor personen met een handicap). 
4. woningen in een gebouw met meerdere woningen (zoals een appartement). Een 

verkoop zorgt voor mede-eigendom over gemeenschappelijke delen. Een aankoop 
van zo een woning kan wel als er al een woning uit hetzelfde gebouw verkocht werd. 

5. woningen waarvoor uw sociale huisvestingsmaatschappij een renovatie heeft 
gepland. Het voorontwerp is opgenomen op de meerjarenplanning zodat Vlaamse 
subsidies gereserveerd werden.  

 
Voorwaarden voor de huurder 
- De kandidaat-koper is een huurder van categorie A en/of B. 

Korte toelichting:  
categorie A: de referentiehuurder en zijn feitelijke of wettelijke partner bij  

      de aanvang van de huurovereenkomst 
categorie B: zijn de personen die na de aanvang van de huurovereenkomst  
                       huwen of wettelijk samenwonen met de huurder van categorie A 

- De huurder woonde op 24 april 2017 vijf jaar ononderbroken in de woning. 
- De huurder voldoet op het ogenblik van de aankoop aan de eigendomsvoorwaarde. 

 
Voorwaarden na verkoop 
De koper is verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van 20 jaar na de aankoop 
ervan.    Als hij de bewoningsplicht niet nakomt, of als hij de woning wil verkopen binnen die termijn, 
heeft de SHM het recht de woning terug te nemen tegen of een vergoeding die de Vlaamse Regering 
bepaalt en die in verhouding is met de overheidsinvesteringen aan te rekenen.  

 

De vraag hiertoe komt van de huurder zelf.    De Oostendse Haard kan een huurder hiertoe niet    
              aanzetten. 
 
              In 2021 werd geen enkele woning verkocht aan een zittende huurder en eindigt dit recht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vmsw.be/Home/woonnet/Verwerven-en-verkopen/Verkopen-van-gronden-en-woningen/Verkoop-sociale-huurwoning/Kooprecht-huurder/Voorwaarden/Datum-van-terbeschikkingstelling
http://www.vlabinvest.be/
https://www.vmsw.be/Home/woonnet/Verwerven-en-verkopen/Verkopen-van-gronden-en-woningen/Verkoop-sociale-huurwoning/Kooprecht-huurder/Voorwaarden/Soorten-huurders
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13.2 Onverhuurbare woningen 
 

Gezien de te hoge renovatiekosten werden in 2021 een aantal huurwoningen vrijwillig en openbaar 
verkocht.     De woningen waren niet meer verhuurbaar en voldeden niet meer aan de vereisten van artikel 5 
van de Vlaamse Wooncode. 

 

               De volgende tien woningen werden in 2021 openbaar verkocht: 
                  

- Goedheidstraat 25 te Oostende       verkoopprijs   € 136.000,00                
  vertrekprijs    € 80.000,00 

- Overvloedstraat 78 te Oostende    verkoopprijs  € 140.000,00 
   vertrekprijs   € 80.000,00 

- Spaarzaamheidstraat 111 te Oostende     verkoopprijs  € 141.000,00 
vertrekprijs    € 85.000,00 

                             -      Verenigingstraat 55 te Oostende  verkoopprijs  € 152.500,00 
        vertrekprijs   € 77.500,00 

- Verenigingstraat 99 te Oostende    verkoopprijs  € 140.000,00              
      vertrekprijs   € 75.000,00 

- Dokter Verhaeghestraat 95  te Oostende   verkoopprijs  € 147.000,00 
vertrekprijs    € 80.000,00 

- Goedheidstraat 3 te Oostende       verkoopprijs  € 137.000,00 
vertrekprijs    € 75.000,00 

- Nieuwpoortsesteenweg 305 te Oostende  verkoopprijs  € 165.000,00 
vertrekprijs    € 85.000,00 

- Spaarzaamheidstraat 80 te Oostende      verkoopprijs  € 200.000,00 
vertrekprijs    € 80.000,00 

- Verenigingstraat 75 te Oostende       verkoopprijs  € 170.000,00 
vertrekprijs    € 85.000,00 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15. AANKOPEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        In 2021 werden er 2 panden aangekocht. 
 

- Noordhofstraat 22 te Bredene         
aankoopprijs  € 295.000,00 

 
- Nieuwpoortsesteenweg 285  te Oostende  

aankoopprijs  € 180.000,00 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16. KLACHTEN EN TEVREDENHEIDSMETING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
16.1.   Klachten 

 
De Oostendse Haard biedt huisvesting aan gezinnen met of zonder kinderen, senioren, jonge mensen, 
alleenstaanden, mensen met een beperking,….  
 
Dag in en dag uit zijn medewerkers in de weer om de woningen en de appartementen in de beste condities 
aan te bieden en de kandidaten te helpen, maar soms gaat er eens iets verkeerd.     Elke bewoner en elke 
kandidaat-huurder beschikt over het wettelijk recht om in dit geval een klacht in te dienen. 
 
Hoe huurders en kandidaat-huurders een klacht kunnen indienen en hoe de Oostendse  Haard deze moet 
behandelen is geregeld via het klachtendecreet.    
 

Wat is een klacht? 
Er is een duidelijk wetgevend kader rond klachten en klachtenverwerking voor openbare 
instellingen waaronder ook sociale huisvestingsmaatschappijen vallen.  Daarin staat geen exacte 
omschrijving van wat een klacht is.  De meest gebruikelijke definitie is dat een klacht een formeel 
kenbaar gemaakte manifeste, duidelijk omschreven uiting van een ontevredenheid over een al dan 
niet geleverde dienst, een handeling of prestatie is.  Operationeel is het raadzaam om te spreken 
over vragen, meldingen en klachten.  Het verschil is dat vragen en meldingen een eerste 
kennisgeving zijn over een probleem en ook zo moeten verwerkt worden.  Wanneer uit de 
probleemmelding duidelijk blijkt dat het niet de eerste keer is dat een klant het probleem aankaart 
en/of dat hij onheus is behandeld, spreken we van een klacht. Vanaf dan is er de verplichting om 
die klachten te registreren in een apart register en gelden er specifieke bepalingen.  
 
Wanneer moet een klacht niet behandeld worden? 
Volgens het bestuursdecreet moet de sociale huisvestingsmaatschappij niet alle klachten 
behandelen. Klachten die duidelijk ongegrond of onredelijk blijken te zijn of waarbij de indiener 
geen persoonlijk belang kan aantonen, hoeven niet behandeld te worden.  Klachten die gaan over 
feiten van meer dan een jaar geleden of als een klant al dezelfde klacht indiende, hoeven ook niet  
beantwoord te worden.  Ook schriftelijke klachten zonder duidelijke naam en adres mogen 
onbehandeld gelaten worden.   Als een klacht niet behandeld wordt, dan moet de Oostende Haard 
dat binnen de 10 kalenderdagen laten weten, een motivatie is daarbij niet nodig.   
 
Voor klachten die wel behandeld moet worden, hebben we  45 kalenderdagen de tijd.  Lukt het niet 
om binnen die termijn te reageren, dan kunnen we uitzonderlijk de antwoordtermijn verlengen met 
90 kalenderdagen. Vanzelfsprekend moet dit wel gemotiveerd gebeuren en binnen de termijn van 
de eerste 45 kalenderdagen. 

 
De sociale huisvestingsmaatschappijen behandelen in eerste lijn zelf de klachten.   Indien de klager niet 
tevreden is met de afhandeling van de klacht, kan hij terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

 
Gaat de klacht over de technische kant van de huurprijsberekening, dan kan de ombudsdienst de klacht 
doorsturen naar de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen. De afdeling Toezicht kan op 
haar beurt een beroep doen op de VMSW voor informatie over de sociale huurschatter.   
 
Bij de Oostendse Haard is een klacht een uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch) van een ontevreden 
sociale huurder of kandidaat-huurder over een verrichte handeling of prestatie door  de Oostendse Haard.    
Een klacht is niet gelijk aan een technisch probleem in of rond de woning of een vraag om informatie.    Een 
klacht moet goed onderscheiden worden van een melding en een vraag om informatie.  
 
De klachten kunnen onderverdeeld worden in 3 types: 

- sociale klachten;  
- technische klachten; 
- administratieve klachten. 
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Anonieme klachten worden niet opgevolgd. 
 
Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, kan hij terecht bij de Vlaamse 
Ombudsdienst. 
 
Jaarlijks moet de Oostendse Haard vóór 10 februari aan de Vlaamse Ombudsdienst een verslag uitbrengen 
over de interne klachtenbehandeling en een kopie bezorgen aan toezicht Wonen-Vlaanderen. 
 
In 2021 hebben we 13 klachten geregistreerd, waarvan  

                                        6             (deels) gegronde klachten 
                               7  ongegronde klachten, waarvan 1 anoniem 

 
Van het totaal aantal klachten hebben we de volgende (deels) gegronde klachten ontvangen: 

- 6 overlast door buren (ruzie, lawaai, geurhinder, hygiëne, kinderen…). 
 
 De ongegronde klachten waren de volgende: 

-  1 overlast buren; 
- 3 administratie/dienstverlening; 
-  1 niet-bewoning; 
- 2 personeel. 

 
Het aantal klachten is relatief laag.  We proberen namelijk na de eerste melding in te grijpen zodanig dat 
een klacht kan vermeden worden.      Een klachtenformulier staat op de website van de Oostendse Haard.  

ANALYSE – CONCLUSIE                

In het bestuursdecreet staat beschreven dat elke SHM moet inzetten op bemiddeling. Het oplossen en 
beantwoorden van klachten van achter een computerscherm, daar wil de Vlaamse Overheid van weg. De 
verwachting is dat bij elke klacht de afweging wordt gemaakt of bemiddeling geen goede methodiek zou zijn om 
een klacht te beantwoorden. Vanzelfsprekend is het niet eenvoudig om dat meteen te implementeren voor alle 
klachten, het vraagt tijd. 
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16.2.   TEVREDENHEIDSMETINGEN 
 
De Oostendse Haard is in september 2021 gestart met anonieme Tevredenheidsmetingen volgens een 
gestructureerd plan van aanpak. De Tevredenheidsmetingen worden afgenomen via de online-tool 
huurderstevredenheid van Wonen-Vlaanderen1. Ook bij de verwerking wordt de anonimiteit gewaarborgd.  
 
We hebben huurders bij wie in 2021 een herstelling / onderhoud plaatsvond, huurders die in 2021 nieuw zijn, 
huurders die in 2021 muteerden en kandidaat-huurders van 2021 bevraagd. In oktober 2021 werd al de periode 
januari - juli 2021 afgerond. In januari en februari 2022 werd de periode augustus - december 2021 bevraagd. Er is 
extra communicatie geweest om de respons te verhogen: op sociale media en op de website, een sticker op de 
enveloppe en via een flyer bij de eindejaarsbundel.  
 
Voor deze Tevredenheidsmetingen focussen we op de schriftelijke bevragingen (e-mail, papier). We bevragen de 
doelgroepen zoveel als mogelijk via mail. Respondenten zonder e-mail krijgen de bevraging op papier (inclusief 
terugstuur-enveloppe, enkel in de eerste reeks bevragingen). We voegen een QR-code toe en vermelden de url met 
toegangscode zodat de bevraging alsnog digitaal kan ingevuld worden. Het systeem stuurt automatisch twee 
herinneringen (met telkens een interval van 14 dagen) via mail. Bij de eerste reeks bevragingen voor 2021 
organiseerden we voor de papieren metingen twee herinneringsrondes (inclusief terugstuurenveloppe). Ervaring 
leert dat deze herinneringsrondes vooral veel inspanning vraagt van ons, maar weinig extra respons oplevert. 
 
Bij de tweede reeks bevragingen (januari en februari 2022) hebben we onze bevragingsmethode moeten 
aanpassen. Een ingesloten terugstuurenveloppe werd door omstandigheden niet meer meegestuurd. De vragenlijst 
werd zoals steeds maximaal via mail uitgestuurd (inclusief twee automatische herinneringsrondes). De papieren 
versie werd één keer uitgestuurd, zonder ingesloten terugstuur-enveloppe én zonder herinneringsrondes op 
papier. Er wordt aan de respondenten nog eens uitdrukkelijk gevraagd om de vragenlijst online in te vullen (via de 
online invulcode). Aan wie geen toegang heeft tot internet, vragen we om de ingevulde vragenlijst bij ons in de bus 
te steken. Via andere communicatiekanalen bleven we het invullen van de Tevredenheidsmetingen aanmoedigen. 
 
Na de eerste reeks bevragingen voor 2021 bleek al dat de responsgraad groter was op papier, ondanks dat er meer 
e-mails werden uitgestuurd. De precieze impact van de gewijzigde bevragingsmethode bij de tweede reeks voor 
2021 is niet uit de rapporten met resultaten te filteren, omdat de bevragingen doorlopend zijn (gedurende de 
bevragingsperiode kunnen respondenten aan de doelgroep toegevoegd worden). 
 

Doelgroep Aantal 
bevraagd 

Aantal 
 voltooid  

Aantal niet 
voltooid 

Antwoord 
op papier 

Antwoord 
online 

Niet online  
afgerond  

Nieuwe Huurders 42 
100% 

12 
28,57% 

30 
71,43% 

9 
75% 

3 
25% 

0 
0% 

Kandidaat-huurders 474 
100% 

124 
26,16% 

350 
73,84% 

77 
62,1% 

47 
37,9% 

13 
2.74% 

Onderhoud & Herstel 392 
100% 

159 
40,56% 

233 
59,44% 

116 
72,96% 

43 
27,04% 

4 
1,02% 

Mutaties – niet 
voldoende respons 

10 
100% 

1 
10% 

9 
90% 

- - - 

TOTAAL 918 296 622 202 93 17 
 

Bij de bevragingen bij de Nieuwe Huurders, de Kandidaat-Huurders en de Huurders met een onderhoud/herstelling 
(afgewerkte werkbon) verzamelden we voldoende respons om een rapport te genereren uit het systeem. De 
bevragingen bij de huurders die muteerden, leverden onvoldoende respons op.  
 
We bespreken hieronder enkel de doelgroepen waarbij de respons voldoende hoog was voor een rapport.  
 
 
 
 

 
1 De ondersteuning voor de tool huurderstevredenheid meten van Wonen-Vlaanderen wordt afgebouwd tegen 01 januari 2023. De VMSW werkt aan een 
alternatief voor het meten van tevredenheid. 
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De standaardvragenlijsten bij elke doelgroep bevat telkens twee modules: tevredenheid en demografie. We 
bespreken hier enkel de module Tevredenheid. De twee open vragen – waarover bent u het meest tevreden en 
waarover bent u het minst tevreden bij De Oostendse Haard – werden doorgaans niet beantwoord. Wie ze wel 
beantwoordde beaamde de vraag met “ik ben tevreden”. Bij de Kandidaat-huurders werd vaak extra vermeld dat 
de wachttijd lang is.  
 
 
16.2.1.  Nieuwe huurders 
 
16.2.1.1.  Resultaten nieuwe huurders 
 
Een nieuwe huurder is iemand die in het voorbije (bevragings)jaar bij ons is beginnen huren en nog nooit eerder bij 
ons huurde. We rekenen dat iemand minimum 1 maand nieuwe huurder moet zijn, dus minimum 1 maand na het 
ingaan van het huurcontract hebben we deze persoon bevraagd. Er werden 42 nieuwe huurders bevraagd. We 
mochten 12 voltooide Tevredenheidsmetingen ontvangen. Niet alle respondenten die de vragenlijst afgewerkt 
hebben, hebben alle vragen beantwoord.  
 

“Hoe tevreden bent u over …”  
 

 Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer 
ontevreden 

Geen antwoord 

… uw woning? 41,67% 33,33% 16,67% 0,00% 8,33% 
… uw buurt? 16,67% 75,00% 0,00% 0,00% 8,33% 

 
“Hoe tevreden bent u over de medewerkers van De Oostendse Haard?”  

 
 Helemaal 

akkoord 
Akkoord Niet 

 Akkoord 
Helemaal 
 niet 
akkoord 

Geen 
antwoord 

Gemakkelijk bereikbaar 27,27% 63,64% 9,09% 0,00% 0,00% 
Beleefd 50,00% 41,67% 0,00% 0,00% 8,33% 
Aandacht & begrip 27,27% 72,73% 0,00% 0,00% 0,00% 
Duidelijke info over de woning 18,18% 72,73% 0,00% 0,00% 9,09% 
Afspraken wanneer in de woning 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 
DOH is afspraken nagekomen 27,27% 54,55% 9,09% 0,00% 9,09% 

 
Over onze bereikbaarheid: “Hoe tevreden bent u over …”  

 
 Zeer 

tevreden 
Tevreden Ontevreden Zeer  

ontevreden 
Geen 
antwoord 

… de afstand van uw thuis – DOH? 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
… hoe bereikbaar met bus / tram? 11,11% 77,78% 11,11% 0,00% 0,00% 
… hoe toegankelijk (beperking)? 33,33% 50,00% 0,00% 0,00% 16,67% 
… de parkeermogelijkheden? 12,50% 75,00% 0,00% 0,00% 12,50% 
… de openingsuren? 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
… de telefonische bereikbaarheid? 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 
… de dienstverlening? 25,00% 66,67% 0,00% 0,00% 8,33% 

Hoe neemt u het liefst contact op met De Oostendse Haard?  

De meerderheid van de respondenten (66,67%) neemt het liefst telefonisch contact op met De Oostendse 
Haard, met een vraag of een probleem. 8,33% komt liefst langs op het kantoor of op een zitdag. 8,33% 
neemt liefst contact op via brief en 16,67% doet dit liefst via mail. Niemand gaf aan dat hij/zij wil dat er een 
medewerker langskomt bij hen thuis. Niemand wil liefst contact opnemen via de website.  
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“Hoe goed begreep u …”  

 Heel 
goed 

Voldoende On-
voldoende 

Heel  
slecht 

Geen  
uitleg 

Geen 
antwoord 

… uw huurcontract? 50,00% 41,67% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 
… het huishoudelijk reglement? 33,33% 50,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 
… de uitleg van DOH? 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
… de plaatsbeschrijving? 41,67% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 
Hoe goed is deze uitgelegd? 58,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 
… de verplichtingen? 41,67% 50,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 
… de uitleg toestellen? 18,18% 54,55% 18,18% 0,00% 0,00% 9,09% 
… de uitleg over achterstal?  36,36% 45,45% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 
… de bewonersorganen? 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 

“Hoe belangrijk vindt u het dat De Oostendse Haard u goed informeert over …”  

 Zeer 
belangrijk 

Belangrijk Onbelangrijk Zeer on-
belangrijk 

Geen 
antwoord 

… het huurcontract? 63,64% 36,36% 0,00% 0,00% 0,00% 
… het huishoudelijk reglement? 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
… de plaatsbeschrijving? 36,36% 63,64% 0,00% 0,00% 0,00% 
… de onderhoudsverplichtingen? 27,27% 63,64% 0,00% 0,00% 9,09% 
… de toestellen? 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 10,00% 
… de ondersteuning bij achterstal?  20,00% 40,00% 0,00% 20,00% 20,00% 
… hoe u defect/probleem signaleert 55,56% 44,44% 0,00% 0,00% 0,00% 
… hoe u een klacht kunt indienen? 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 10,00% 
… de bewonersorganisaties 20,00% 50,00% 10,00% 0,00% 20,00% 

 
16.2.1.2.  Actiepunten naar aanleiding van de metingen bij nieuwe huurders 
 
* De Tevredenheid over de medewerkers is groot. De Oostendse Haard streeft er naar om gemakkelijk bereikbaar 
te zijn op een goed bereikbare locatie, maar ook via diverse communicatiekanalen. Onze medewerkers kennen hun 
materie en letten er op dit op een zo beleefde, verstaanbare, duidelijke, laagdrempelige manier aan de huurders uit 
te leggen. Een menselijke aanpak staat daarbij voorop. We stellen vast dat zich dit ook vertaalt in de 
Tevredenheidsmetingen bij Nieuwe Huurders. We houden deze principes aan voor onze dienstverlening.  

* Nieuwe Huurders zijn zeer tevreden tot tevreden over onze bereikbaarheid. Een vlot te bereiken (ook en zeker 
met het openbaar vervoer), centrale onthaallocatie is belangrijk. Een dergelijke locatie werkt drempelverlagend en 
laat ons toe onze doelgroep vlotter toe te leiden naar ons onthaal. De openingsuren zijn ruim, waaronder ook een 
avondopening. Dit werkt opnieuw drempelverlagend. Ook over de telefonische bereikbaarheid is men zeer 
tevreden tot tevreden. Dit is een belangrijke factor in onze menselijke aanpak, die eigen moet zijn aan onze sector 
en doelpubliek. Het persoonlijk contact, ook over de telefoon is blijvend nodig.  

* Uit deze meting blijkt dat het telefonisch contact heel belangrijk is. Men neemt het liefst op deze manier contact 
met ons op. Dit  bevestigt ons principe van telefonische bereikbaarheid in het kader van een persoonlijk contact. 
Op die manier kunnen we ook veel korter op de bal spelen bij het oplossen van een probleem. Dit moet absoluut 
behouden blijven. Navraag bij de medewerkers leert dat mensen die langskomen in hoofdzaak niet kunnen lezen of 
schrijven of bepaalde correspondentie niet begrijpen. Op die momenten bewijst een fysiek onthaal met een 
persoonlijke aanpak meer dan haar nut.  
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* Al onze (verplichte) documenten en uitleg die wordt gegeven wordt heel goed tot voldoende begrepen. Dit stemt 
ons gunstig. De wetgeving rond sociale huisvesting is behoorlijk complex. Het is een uitdaging om dit op een 
laagdrempelige manier te duiden. Uit deze Tevredenheidsmetingen blijkt dat dit goed wordt aangepakt. Er is nog 
ruimte voor verbetering: we kunnen grote lappen tekst visueler maken, meer opsplitsen in kleinere tekstblokken 
en nog meer in brochurevorm gaan werken. Hier moeten we verder werk van maken, om nog toegankelijker te zijn.  

* Het is voor ons evident dat de uitleg over het huurcontract, het huishoudelijk reglement, de plaatsbeschrijving, de 
onderhoudsverplichtingen, de toestellen, de ondersteuning bij achterstal en het signaleren van een probleem, 
defect of klacht belangrijk tot zeer belangrijk is. Dit vertaalt zich ook in de resultaten bij de Nieuwe Huurders. De 
Oostendse Haard ontvangt haar Nieuwe Huurders op kantoor om een uitgebreide toelichting te geven, dit werpt 
zijn vruchten af, zo merken we in de praktijk. Het is uit deze Tevredenheidsmeting duidelijk dat deze opnieuw 
persoonlijke aanpak best behouden blijft.  

* Gezien 50% van de respondenten het wel belangrijk vindt dat er informatie komt over de bewonersorganisatie, 
ligt in hier nog een opportuniteit, ook voor het gemeenschapsgevoel en het buurgevoel in de wijk.  

16.2.2.  Kandidaat-huurders 
 
16.2.2.1.  Resultaten kandidaat-huurders 
 
In de doelgroep van de kandidaat-huurders bevragen we iedereen die zich in 2021 inschreef als kandidaat-huurder 
en een respondent moet minimum 1 maand kandidaat-huurder zijn. 474 vragenlijst werden uitgestuurd. Hiervan 
zijn er 124 voltooid (26,16%).  Niet alle respondenten hebben alle vragen beantwoord.  

“Hoe maakte u uw inschrijving in orde?” 

De meerderheid van de respondenten (64,22%) kwam naar een medewerker van De Oostendse Haard. 
Minder dan 1% gaf aan dat er hiervoor een medewerker langskwam. Dit kan kloppen, gezien onze 
maatschappelijk werker in uitzonderlijke gevallen (vb. immobiel) langsgaat. Enkele respondenten gaven 
aan hun inschrijving in orde te brengen via e-mail (8,26%) en/of telefonisch (11,01%). We verklaren dit 
doordat kandidaat-huurders soms nog bijkomende informatie moeten bezorgen. 8,26% gaf aan dat ze geen 
contact hadden met De Oostendse Haard en zich inschreven via de ‘gemeente Bredene’. Ook de 7,34% die 
zich op een andere manier inschreef, verwijst naar de gemeente Bredene. Het is inderdaad zo dat 
kandidaat-huurders zich via de gemeente Bredene kunnen inschrijven.  

“Hoe goed begreep u de informatie over uw inschrijving op de website?” 

De meerderheid gaf aan dat ze de informatie op de website heel goed (35,19%) en voldoende (27,78%) 
begrijpen. 20,37% gaf aan dat ze de website niet bekeken hebben. De informatie werd door een minderheid 
onvoldoende (5,56%) en heel slecht (3,70%) begrepen. 7,41% beantwoordde deze vraag niet. 

“Hoe tevreden was u over onze medewerker?”  
 

 Zeer 
tevreden 

Tevreden Ontevreden Zeer  
ontevreden 

Geen  
antwoord 

Gemakkelijk bereikbaar 39,81% 41,75% 1,94% 0,97% 15,53% 
Beleefd 47,12% 37,50% 2,88% 0,96% 11,54% 
Aandacht & begrip 43,56% 36,63% 5,94% 0,99% 12,87% 
Duidelijke info over inschrijving 45,28% 34,91% 4,72% 1,89% 13,21% 
Afspraken over mijn inschrijving 39,60% 39,60% 6,93% 0,99% 12,87% 
DOH is afspraken nagekomen 37,76% 33,67% 4,08% 2,04% 22,45% 

Respondenten die geen contact met ons hadden, moesten ‘geen antwoord’ aanduiden. We vermoeden dat 
deze nuance bij ‘geen antwoord’ niet gelezen of fout geïnterpreteerd werd. Daarvoor liggen de percentages 
“geen antwoord” net te hoog. “Geen antwoord” is hier te interpeteren als, “wil geen antwoord geven”. 

Over onze bereikbaarheid: “Hoe tevreden was u over …”  
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 Zeer  

tevreden 
Tevreden Ontevreden Zeer  

ontevreden 
Geen  
antwoord 

… de afstand van uw thuis – DOH? 32,69% 47,12% 6,73% 0,96% 12,50% 
… hoe bereikbaar met bus / tram? 31,96% 39,18% 5,15% 0,00% 23,71% 
… hoe toegankelijk (beperking)? 19,79% 41,67% 3,13% 1,04% 34,38% 
… de parkeermogelijkheden? 16,30% 34,78% 7,61% 2,17% 39,13% 
… de openingsuren? 24,74% 53,61% 5,15% 0,00% 16,49% 
… de telefonische bereikbaarheid? 32,32% 40,40% 4,04% 3,03% 20,20% 

Respondenten die zich via de gemeente Bredene hebben ingeschreven, baseren hun antwoorden op hun 
contact in Bredene. We kunnen de Tevredenheidsmeting niet opsplitsen en dus niet analyseren wat er op 
het onthaal van De Oostendse Haard zelf van toepassing is.  

“Hoe goed begreep u de informatie over…”  

 Heel  
goed 

Voldoende Onvoldoen
de 

Heel  
slecht 

Geen  
uitleg 

Geen 
antwoord 

… de voorwaarden? 42,73% 43,64% 7,27% 2,73% 2,73% 0,91% 
… de nodige 
documenten? 

45,87% 34,86% 8,26% 2,75% 2,75% 5,50% 

… de voorkeuren? 47,27% 35,45% 9,09% 0,00% 4,55% 3,64% 
… uw voorkeur en 
wachttijd? 

30,91% 41,82% 13,64% 4,55% 4,55% 4,55% 

… voorrangsregels?  28,18% 38,18% 26,36% 0,91% 3,64% 2,73% 

“Hoe tevreden bent u in het algemeen over de hulp?” 

Respondenten gaven aan dat ze zeer tevreden (37,27%) en tevreden (45,45%) zijn  over de hulp die De 
Oostendse Haard bood bij de inschrijving als kandidaat-huurder. 5,45% is ontevreden en 0,91% zeer 
ontevreden, terwijl 10,91% ‘geen antwoord’ aanduidde. 

16.2.2.1.  ACTIEPUNTEN NAAR AANLEIDING VAN DE METINGEN BIJ KANDIDAAT-HUURDERS 

* De Oostendse Haard schrijft in se enkel kandidaat-huurders in bij ons op het onthaal. Dit is een bewuste keuze, in 
onze menselijke aanpak en focus op het persoonlijk contact. Op deze manier kunnen we onmiddellijk de correcte 
informatie meegeven en kandidaat-huurders begeleiden als ze vragen hebben bij het invullen van het 
inschrijvingsformulier. Dit werkt, zo blijkt ook uit de resultaten bij de vraag rond Tevredenheid over onze 
medewerker. In dergelijke complexe materie als de onze, werpt een fysiek onthaal haar vruchten af.  

* De analyse over onze bereikbaarheid loopt voor de Kandidaat-Huurders quasi gelijk met de analyse bij de Nieuwe 
Huurders. Ook de tevredenheid over de hulp bij de inschrijving is groot. We blijven dan ook inzetten op de 
persoonlijke, laagdrempelige aanpak op een vlot te bereiken locatie.  

* Het begrijpen van de informatie (de voorwaarden, de nodige documenten, de voorkeuren, de wachttijd en de 
voorrangsregels) is heel goed tot voldoende. Ook de informatie op de website wordt begrepen, al geeft 20,37% van 
de Kandidaat-Huurders aan dat ze de website niet gelezen heeft. De website kan zeker gebruikt worden als 
secundaire informatiebron voor mensen die willen huren, om de info die ze kregen op het onthaal nog eens na te 
lezen. Handig ook voor medewerkers om hier naar te verwijzen. Voor kandidaat-huurders is het online opvragen 
van hun rangschikking zeker nuttig. We blijven dan ook inzetten op een laagdrempelige website en blijven er naar 
toeleiden.  
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* Ook in andere informatie voor kandidaat-huurders is zeker nog ruimte voor verbetering. Het 
inschrijvingsformulier staat op punt. We proberen de grote lappen tekst bij bv het intern huurreglement te 
herwerken, visueler te maken en meer in brochurevorm te werken. Een onthaalmap voor kandidaat-huurders kan 
hier zeker handig zijn. 

16.2.3.  ONDERHOUD & HERSTELLINGEN 
 
16.2.3.1.  Resultaten onderhoud & herstellingen 
 
De Tevredenheidsmetingen over Onderhoud & Herstellingen worden uitgevoerd bij de huurders bij wie het 
afgelopen jaar een herstelling of onderhoud werd gedaan. We hanteren hiervoor het principe van ‘afgewerkte 
werkbonnen’. Ook hier hanteren we het minimum van 1 maand na de herstelling / het onderhoud en maximum 9 
maanden na de herstelling / het onderhoud. We hebben 392 vragenlijsten uitgestuurd. Hiervan zijn er 159 voltooid 
(40,56%). Niet alle respondenten die de vragenlijst afgewerkt hebben, hebben alle vragen beantwoord.  

De vragenlijst startte met het bepalen welk probleem de respondent had. De antwoorden zijn zeer uiteenlopend. 
Gezien de enquêtes anoniem zijn, levert het bepalen van het probleem geen meerwaarde voor de interpretatie van 
de resultaten. Bovendien mocht er maar 1 antwoord aangeduid worden, terwijl sommige respondenten meerdere 
opgeloste en nog niet-opgeloste problemen hebben. Deze vraag zorgt voor verwarring bij de respondent, waardoor 
ook het interpreteren van de resultaten niet altijd eenduidig kan gebeuren.  

De meerderheid (73,94%) meldde het probleem per telefoon. 4,85% meldde een probleem met een brief, 3,03% 
deed dit door een bezoek aan De Oostendse Haard, 7,88% mailde, 3,64% gaf het door via de website, 2,42% 
kruiste ‘geen antwoord’ aan, 4,24% liet het probleem nog niet weten. Dit laatste is te verklaren door het feit dat 
een respondent naar alle waarschijnlijk een nieuwe probleem heeft of een andere melding voor ogen heeft, dan de 
reden waarom hij/zij de Tevredenheidsmeting kreeg.  

“Hoelang duurde het voor iemand langskwam voor de herstelling?”  

De antwoorden op deze vraag variëren sterk van minder dan 1 dag (13,38%), over minder dan 1 week 
(30,28%), naar tussen de 1 en 2 weken (23,94%), over tussen 2 weken en 1 maand (9,86%), tot meer dan 1 
maand (15,49%). 7,04% duidde ‘geen antwoord’ aan. 77,24% bevestigde wel dat het probleem opgelost 
was. 58,33% gaf aan dat het probleem snel opgelost was.  

“U liet De Oostendse Haard weten dat u een probleem had. Hoe tevreden was u over onze medewerker?” 

 Helemaal 
akkoord 

Akkoord Niet 
Akkoord 

Helemaal  
niet 
akkoord 

Geen  
antwoord 

Gemakkelijk bereikbaar 43,55% 41,94% 3,23% 4,03% 7,26% 
Beleefd 54,76% 38,89% 1,59% 2,38% 2,38% 
Aandacht & begrip 47,01% 42,74% 3,42% 2,56% 4,27% 
Duidelijke info over oplossing 35,09% 44,44% 6,84% 4,27% 8,55% 
Afspraken over de oplossing 38,14% 38,98% 8,47% 5,93% 8,47% 
DOH is afspraken nagekomen 40,00% 41,60% 5,60% 7,20% 5,60% 

“Wie herstelde het defect en hoe tevreden was u?” 

38,85% gaf aan dat het defect hersteld werd door een externe technicus, 33,81% gaf aan dat een technicus 
van De Oostendse Haard het defect herstelde. Dit kan, onze Verantwoordelijken Gebouwenbeheer gaan zelf 
ook ter plaatse en lossen indien mogelijk zelf ook heel wat problemen op. 27,34% gaf aan dat ze het niet 
weten wie het defect herstelde. De meerderheid (47,45%) gaf aan dat er 1 keer een medewerker 
langskwam. Bij 28,47% kwam een medewerker 2 keer langs, bij 5,84% kwam iemand 3 keer langs en bij 
4,38% kwam iemand meer dan 3 keer langs. Bij 8,76% is het probleem nog niet opgelost. 5,11% geeft aan 
het niet te weten. Het woord ‘medewerker’ kan ook hier voor verwarring zorgen, gezien wij werken met 
externe aannemers voor herstellingen. Respondenten maken niet altijd dat onderscheid.  
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Hoe tevreden was u over de technicus” 

 Helemaal 
akkoord 

Akkoord Niet 
akkoord 

Helemaal 
niet  
akkoord 

Geen  
antwoord 

De technicus was beleefd 53,17% 38,10% 0,79% 3,17% 4,76% 
De technicus werkte snel 48,78% 39,02% 1,63% 3,25% 7,32% 
De technicus deed zijn werk goed 47,62% 42,86% 0,79% 2,38% 6,35% 
De technicus deed werk proper 50,00% 37,90% 2,42% 1,61% 8,06% 

Respondenten kunnen niet altijd goed inschatten of het nu een medewerker van De Oostendse Haard was 
of een externe aannemer. Velen maken ook gewoon het onderscheid niet, waardoor het interpreteren van 
bovenstaande resultaten een vertekend beeld kan geven.  

“Wat vond u van uw factuur?” 

 Helemaal 
akkoord 

Akkoord Niet  
akkoord 

Helemaal  
niet  
akkoord 

Geen  
antwoord 

Welke werken de technicus deed 11,76% 13,73% 0,00% 0,98% 73,53%* 
Het aantal uren van de technicus 7,61% 10,87% 2,17% 1,09% 78,26%* 
De factuur was duidelijk 12,50% 13,54% 0,00% 1,04% 72,92%* 

*Als de respondent geen factuur kreeg, moet deze ‘geen antwoord’ aanduiden.  
 

16.2.3.1.  Resultaten naar aanleiding van de metingen bij huurders met onderhoud & 
herstellingen 
 
* Het is de plicht van de huurder, in het onderhoud en behoud van de woning, om een probleem met de woning 
onmiddellijk of thans zo snel als mogelijk aan ons te melden. Het is dan ook aan ons om bereikbaar te zijn. Uit de 
tevredenheidsmeting blijkt ook dat onze medewerkers gemakkelijk bereikbaar zijn. Daarbij is de telefoon het 
meest gebruikte communicatiemiddel. Dit is ook heel laagdrempelig. De medewerker kan onmiddellijk, gepast 
reageren op het probleem dat zich stelt. 
 
*We zien in deze Tevredenheidsmeting dat de digitale communicatiemiddelen (e-mail, meldingsformulier website) 
amper gebruikt worden. We kunnen inzetten op een meer doorgedreven digitaliseren voor het onderhoud en 
herstellingen. Dit betekent het ‘begeleiden’ van onze doelgroep in deze digitalisering, maar bovenal moeten we ons 
afvragen of onze doelgroep wel kan digitaliseren (leeftijd, kostprijs, digitale toegang, …). Daarvoor is een 
intensiever onderzoek bij onze huurders nodig. Het huidige digitaal meldingsformulier is sowieso al een stap  naar 
zij die digitaal willen melden. Al is er zeker nog ruimte om het digitaliseringproces te optimaliseren. Het volledig 
digitaliseren betekent ook het bij ons zo efficiënt mogelijk introduceren in de huidige werking  (meldingsformulier 
onmiddellijk koppelen aan de database bv, meldingen kunnen afwerken in onze database, …). Gaandeweg zal ook 
de doelgroep volgen, al zal dit trager verlopen door bepaalde obstakels eigen aan ons doelpubliek. Thans blijft 
telefonische bereikbaarheid met een onmiddellijk persoonlijk contact belangrijk, zeker voor dringend meldingen.  
 
* De Tevredenheid over de medewerkers is groot. De Oostendse Haard streeft er naar om gemakkelijk bereikbaar 
te zijn op een goed bereikbare locatie, maar ook via diverse communicatiekanalen. Onze medewerkers kennen hun 
materie en letten er op dit op een zo beleefde, verstaanbare, duidelijke, laagdrempelige manier aan de huurders uit 
te leggen. Een menselijke aanpak staat daarbij voorop. We stellen vast dat zich dit ook vertaalt in deze 
Tevredenheidsmetingen. We houden deze principes aan voor onze dienstverlening.  
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16.2.4.  MUTATIES 
 
16.2.4.1.  Resultaten mutaties 
 
De Oostendse Haard bepaalt voor deze bevraging de doelgroep als volgt: we bevragen iedereen die het voorbije 
(bevragings)jaar bij ons is gemuteerd en we rekenen dat iemand minimum 1 maand gemuteerd moet zijn. We 
bevragen iedereen binnen deze doelgroep. We hebben 10 bevragingen uitgestuurd en slechts 1 ingevulde 
bevraging terug ontvangen. Deze responsgraad is te laag om resultaten te generen en uitspraken te doen.  
 
16.2.5.  ALGEMENE CONCLUSIES TEVREDENHEIDSMETINGEN 
 
De Tevredenheidsmetingen bij Nieuwe Huurders, Kandidaat-Huurders en bij zij die een Onderhoud of Herstelling 
hebben resulteren in positieve percentages. De Tevredenheid zit goed, al betekent dat niet dat we geen acties meer 
moeten ondernemen. Bovendien is er ook nog de factor ‘sociale wenselijkheid’, die ongetwijfeld een impact heeft 
op het invullen van de Tevredenheidsmetingen. Net als andere factoren (vb. bus te laat, even wachten aan de 
telefoon, …) een invloed kunnen hebben op de antwoorden. Hou er ook rekening mee dat mensen die tevreden zijn, 
daarom dit niet altijd melden of een bevraging invullen. Anderzijds leeft het idee dat zij die ontevreden zijn, het luid 
verkondigen. Blijft wel de vraag of zij ook een bevraging invullen. Er is dus toch enige voorzichtigheid geboden bij 
dergelijke metingen.  
 
Thans is het duidelijk dat wij als in onze dienstverlening onze focus moeten houden op een persoonlijke aanpak, 
klantvriendelijk en menselijk, bereikbaar, open en transparant met telkens in het achterhoofd ons motto: 
‘duurzame huisvesting, levende buurten’.  
 
In het algemeen over alle bevragingen kan de responsgraad nog hoger. We proberen, gelet op de beperkingen (vb. 
geen terugstuurenveloppe), nog manieren uit te werken om mensen te stimuleren in het antwoorden. Voor 
Tevredenheidsmetingen van 2022 kan niet meer gewerkt worden met de tool huurderstevredenheid meten van 
Wonen-Vlaanderen, omdat de VMSW de ondersteuning hiervoor afbouwt tegen 1 januari 2023. Enkel bevragingen 
die opgestart werden voor 15 maart 2022 zullen nog verder ondersteund worden. Nieuwe bevragingen kunnen dus 
nu al niet meer opgestart worden. Er zal een alternatief uitgewerkt worden door de VMSW.  
 

 

  



Jaarverslag 2021 dd. 02.06.2022 - 87 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                18. VERSLAG SOCIAAL OOGMERK                                                                                                                                                                                                                                         
 
Gelet op de artikelen 95, 96 en 661, 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen, 
zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek 
van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 6 februari 
2001). 
 
Gelet op artikel 9 van de statuten van de vennootschap voor het laatst gewijzigd op 19 augustus 2012 en 
gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 september 2012 onder het nummer 0158350, 
bevestigt de Raad van Bestuur dat tijdens het dienstjaar 2014 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het 
sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig artikel 4 van haar statuten heeft bepaald. 
 
Inzonderheid heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, werkingskosten en 
bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk van de vennootschap te 
bevorderen. 
 
Zoals blijkt uit het verslag van de werking van de vennootschap in dit jaarverslag, werden ook in 2021 de 
nieuwe investeringen gericht én op de uitbreiding van het aanbod van sociale huurwoningen én op de grondige 
renovatie van de huidige woningen. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19. BOEKHOUDING                                                                                                                                                                                                                                                                                   
De jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening, de tabel met de resultatenwerking, de 
toelichting en de sociale balans, vormt één geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wetgeving 
van toepassing op onze vennootschap. 
 
De Oostendse Haard heeft de jaarrekening opgemaakt en zal die neerleggen in euro’s. 

 
 
19.1.  Commentaar op de jaarrekening   

 
Het commentaar gaat uit van de balans na resultaatverwerking en geldt bijgevolg onder voorbehoud van 
goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de jaarvergadering. 

 
Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I met 
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 

 
 
19.2.  Balans na resultaatverwerking 

 
De balansen van het laatst afgesloten en het voorgaande boekjaar worden hierna in beknopte vorm 
weergegeven (EUR) : 

  
                (bedragen in eenheden) 

                ACTIVA  31 december 2021 31 december 2020 

Vaste activa 86.282.449,16 84.700.061,75 
Vorderingen > 1 j 0,00 0,00 
Overige vlottende activa 11.447.820,23 10.973.885,41 

TOTAAL DER ACTIVA 97.730.269,39 95.673.947,16 
  

 

                PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 21.015.986,31 20.431.349,61 
Voorzieningen en uitgest. belastingen > 1 j 3.318.332,31 3.421.328,57 
Schulden > 1 j  68.826.495,88 67.929.065,93 
Schulden  1 j 4.277.480,41 3.589.909,40 
Overlopende rekeningen 291.974,48 303.293,65 

TOTAAL DER PASSIVA 97.730.269,39 95.673.947,16 

 
  

Uit voorgaande gegevens leiden we volgende ratio's af : 
    2021 2020 
        
1. Liquiditeit (Vlottende activa / Schulden op korte termijn) 2,68 3,05 
        

2. Solvabiliteit (Eigen vermogen / Totaal vermogen) 21,50% 21,36% 
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19.3.  Resultatenrekening       

Hierna worden de voornaamste gegevens uit de resultatenrekening van de laatste twee boekjaren beknopt 
weergegeven: 
 

(bedragen in EUR) 31 december 2021 31 december 2020 

Omzet 6.374.392,90 5.919.007,50 
Diverse opbrengsten 200.665,73 454.678,78 
   Totaal bedrijfsopbrengsten 6.575.058,63 6.373.686,28 

Diensten en diverse goederen 2.538 716,09 1.924.710,31 
Personeelskosten 1.130.662,19 982.602,28 
Afschrijvingen 2.830.387,08 3.283.458,31 
Voorzieningen -99.674,29 -614.767,78 
Andere bedrijfskosten 591.105,62 655.985,80 
   Totaal bedrijfskosten 6.991.196,69 6.231.988,92 

Bedrijfsresultaat -416.138,06 141.697,36 

Financiële opbrengsten 1.045.044,73 927.833,14 
Financiële kosten 1.229.895,75 1.235.486,59 

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening -600.989,08 -165.956,09 

Niet recurrente opbrengsten 1.534.604,10 848.989,59 
Niet recurrente kosten 152.909,65 591,62 

Resultaat na niet recurrente 780.705,37 682.441,88 

Onttrekking/overboeking uitgestelde belastingen 10.713,58 10.871,64 

Belastingen op het resultaat   12.603,88 

Resultaat van het boekjaar   791.418,95 680.709,64 
Onttrekking/overboeking aan/naar de belastingvrije 
reserves     

TE BESTEMMEN RESULTAAT BOEKJAAR 791.418,95 680.709,64 
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19.4.  Resultaatverwerking      

  
Wij stellen u voor aan het resultaat de volgende bestemming te geven (in EUR): 

A. Te bestemmen winstsaldo:                                              (+) 791.418,95 
B. Te verwerken verliessaldo:                                               (-)     
          bestaande uit: 
                 - te bestemmen winst van het boekjaar                   (+)               
                 - te verwerken verlies van het boekjaar             (-)      
                 - overgedragen verlies van het vorig boekjaar          (+)  
C. Onttrekking aan het eigen vermogen                     (+)               
          bestaande uit: 
                - onttrekking aan het kapitaal en de uitgiftepremies    (+)           
                - onttrekking aan de reserves                               (+)               
D. Toevoeging aan het eigen vermogen                                   (-)  
           bestaande uit: 
                 - toevoeging aan het kapitaal en uitgiftepremies       (-)                
                  - toevoeging aan de wettelijke reserves                 (-)                         
                 - toevoeging aan de overige reserves                     (-)  
E.   Over te dragen winst/verlies                                            (-) 791.418,95 
F.    Uit te keren winst                                                         (-)                 
             bestaande uit: 
                  - vergoeding van het kapitaal                              (-)  
                  -    tantièmes                                                  (-)                  
                  - andere rechthebbenden                                  (-)                  
 
  

19.4.1. Kapitaalsubsidies   (Art 100 5° C W Venn) 
  

Er werden geen nieuwe subsidies verworven betreffende huurprojecten.  Deze subsidies  doven uit gezien 
het gewijzigde beleid.  

  
19.4.2. Tegenstrijdig belang van vermogenrechtelijke aard van een bestuurder 
  

Cfr artikel 523 § 1 W.Venn. worden de getroffen besluiten terzake hierna overgenomen: 
Nihil 
  
  

19.4.3. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 
  

Sinds het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2021 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan, 
die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.  

  
  
19.4.3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap  
        aanmerkelijk kunnen beïnvloeden  
  

Er zijn geen omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen   
beïnvloeden.  

  
  
19.4.4. Onderzoek en ontwikkeling 
  

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werden in het voorbije boekjaar geen activiteiten uitgevoerd. 
  
  
19.4.5.  Kapitaalverhogingen en uitgifte van converteerbare obligaties en warrants waartoe door de raad  
              van bestuur besloten werd in de loop van het boekjaar 
  

Er zijn geen wijzigingen gedurende het afgelopen boekjaar. 
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19.4.6. Bijkantoren 
  

Nihil 
  
  
19.4.7. Verkrijging eigen aandelen 
  

Nihil 
  
  
19.4.8. Voornaamste risico’ s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd 
  

Het resultaat en de toekomst van de Oostendse Haard  is sterk afhankelijk van de beslissingen genomen 
door de Vlaamse Gemeenschap. 

  
Om deze redenen werd niet overgegaan tot een waardering in de optiek van discontinuïteit. 

  
  
19.4.9. Mededeling nopens het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten, voor zover zulks  
         van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat 
  

De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van dergelijke financiële instrumenten. 
  
  

19.4.10.  Nota betreffende het resultaat 
  

Er is een verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening van € 600.989,08. 
  
Dit is te verklaren door volgende factor: 

  
Grotere toename van de vaste kosten (ook wel door andere boekhoudkundige verwerking van bepaalde 
kosten volgens VMSW instructies) die onvoldoende wordt gecompenseerd door de stijging van de omzet 
uit de verhuringen.  Dit wordt ook maar gedeeltelijk geneutraliseerd door de aanpassing van het 
afschrijvingsritme van de nieuwbouw- en renovatieprojecten volgens de nieuwe richtlijnen van de Vlaamse 
overheid.   
     

Op basis van een  gedetailleerde onderhoudsplanning over een tijdshorizon van 10 jaar werd de voorziening voor 
grote onderhouds- en herstellingskosten verminderd met  € 175.176,00.  Daarnaast werd wel een bijkomende 
provisie van € 82.661,00 aangelegd voor hoogstwaarschijnlijk niet recupereerbare schade toegebracht door 
(ex)huurders aan wooneenheden 

  
De cashflow van de maatschappij bedraagt € 3.467.000,00. 

Het af te lossen kapitaal  voor boekjaar 2021 bedraagt € 2.560.000,00. 

Er is een cashflow overschot van meer dan € 900.000,00. 
  
  

19.4.11.  Uitgaven 
  

Zie evolutie grootboekrekeningen pag. 1 t.e.m. 10.      
  
   


