
14 juni 2018
Infodag

Renovatiewerken
Wijk Kleine Brede Akker



Infodag in 3 delen

10.30 uur: eerste groep huurders

13.00 uur: tweede groep huurders

15.00 uur: derde groep huurders



KORT OVERZICHT VAN ONZE WIJK

“KLEINE BREDE AKKER”



Even terug in het verleden:

In de loop van februari – maart 2016 bracht het architectenbureau 
Quirynen & Jacobs een bezoek aan elke woning.

22 juni 2016: infovergadering voor alle bewoners

2016-2017: samenstelling en opmaak van het uitvoeringsdossier

23 december 2016: goedkeuring van het voorontwerpdossier door 
de VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen)

9 januari 2018: goedkeuring van het uitvoeringsdossier door de 
VMSW



Waar staan we momenteel:

9 maart 2018: publicatie van de oproep voor een open aanbesteding

19 april 2018: opening van de biedingen op een open aanbesteding

17 mei 2018: gunning van de werken aan de aannemer THV 
Bouwbedrijf Vandersmissen-Algemene aannemingen De Coninck, 
Terbermenweg 64 te 3540 Herk-de-Stad

- bedrag der werken: 5.788.483,34 euro (excl. BTW, 
erelonen, herzieningen materialen en lonen …)

- gemiddeld ca 95.000,- euro per woning
- de bestelling der werken zal plaatsvinden in de loop van 

juni 2018



Start en timing van de werken:

startdatum der werken: 1 september 2018

Fase 1: Bouwwerken: van 23 naar 22 wooneenheden: 240 
kalenderdagen(tot ca 30 april 2019)

• Verhuis van de bewoners: 30 kalenderdagen (1 mei tot 30 mei 
2019).

Fase 2: Bouwwerken: 20 wooneenheden: 180 kalenderdagen (tot ca 
30 november 2019)

• Verhuis van de bewoners: 30 kalenderdagen (1 december tot 
december 2019).

Fase 3:• Bouwwerken: van 21 naar 19 wooneenheden: 180 
kalenderdagen (tot ca 30 juni 2020)



LEEGSTAANDE PANDEN

 Liggen momenteel al leeg: 25 woningen
 * 10 appartementen

 Krokusstraat 7/1, 7/2, 9/1, 13/1, 49/2

 Tulpstraat 20/1, 22/1, 24/1 en 24/2

 * 15 huizen
 Hyacinstraat 33

 Krokusstraat 17, 27, 59, 63, 67, 56, 30, 16 en 14

 Anemoonstraat 1, 25 en 16

 * 6 garageboxen op het einde van de Krokusstraat zijn 
reeds afgebroken



FASE 1 OMVAT  VOLGENDE WONINGEN

 - Hyacintstraat 33 

 - Bloesemlaan 3

 - Anemoonstraat 1

 - Krokusstraat  7/1 & 7/2 - 17 – 19 – 27 – 28 -

- 30 – 40 – 56 – 59 – 63   

 - Tulpstraat 5 – 18/1 & 18/2 – 20/1 & 20/2 –

 22/1 & 22/2 – 24/1 & 24/2



FASE 2 OMVAT  VOLGENDE WONINGEN

 - Hyacintstraat 35 – 37 

 - Anemoonstraat 9 – 15 – 16 – 25 

 - Krokusstraat  15/1 & 15/2 – 25 – 29 – 31  –

 49/1 & 49/2 – 51/1 & 51/2 – 53 - 57

 - Tulpstraat 1 – 4 – 6 



FASE 3 OMVAT  VOLGENDE WONINGEN

 - Hyacintstraat 36 - 38 

 - Krokusstraat  9/1 & 9/2 – 11/1 & 11/2 –

13/1     

& 13/2 – 12 – 14 – 16 – 22 – 24 – 42 –

43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 61 – 67 



WELKE WERKEN WORDEN VOORZIEN

 Het architectenbureau Quirynen-Jacobs uit 

Genk die instaan voor het ontwerp geven nu 

een uiteenzetting van de voorziene 

renovatiewerken aan de hand van de plannen.  

Nadien komen wij terug om meer informatie te 

geven over de administratie en de 

verhuisbewegingen.



TIJDELIJKE VERHUIS

Na renovatie keer je terug naar je vorige woning. Je dient vooraf 
eerst naar een nog niet gerenoveerde woning te verhuizen. 
Nadat je woning gerenoveerd is, kan je terug verhuizen.

 * Huurcontract:

 Je huidig huurcontract blijft geldig. Er wordt een bijlage ‘tijdelijke 
herhuisvesting’ gevoegd aan het huidig contract.

 * Verhuis:

 Je hebt telkens 15 kalenderdagen de tijd om te verhuizen.

- * Duurtijd renovatie:

- Is afhankelijk van de fase: +/- 6 tot 8 maanden



TIJDELIJKE VERHUIS

- * Huurprijs:
- De huurprijs ligt niet hoger dan je huidige huurprijs. Pas vanaf het 

moment dat je terug verhuist naar je gerenoveerde woning, wordt 
de huurprijs aangepast. Hoeveel die ‘aangepaste’ huurprijs zal 
bedragen, is nu nog niet geweten (deze zal na uitvoering van de 
renovatiewerken opnieuw geschat worden).

- * Huurwaarborg: 
- Zodra je terug verhuist naar je gerenoveerde woning zal de 

huurwaarborg aangepast worden. De huidige waarborg wordt 
verrekend en het verschil moet je bijbetalen (2018: 967 euro).

- * Plaatsbeschrijving: 
- Zodra je terug verhuist naar je gerenoveerde woning betaal je de 

kosten van de ingaande plaatsbeschrijving (2018: 33 euro).



TIJDELIJKE VERHUIS

 Plaatsbeschrijvingen:
 * Bij elke uit- en/of inhuizing wordt er door onze medewerkers een

tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt en ter plaatse door alle partijen

ondertekend, d.w.z. eerst in uw tijdelijk woning PBS in, daarna PBS uit in uw

huidige woning. Indien u zelf niet aanwezig kan zijn, moet uw vertegenwoordiger

beschikken over een schriftelijke volmacht.

 * Na renovatie gebeurt er het tegenovergestelde: PBS in uw gerenoveerde woning,

 daarna PBS uit in uw huidige woning

 * Wij zorgen voor alle documenten: plaatsbeschrijving, overname documenten

 nutsleidingen zoals water, gas en elektriciteit

 Wat dient u zelf in orde te brengen: 
 * Uw abonnement voor Telenet/Proximus dient u zelf op te zeggen of aan

 te passen

 * Langs gaan bij de gemeente om uw adreswijziging door te geven

 * Een regeling te treffen met de post indien u uw post een periode wil

 laten doorsturen.



LET OP:

- Alle bijgebouwen dienen door de vertrekkende huurder voor 
de verhuis verwijderd te worden (inclusief eventuele 
funderingen) ( indien dit niet gebeurt door de huurder zelf 
gebeurt de afrekening na uitgaande plaatsbeschijving)

- Een tuinhuisje kan blijven staan indien je kan terugkeren naar 
je vorige woning en indien het tuinhuisje voldoet aan de 
gestelde voorwaarden (o.a. 1 meter uit perceelgrens, 
maximum oppervlakte van 6 m², maximum hoogte 2,5m, een 
houten of een metalen geprefabriceerde constructie, 
bodemplaat van hout (geen beton of vloer), geen stallingen, 
voor plaatsing schriftelijke toestemming van NST, ….)



WIE HELPT MIJ BIJ DEZE VERHUIS?

- In het renovatiedossier wordt voorzien dat de aannemer het volgende ter beschikking 
stelt bij één verhuis:

- Een verhuiswagen voor maximum ½ dag

- Een verhuislift voor maximum ½ dag

- 3 verhuizers voor maximum ½ dag

- Deze tussenkomst wordt enkel voorzien bij één verhuis. Aangezien jullie geopteerd 
hebben om eerst tijdelijk te verhuizen naar een niet gerenoveerde woning om daarna 
terug te keren, is deze verhuis enkel voorzien bij de verhuis terug naar de 
gerenoveerde woning.  De eerste verhuis dient u zelf te regelen.

- De verhuisplanning zal opgemaakt worden door de werfleider van de aannemer en de 
toezichter van Nieuw Sint-Truiden.   Hiervoor zal u ten gepaste tijde meer informatie 
ontvangen.



TIJDELIJKE VERHUIS

 FASE 1: huurders verhuizen tijdelijk tussen 1 en 15 aug. 2018
 * Krokusstraat 19

 * Krokusstraat 28

 * Tulpstraat 18/001

 * Tulpstraat 20/002

 * Tulpstraat 22/002

 Worden persoonlijk uitgenodigd op de dienst verhuringen in juni of juli voor 
de verdere afhandeling van hun dossier.

 FASE 2: huurders verhuizen na afronding fase 1 (+/- mei 2019)
 * Hyacintstraat 37

 * Krokusstraat 51/001

 * Anemoonstraat 15

 Worden tijdig uitgenodigd op de dienst verhuringen als definitieve 
verhuisdatum gekend is voor verdere afhandeling van hun dossier.



WIL U GRAAG WAT MEER INFO OVER UW 

PERSOONLIJK DOSSIER?

 U kan: 

 - na afloop van deze uiteenzetting hier  

 terecht bij één van onze collega’s (Katja, 

 Hanne, Bert…) om meer info te bekomen over 

 uw persoonlijke situatie

 - later uiteraard ook nog steeds in onze

 kantoren terecht bij:
  Verhuurdienst: contracten, waarborg,….

  Technische dienst: fasering, verhuisplanning,….

  Werftoezichter die dagelijks in de wijk zal langskomen voor 
opvolging van de werken: Steven Uzar



INFO - MAATJE

 Van zodra de renovatiewerken gaan starten, wensen wij de bewoners ook zo 
veel als mogelijk te betrekken bij dit proces.

 Hiervoor zoeken wij een 2-tal geïnteresseerde personen, die  tijdens de duur 
van de werken willen optreden als ‘tussenpersoon’ (of ‘info-maatje’) tussen 
enerzijds de huisvestingsmaatschappij en anderzijds de 61 huurders.

 De bedoeling is:

 om opmerkingen van huurders bij de uitvoering der werken tijdig te kennen 
zodat er eventueel nog rekening mee gehouden kan worden;

 als ‘info-maatje’ vragen van huurders te vergaren en informatie te 
verstrekken aan deze huurders.



Bedankt voor jullie aandacht!

Zijn er nog vragen?


