
Project “Zoutweg” 

(Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen) 

Het project “Zoutweg” te Lievegem dat nu voltooid is omvat de sloop van 6 huurwoningen (Zoutweg 54-64) en 

de bouw van 8 nieuwe huurwoningen met 2 slaapkamers op dezelfde plaats.  De woningen voldoen aan alle 

huidige energetische normen en er werd ingezet op een maximaal comfort voor de bewoners (vb. 

inloopdouche).    Hiervoor werd in 2013 door de MBV een architectenwedstrijd georganiseerd die werd 

gewonnen door architect Stefaan Browaeys uit Oudenaarde. Via een open aanbesteding werden de werken 

eind 2018 besteld bij de firma Recon Bouw uit Maldegem. De MBV doet met dit project een investering van 

ongeveer 1.200.000€. 

De oorspronkelijke woningen werden begin de jaren 1950 opgetrokken door de “Samenwerkende 

maatschappij Voorziening in Nood” langsheen de “Steenweg op Lembeke”. De woningen beschikten toen nog 

niet over een badkamer, er was buiten wel een wasplaats en een toilet dat via een overdekt pad bereikbaar 

was. De keuken bestond enkel uit een stenen afwasbak en een mazoutvuur in de leefruimte was de enige bron 

van verwarming.  

Door een fusie van beide sociale huisvestingsmaatschappijen in 1988 werden deze woningen eigendom van de 

MBV. Gezien het sterk verouderde karakter heeft MBV gekozen voor vervangingsbouw in plaats van renovatie. 

Hierdoor wordt een vernieuwende impuls gegeven aan de straat en wordt het eentonig beeld van de 

bestaande identieke woningen doorbroken. 

Dit project maakt deel uit van een groter geheel van renovatie- en nieuwbouwprojecten van de MBV in de 

buurt. Recent zijn de renovaties aan de overkant in de Zoutweg, Oostmoer, Beke- en Renning Tuinwijk 

opgeleverd. Momenteel is er ook een grote renovatie bezig in de Vlinderstraat – Akkerstraat en in de Trekweg-

Lousberglaan-Beke. Dit zijn grote renovaties met verhuisbeweging waarbij de huurders 2 maand de tijd krijgen 

om van hun oude woning naar een gerenoveerde woning te verhuizen. MBV bouwt ook 21 sociale 

appartementen met een gemeenschapsruimte in de Patronagiestraat en wordt een nieuwe straat met 15 huur- 

en 9 koopwoningen aangelegd in de Akkerstraat. De werken voor de aanleg van de straat zijn gestart, 

vermoedelijk kan met de bouw van de woningen gestart worden half volgend jaar.  Ten slotte wordt op de 

komende raad van bestuur de aannemer aangesteld voor de bouw van 11 koopwoningen en 8 

huurappartementen in de wijk Kleitstraat-Rijvers fase 2. 

De keuze om woningen met 2 slaapkamers te bouwen ligt voor de hand. In het lokaal woonoverleg waarin de 

gemeente, de Woonwijzer, Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij zetelen, wordt een 

kandidatenanalyse gedaan.  Daarin komt naar voor dat de nood bij de kleine gezinnen zeer hoog is. In het 

nieuwbouwproject “Akkerstraat” zullen woningen worden voorzien voor zowel kleine als grote gezinnen, zodat 

ook deze niet uit de boot vallen.   

In Lievegem is MBV met zijn 465 sociale huurwoningen een belangrijke speler op de woonmarkt waarbij volop 

wordt ingezet op de ontwikkeling van gemengde projecten (zowel huur als koop).  Sinds dit jaar heeft MBV de 

erkenning gekregen om naast het verstrekken van leningen voor sociale koopwoningen ook sociale leningen te 

verstrekken voor private woningen.  Met deze erkenning is MBV een totaaladviseur voor kandidaten met een 

bescheiden inkomen in het woonlandschap. 

MBV is niet alleen bezig in Lievegem.  Met onze lopende bouwwerven beleven we een absolute piek bij de 

nieuwbouwprojecten (Assenede/Sint-Bernardus: 22 huurappartementen / instapklas / kinderopvang  – 

Eeklo/Tieltsesteenweg: 12 koopappartementen – Eeklo/Ijzerstraat: 9 koopwoningen– Eeklo/Gentsesteenweg: 

kantoor & loods & 5 huurappartementen – Lievegem/Passage: 21 huurappartementen & 

gemeenschapsvoorziening). 
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www.mbv-sociaalwonen.be/over-ons/pers 
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