
Project “Zoutweg” 

(Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen) 

 

Sleuteloverhandiging – steuntje in de rug van onze burgemeester 

Op 30 september 2020 werd door de burgemeester, dhr Tony Vermeire  in aanwezigheid van het 

directiecomité* van MBV de sleutels overhandigd van 8 nieuwe sociale huurwoningen.  Deze woningen zijn een 

knap voorbeeld van verdichting waarbij 6 oude woningen werden vervangen. 

De woningen hebben 2 kamers en zijn voorzien van alle comfort.  Naast een functionele keuken, inloopdouche, 

voldoende berging, regenwaterrecuperatie,…zal het E-peil 50 ervoor zorgen dat de huurders een minimum 

verbruik hebben.  Alle woningen zijn ook voorzien van een berging en hebben een tuintje.  Goed voor een 

totaalinvestering van 1, 2 miljoen euro. 

*directiecomité: Frank Sierens (voorzitter), Jo De Coninck (onder-voorzitter), Christine Claeys (bestuurder), Antoon Devaere (bestuurder); 

Isabelle Verwilst (directeur) 

Nog steeds betaalbare huisvesting maar een tikkeltje anders 

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

maatschappij Voorziening in Nood”.  Gestart met een toilet en wasplaats buiten, een stenen afwasbak en een 

mazoutvuur werden er doorheen de jaren wel wat opfrissingwerken gedaan maar drong zich nu een grondige 

renovatie op die uiteindelijk resulteerde in een vervangingsbouw.    

Vervangingsbouw, nieuw – functioneel - betaalbaar 

Doordat de 6 woningen nog allemaal eigendom waren van MBV kon een vervangingsbouw worden 

gerealiseerd.  Hierdoor wordt een vernieuwde impuls gegeven aan de straat en wordt het eentonig beeld van 

de bestaande identieke woningen doorbroken.  De gemeente Lievegem steunde ons in deze verdichting, 

gedurfd en innovatief maar het resultaat mag er zijn. 

Het stopt niet hier, MBV blijft ambitie hebben 

De vervangingsbouw past in de visie van MBV om enerzijds tegemoet te komen aan de grote nood van 

betaalbare huisvesting (gemiddelde huurprijs € 350,00)  en anderzijds de kwaliteit van het patrimonium te 

verbeteren.  Naast een piek in de nieuwbouwprojecten (zowel huur als koop) blijft MBV ook inzetten op de 

renovatie van het patrimonium.  Vorig jaar heeft MBV méér dan 4 miljoen euro geïnvesteerd in het bestaande 

patrimonium en het 21-koppig team met de steun van de raad van bestuur en de Vlaamse Overheid blijft 

naarstig verder werken.  Onze huurders en kandidaat-huurders rekenen op ons en de gemiddelde wachttijd 

voor een sociale woning van 3,5 jaar moet dringend naar beneden! 

 

 

 

 

 

 

MEER INFO 

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

isabelle.verwilst@mbvsw.be 

 


