
Project “Wilgenpark” 

Griezelige en gezellige inhuldiging – de buurt centraal 

In aanwezigheid van de burgemeester dhr. Luc Vandevelde, de onder-voorzitter MBV dhr. Jo 

De Coninck, het bestuur en medewerkers stad Eeklo en MBV. 

 

MBV besliste in 2008 te onderzoeken hoe de 112 appartementen konden gerenoveerd worden en 

hoe de omgeving sterk kon worden verbeterd.  In samenspraak met de stad Eeklo, VMSW (Vlaamse 

Maatschappij Sociaal Wonen en MBV werd snel duidelijk dat een globale aanpak nodig was om een 

nieuwe impuls te geven aan de sociale woonwijk Wilgenpark. 

De kernwoorden van de nieuwe impuls waren: ontharding, vergroening, mobiliteit, leefbaarheid, 

sociaal en duurzaamheid.   

Renovatie appartementen 

Om de leefbaarheid in de appartementen te vergroten werd de indeling van de appartementen 

aangepast en werden ze ook rolstoeltoegankelijk gemaakt.  Alle technieken werden verbeterd naar 

de hedendaagse normen.   Grotere badkamers, mooie terrassen, individuele bergingen, dubbele 

beglazing en extra isolatie zorgen ervoor dat we klaarstaan voor de toekomst.  Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat deze totale investering 10 miljoen euro heeft gekost.   

De goede huurdersbegeleiding waarin MBV bijgestaan wordt door het OCMW, het CAW, de politie, 

de stadswacht en diverse andere ondersteunende diensten draagt bij aan deze leefbaarheid.  Om de 

toegankelijkheid van de gebouwen en afval sorteren mogelijk te maken waren ingrepen in het 

openbaar domein nodig. 

 

Openbaar domein 

De groenzone rond de hoogbouw werd ingedeeld in verschillende zones waarin ruimte was voor 

spelen, ontspannen en genieten.  Doorheen het gebied kan gewandeld worden en werden 

verschillende zitplekken voorzien.  De vroegere straten nodigden uit tot snel verkeer.  Om dit te 

beperken werd een gedeelte van de garageboxen afgebroken waardoor een aaneengesloten 

parkruimte ontstaat. 

De wegenis werd volledig ingericht volgens het zone-30 principe.  Aan de toegangen werden 

parkeerclusters voorzien zodat er verkeersluwe zones ontstaan.  Er werd bewust gekozen om de 

verharding zoveel mogelijk te beperken.  Het risico op wateroverlast of overstromingen wordt zo 

beperkt omdat het regenwater beter kan infiltreren in de bodem. 

De investering van het openbaar domein bedroeg 2 miljoen euro. 

 



Een wijk met ambitie én een woonmaatschappij met ambitie 

Naast de 112 appartementen heeft MBV in de wijk ook nog 300-tal ééngezinswoningen.  De goede 

samenwerking tussen de VMSW, stad Eeklo, Riopact en MBV smaakt naar meer.  Momenteel wordt 

bestudeerd in hoeverre ook de rest van de wijk gedeeltelijk kan onthard worden. 

Verder zal MBV Eeklo vanaf 01.01.2023, samen met Wonen Zelzate en SVK Meetjesland, de 

woonmaatschappij Meetjesland vormen.  Deze woonmaatschappij zal in het werkingsgebied 

Assenede, Evergem, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate het beheer op zich nemen 

van ongeveer 2.750 woningen. 

De toekomst van de sociale huurder, koper en ontlener in het Meetjesland is verzekerd! 

 
@ Ballonvaarten Madou 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER INFO  

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

isabelle.verwilst@mbvsw.be 


