
Felicitaties van de minister voor MBV Eeklo 

        Visitatieverslag 

 

 

Felicitatiebrief 

 

Bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen viel deze week een felicitatiebrief van 

de minister van Wonen Matthias Diependaele in de bus.   

 

Visitatie 

 

Begin mei 2021 kwam een team van experten, in opdracht van de minister, op bezoek bij MBV  

Tijdens de vele gesprekken met de gemeentebesturen, andere actoren, huurders, kopers, eigen 

bestuursleden en medewerkers is tot uiting gekomen dat MBV een sterke partner is in het lokale 

woonbeleid.  MBV tracht steeds te evolueren en haar eigen werking te verbeteren.  Daarbij hebben 

wij de stap gezet van een zuivere huurmaatschappij naar een gemengde maatschappij waarbij zowel 

sociale huurwoningen, koopwoningen als leningen worden aangeboden. 

 

Op 17 van 18 doelstellingen presteert MBV van goed tot zeer goed, in de sector wordt zij dan ook 

gezien als een stabiele en correcte maatschappij .   De raad van bestuur en medewerkers zijn dan ook 

héél trots op het resultaat.  Hun beleidskeuzes en inzet van de voorbije jaren komen tot uiting in het 

rapport en zorgen ervoor dat we aan meer dan 1800 gezinnen in het Meetjesland een betaalbare 

woning kunnen aanbieden.   

 

Blik op de toekomst 

 

Deze goede resultaten zorgen voor een stevig basis om verder te evolueren.  Vanaf 2023 kan in een 

stad of gemeente maar één maatschappij actief zijn.  Dit betekent dat MBV Eeklo, SVK Meetjesland 

en Wonen Zelzate opgaan in één woonmaatschappij.  Een maatschappij met schaalgrootte en 

potentieel maar toch voldoende nabijheid om een persoonlijke aanpak te kunnen garanderen. 

De Meetjeslande Woonmaatschappij zal actief zijn in Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Maldegem, 

Sint-Laureins en Zelzate.  Deze samenwerking biedt naast tal van voordelen zoals schaalvoordelen, 

delen van kennis en expertise het belangrijke voordeel dat de huurder of koper nog één 

aanspreekpunt heeft bij inschrijving en toewijzing. 

We blijven dus met veel plezier en ambitie doen waar we goed in zijn….Zorg dragen voor sociale 

woningen en bovenal ook voor hun bewoners. 

 

Isabelle Verwilst      Frank Sierens 
directeur       voorzitter 
 

 

  



MEER INFO EN FOTOS 
 

Link website (perstekst – visitatieverslag – foto’s) 

https://www.mbv-sociaalwonen.be/Over-ons/Pers/Felicitaties-van-de-minister 

 

 

Contactpersoon: 

Isabelle Verwilst – 09 376 90 43 

isabelle.verwilst@mbvsw.be 

 

 

Foto’s (in groot formaat te downloaden van website) 

https://www.mbv-sociaalwonen.be/Over-ons/Pers/Felicitaties-van-de-minister 

 

 

Groep medewerkers MBV 

 

 
 

12 koopappartementen Tieltsesteenweg, Eeklo – gaan nu in verkoop 
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