
Vanaf 2023 zal er in een gemeente of stad maar
één maatschappij meer zijn die sociale

woningen bouwt, verhuurt en verkoopt.
 

DE WOONMAATSCHAPPIJ
 

Vandaag wordt de intentieverklaring
ondertekend! 

 
 03.06.2022 



 
Woonmaatschappij Meetjesland in wording

 
De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf 2023 

in een gemeente of stad maar één maatschappij meer zal zijn 
die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. 

Dit wordt de woonmaatschappij.
 

Op voorstel van zeven gemeenten uit het Meetjesland (Assenede,
Eeklo, Evergem, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate)

keurde minister Diependaele op 4 februari 2022 het werkingsgebied
Meetjesland goed. Dat betekent dat de Meetjeslandse

Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, cvba Wonen en het Sociaal
Verhuurkantoor Meetjesland samen de woonmaatschappij in het

Meetjesland zullen vormen. 
 

De toekomstige woonmaatschappij zal 2800 huurwoningen
verhuren.

Met een personeelsploeg van 45 medewerkers stelt de
woonmaatschappij de ambitieuze doelstelling om de komende 10

jaar méér dan 500 bijkomende huur- en koopwoningen te realiseren
in het Meetjesland.

 
Een eerste stap in de fusie van de twee huisvestingsmaatschappijen
en het SVK is de goedkeuring van een intentieverklaring tot fusie. De

besturen van de drie woonactoren hebben op 18 en 19 mei 2022 de
intentieverklaringen goedgekeurd.

 
Door de huidige situatie waarbij verschillende woonactoren actief
zijn binnen éénzelfde gemeente vinden burgers niet altijd de weg

naar de sociale woonmarkt.  
  De sterktes van de drie organisaties bundelen zal een meerwaarde

betekenen voor de woningzoekende.
 
 
 
 



de toegankelijkheid verbeteren van de sociale huur en de sociale
koop voor kandidaat-huurders en -kopers door de éénloketfunctie
van de woonmaatschappij
bijkomende sociale woningen realiseren
de renovatie van de woningen versnellen
een verbeterde huisvestingsondersteuning
de werkingskosten beheersbaar houden
meer mogelijkheden voor bewonersparticipatie
de leefbaarheid van de bewoners bevorderen.

 
Concreet moet deze fusie leiden tot:

 
Naast bovenstaande ambities hebben ook de gemeentebesturen van

ons werkgebied een aantal verwachtingen in het belang van hun
inwoners. Naast ons nieuw kantoorgebouw zullen de lokale

contactpunten in gemeenten ons nog dichter bij de huurders
brengen.  We willen volop de kaart van de huurbegeleiding trekken

door op pad te gaan met onze huurders.  De leefbaarheid in de
wijken is van het allergrootste belang en waar het welzijn centraal

staat.
 

Tot slot willen we ook verder inzetten op het verstrekken van 
sociale leningen.  Deze leningen worden verstrekt voor de kopers van
sociale koopwoningen of bescheiden woningen op de private markt

 
Verder kan een hogere vertegenwoordiging in de raad van bestuur

vanuit de gemeenten de samenwerking met de lokale woon- en
welzijnsdiensten naar een hoger niveau tillen.

 
 



De samensmelting van de drie zal gebeuren via een fusie door
overname van cvba Wonen door de Meetjeslandse

Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en een overdracht van
algemeenheid van SVK Meetjesland vzw naar de nieuw te vormen

woonmaatschappij.  
 

Wat betekent dit voor de sociale huurder? 
De vorming van de woonmaatschappij zal geen invloed hebben op

hun woonsituatie. De sociale huurder kan gewoon in de sociale
woning blijven wonen. Dit zal niet veranderen. De nieuwe

woonmaatschappij zal de huurprijs ook nog altijd berekenen volgens
dezelfde richtlijnen.

 
Patricia De Meyer (Wonen) – patricia.demeyer@cvbawonen.be
Isabelle Verwilst (MBV) – isabelle.verwilst@mbvsw.be
Ilse Baert (SVK) – ilse.baert@svkmeetjesland.be

 
 

Indien bijkomende vragen:
Isabelle Verwilst

09/432 20 19 – 0473/40 23 97
 

Wilt u de perstekst en afbeeldingen digitaal:
www.mbv-sociaalwonen.be/over-ons/Pers

 

https://www.mbv-sociaalwonen.be/over-ons/Pers

