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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Chris Wauman: Overzicht sociale woningen, 
soveka en noodwoningen 

lndiener(s) 
Chris Wauman (PVDA); 

Gericht aan 
Maxime Callaert; 

Bondige toelichting 
Beste schepen Callaert, 
Enkele vragen over het sociaal woonbeleid: 
1. Hoeveel sociale woningen zijn er momenteel bewoonbaar en bewoond? (Opsplitsing per 
deelgemeente, opsplitsing per aantal slaapkamérs) 
2. Hoeveel sociale woningen zijn er bewoonbaar maar staan momenteel leeg? (Opsplitsing per 
deelgemeente, opsplitsing per aantal slaapkamers) 
3. Hoeveel sociale woningen zijn momenteel onbewoonbaar? Voor elk, wat is voorziene timing 
tot renovatie? (Opsplitsing per deelgemeente, opsplitsing per aantal slaapkamers) 
4. Hoeveel sociale woningen zijn er gepland als nieuwbouw en welke timing? (Opsplitsing per 
deelgemeente, opsplitsing per aantal slaapkamers) 
5. Hoeveel personen staan er momenteel op de wachtlijst? (Opsplitsing per deelgemeente, 
opsplitsing per gezinsgrootte). 
Graag ook dezelfde 5 vrage.n (indien van toepassing) voor het (toekomstige) aanbod via soveka 
en de noodwoningen. 
bij voorbaat dank. 
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Chris Wauman
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Ovenicht Soveka en

noodwon ingen.pdfl0verzicht
SNMH.pdf

Antwoord op uw schrlftelijke vraag m.b.t. ovezicht sociale woningen, soveka en noodwoningen

Geacht raadstid
Beste heer Wauman

Naar aanteiding van uw schriftelijke vraag met betrekking tot een overzicht van sociate
woningên, Soveka en noodwoningen bezorgen wij'u graag de antwoorden in bÍjLage.

Hoogachtend

.\
Namens het coltege van burgemeester en schepenen

in opdracht

rik Van Ballaer Lieven Dehandschutter
burgemeesterádjunct-a [g em€en di recteur

Grote Marl<t 1 - 9100 Sint-Niklaas
Tel. 0l /78 10 00 - info@sint-niklaas.be
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SOVEKA

L. HoeveeI woningen zijn er momenteeI bewoonbaar en bewoond? (Opspl,itsing per

deelgemeente, opsplitsing per aantaI staapkamÉrs)

322 in 9100 Sint.Niklaas, dus geen in deelgemeenten.

Opsplitsing per aantal slaapkamers niet beschikbaar.

2. l-{oeveel woningen zijn er bewoonbaar maar staan momenteel Leeg? (Opsptitsing per

deelgemeente, opsplitsi ng per aantaI slaapkamers)

geen structurete leegstand, enkel kort tussen 2 verhuringen yoor opfriswerkén

3. Hoeveel woningen zijn momenteel onbewoonbaar? Voor elk, wat is voorziene timing tot
renovatie? (Opsptitsing per deeLgenieente, opspl.itsing per aantaI staapkamers)

4. Hoeveel woningen zijn er geptand als nieuwbouw en welke timing? (Opspl.itsing per

deel.gemeente, opsptitsi ng per aa ntaI staapkamers)

Niet van toepassing

5. HoeveeL personen staan er momenteet op de wachtl.ijst? (OpspLitsing per deelgemeente,
, opspl.itsing pergezinsgrootte).

Momenteel om en bij de 5085 kandidaten op de wachtliist.

(zie schema hieronder)
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NOODWONINGEN

1. Hoeveel woningen zijn er momentee[:bewoonbaar en bewoond? (0pspLitsing per

deelqemeente, opsp l,its i n g per aa ntal. sl.aapkamérs)

31, waarvan 3 in Sinaai

8 woningen worden aangewend voor vluchtelingen uit Oekraïne

l van 5 slaapkamers

3 van 4 slaapkamers

10 van 5 slaapkamers

15 van 2 slaapkamers

2 van l slaapkamer.

2. Hoeveel woningen zijn er bewoonbaar maar staan momenteeI teeg? (Opsptitsing per

deelgemeente, opsptitsi n g per aantaI staa pkamers)

geen stÍucturele leegstand, enke] korttussen 2 verhuringen voor opfriswerken

3 woningen'in renovatie tijdens maand juni

3. Hoeveel woningen zijn momenteel onbeWoonbaar? Voor elk, wat is voorziene timing tot
renovatie? (Opsptitsing per deetgemeente, opsptitsing per aantaI staapkamers)

4. Hoeveel woningen zÍjn er gepland als nieuwbouw en wetke timing? (OpspLitsing per

deelgemeente, opsptitsing per aantaI staapkamers) 
,

Niet van toepassing

5. Hoevee[ personen staan er momenteeI op de wachttijst? (Opsptitsing per deetgemeente,

opspl.itsíng per gezinsgrootte).

13 gezinnen (niet etke situatie is even acuut)
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SNMH

I, Het patrimo;ium van SNMH tett in lotaat 1923 woongetegenheden op datum van 31
december 2021

patrimonium te[t 469 huizen en 1.454 appartementen
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Voor de opspLitsing per deeLgemeente wordt doorverwezen www,snmh.be met een overzicht'per
straat en wijk.

Het afgelopen jaar hebben er 2O4verhuringen plaatsqevonden.
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2. Op 8/0612022 is de teegstand ats volgt:

8/06/2422
in afwachting van nazicht 6

in afi,vachting van

renovatie 43

leeg voor verkoop 2

Peter Benoitpark 55

subtotaal

frictieteegstand

totale leegstand

106

7

Ltï

Daarnaast zijn er nog 35 woningen waarvoor plannen worden gemaakt voor renovatie. ln

afirvachting daarvan worden deze 55 woningen tifdetijk verhuurd aan het OCMW ats

noodwoning / woning voor vluchtetingen uit Oekraïne. De meeste van deze 35 woningen zijn
gelegen in de Priesteragiewijk.

Er lopen 2 grote renovatieprojecten voor de aanpak van de opgesomde leegstaande

woongetegenheden; Enerzijds de renovatie vah de woonbtokken in het Peter Benoitpark. De

bes[issing voor de gr-.inning van de werken is genomen in de raad van bestuur van 29 iuni 20222

en zulten zeer binhenkort starten.

Anderzijds zullen de woningen in de Priesteragiewijk een grondige renovatie ondergaan. Twee

architecten zijn aangesteLd en de dossiers worden opgemaakt.

Opsplitsing per aantal slaapkamers niet beschikbaar.

3. Peter Benoitpark 73/62 en 63/tt0: "benoveren" van 2 appartementsgebouwen van 50 en 48

appartementen

uit een haalbaarheidsstudie in 2019 is gebleken dat het meer opportuun was om de gebouwen

grondig te renoveren, te "benoveren" en niet te stopen, Het architectenbureau arQ-

ArchitectenStudio bvba werd aangesteLd al.s architect.

De renovatie van de appartementen zaI in 2 fasen gebeuren:eerstwordtde blauwe bl,ok(van

nummer 15 tot 62) aangepakt. Hiervoor dienden de huurders te verhuizen. Deze

verhuisbeweging kwam op gang in 2020. Het grootste deet van de huuiders vertrok in 2027

naar de nieuwbouwappartementen in de Vakschoothof en in de Voskenslaan, twee werven die

in 2020 En 2021werden opgel.everd.

Op 1 juli 2021 was de verhuisbeweging rond en was de blauwe btok voLl.edig ontruimd.

De aanbesteding voor dit deeL van het project wordt voorzien in januari 2022. De werken zutLen

in 2022 en 2023 worden uitgevoerd. ln 2024 komt dan de rode btok aan de beurt.

Voor meer uitleg over de ptannen voor de Priesteragiewijk wordt verwezen naar het
jaaroverzichï 2O27:



Het dossier van de renovatie van dq Priesteragiewijk werd gekozen om de duurzaamheidsvisie
van de SNMH te implementeren en werd in dat kader bekeken same.n met de studiebureaus
VIBE vzw en BAST Architects & Engineers

ln opdracht van de SNMH en de Stad Sint-Nikl,aas werd op 2g/07/21een eerste co-creatiesessie
georgan iseerd door de aangestetde stutl iebu reaus.

De.opzet van de workshop Was het in kaart brengen van de noden van deze wijk, de mogel.ijke
scenario's (vernieuwbouw, buitengevetrenovatíe, binnenisolatie, verdichting, verkoop,...) en hun
opportuniteiten en knetpunten.

Aah de hand van (extreme)scenario's werd met een open pl.ik nagedacht over de mogel.ijkheden
van de woningen. Per scenario kon eLke deelnemer. (van SNMH en van stedenbouwkundige
dienst van de stad) de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en hindernissen in kaart brengen en z'n
stem uitbrengen. Het doel was te komen tot een voorkeursscenario met een of meerdere back-
upplannen of een mix van scenario's per bouwbtok.

De mogeLÍjke scenario's die VIBE/BAST in gedachten had wArenl

Vol,tedige verkoop

Comfortrenovatie + energetisch performante achtergevet/uitbouw

SpouwmuurisolatÍe + comfortrenovatie + energetisch periormante achtergevet/uitbouw

Energetische renovatie met bÍnnen-isol,atie aan voor- en zijgeveL + energetisch performante i

achtergeve[,/uilbouw

Deze scenario's dienden ter inspiratie, ook andere oplossingen waren nog.mogetijk.

Op 02/03/2021 werd een eerste vervotgvergadering gehouden ter evaluatie van de eerste co-
creatiesessie. Hierin werd de uitwerking van het actiepl.an renovatie besproken.

Er werà afgesproken om de.volgende acties uit te werken:

Leidraad 'duurzaamheid'opmaken, door de origineLe leidraad te actualiseren (VIBEIBAST)

(atte thema's opnemen, zoals fietsenstal,tingen, de mogeLijkheid voorzien dat de wcjningen
(tater) aangestoten worden op hernieuwbare energie, bv. door afgiftesysteem op tage
temperatuur, wachtbuizen voorzien, technische ruimte moet gemakkeLijk te bereiken zijn voor
nieuwe Leidingen,...)

Opportuniteiten subsidies van de Provincie onderzoeken

Verschillende typologieën in kaart brengen

Draagstructuur verder onderzoeken

Originel.e p[annen analyseren

Op 3O/O3i2021werd een tweede vervotgvergadering gehouden waarin de krijtl,ijnen van het
aanbestedingsdoSsier met een eerste versie van Leidraad 'Duurzaamheid'werden besproken.



ln functiè van de door de overheid opgetegde doetstel.l,ing om tegen 2050 energie-neutrale
woningen te voorzien, was het initiël.e idee van de SNMH om over te gaan naar een
vervangingsnieuwbouw in de diverse clusters. De Stadsdiensten waren echter van oordeel dat
het beetd van de huidige wijk didnde behouden te btijven.

Rekening houdend met de visie van de Stad, werd geopteerd om de bestaande woningcn tc
renoveren.

Op 23/4/2021 werd door de SNMH een patrimoniuml.ijst opgeriraakt waaraan 14 te behouden
clusters werden gekoppel.d. Deze 14 clusters omvatten 195 te behouden woongelegenheden
(81 woningen en 114 appartementen). Deze tijst zal. dienen als basis voor het a[ dan niet
renoverén van woningen in de Priesteragiewijk.

Op 26/04/2021 werd een tweede co-creatiesessie georganiseerd. Tijdens deze sessie werden de
noden en voorzieninqen in de wijk besproken. Ook werden de opporluniteiten van de wijk
gejdentificeerd.

(garageboxen, diepe tuinen, ontoegankelijke tuinen, vrije ruimte tussen clusters,...grootte,
oriëntatie,...). Aan de Stad werd gevraagd een richitijnennota voor de Priesteragiewijk uit te
werken.

Op22/06/2021 ontvingen wij van de Stad de richtLijnennota. ln deze nota werden vol.gênde
richtLijnen opgjgnomen :

de minimate randvoorwaarden voor het behoud van. het wijkkaraKer :

perceelgrootte en configuratie

richtl,ij nen over hoofdg ebouwen

uitbreidi ng van woningen'

vrijstaande bij gebouwen

voottuinstroken en groenaanteg

mobil,iteit

De Leegstaande woningen binnen de clusters werden verdeetd over 3 renovatiedossiers. Eén

dossier, bestaande uit appartementen zaI worden gerenoveerd in eigen beheer. De 2 andere
(gemengde) dossiers zutlen worden gerenoveerd met (een) externe architect(en). Eind
novgmber 2021 werd hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. De uitvoering der werken is voorzien eerste helft 2023.

Opsplitsing per aantal staapkamers niet beschikbaar.

4. Ovezicht uitgevoerde en geplande nieuwbouw bij SNMH

Er zijn voor de eerstvolgende jaren nog verschitlende nieuwe proiecten gepl.and:

ln de Ankerstraat 56-58, dichtbij de doorsteek naar Zwijgershoek zul.len 9 appartementen
gerealiseerd worden. De aanvang van de werken staat gepLand voor 2022.

I



o ln de Mercatorstraat zulten de leegstaande panden tussen nummer L7t en 183 afgebroken
worden. Daar zaI een uitbreiding voor het kinderdagverbl,ijf Pieternet worden gebouwd samen
met 13 socia[e woningen.

r Ten slotte is de SNMH bouwpartnervanWooncoop op de Paterssite, waar 12 appartementen
zutten worden gebouwd.

r De SNMH lreett in 2021, via de procedure'van "aankoop goede woningen" 16 appaftementen
in Populierenhof (furkyen) en,12 appartementen in Sint-Rochushof aangekocht. Deze. appartementenwerden onmiddeltijkverhuurd.

nieuwbouw en geplande projecten

77

l
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20L6 20t7 2018 2019 2o2o 202L 2022 2023 2024

EÍnd 2021telt het patrímonium van de SNMH in totaal 1.923 entiteiten.

Ïussen 2010 en 2021 werden in totaàI454 nieuwe woningen gebouwd, of gemiddetd37,8
woningen per jaar.
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Jaaftal
Aantal

woninqen Locatie

2010 24
Roelandlaan : 6 hulzên + 8 appa.tementen Mercatorstraat:

20rt 24
331: e appartementen +5huizen/Ar1 r 60:

l3

2012 0

20L3 T7 Tabakstraatl 5 huizen / Stanislaw Maczekpark: 12 appartementen

2074 66 k: +a n ÍI-laan; re rtementen

2015 81
Bobijnhof: 36 appartementen / Watermolenwijk II: 2s huizen +
20 appartementen .

2016 0

20t7 73
Vijfstraten: 41 agpartenlenten / Reynaeftpark 2O7: 4 áppartemenren

/ Da h I iawe g- M adeliefiesd reef ; zs appa rrenienten

2018 20 Bruin De Beerlaan: 18 appartementen + 2 wonlnqen

2AL9 37
Koningin Elisabetlaan 13 apparremenren / Vleeshouwersstraat (Sinaai): z+

2020 38
BaenSlandÈtfaat: 16 appartementen en 5 huizen
WS nieuwbouw:' 7 appartementen eà 5 huizen /

Rootputstraat; 5 huizen

\



202L 74
Voskenslaan: 46 appartementen / Sint-Rochushof: 12 appartementen /
Turkven (Pooulierenhofl : re aDoartementen

2022 44
Ankerstraat 56-58: e appartementen / Clementwijk veld 18: 15 apparlementen
+ 20 huizen

2023 38
Mercatorstraat 17 1 -183 : t3 appartementen I Paterssite: 12 appartementen /
Clementwiik veld 21: 13 huizen

2024 90 Clementwiik velcl 21: 90 aoDartementen

31 11: :r

ln de bovenstaande tabel staan per jaar naast het aantal'woningen de adressen opgetijst van de

gereatiseerde nieuwe woningen.

Opspl.itsing per aantal sl,aapkamers niet beschikbaar.

5. Het aantaL kandidaten op de wachttijst bl.ijft verder stijgen. Eind 2021 staat de tetl.er op 4139

Kandidaat huurders hebben vooraI de voorkeur voor een woning met 1 slaapkamer in Sint-

Niklaas.

Hierbij de cijfers uit ons jaaroverzich t 2021.:

De vraag naar het huren van een sociale woning binnen onze vennootschap bl,ijft groot. We

merken echter wel een daLing op van het aantal, inschrijvingen voor 202L (567) tegenover de

cijfers van 2020 (602) en 2019 (683). Covid-19 zaL hierin opnieuw een verktaring zijn. ln 2021

waren er 567 nieuwe of.heropende inschrijvingen, hetgeen het laagste cijfer is sinds 2012!

TOTALE WACHTLIJST
GELDIGE KANDIDATEN

3988 4139

3420

2018 2079 2020 202L

We zien ook dat Sint-Nikl.aas het populairst is a[s keuzegemeente. Sinaai-Waas wordt het minst

gekozen aLs keuzegemeente.
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AANTAL PER KEUZEGEM EENTE

9112 SrNM|-WAAS 1256

9111 BELSELE 2294

91OO SINT.NIKLAAS 4070

91OO NIEUWKERKEN 1352

500 1000 j.S00 2000 ?500 3000 , 3500 40OO 4500

i9100 NtÊUWKERKEN' 9100 SINT-NIKLAAS : 9111 BELSELE 9112 SINA.A,|-WAAS

i TAANTAL TNSCHR|JV|NGEN , 1352 4o7o 22so, 12s6 i

We merken in 202L op dat er vooral inschrijvingèn zijn voor panden met 1 sl.aapkamer. Dit gel"dt

zowel voor appartementen als voor huizen.

5 slaapkamers

4 slaapkamers

3 slaapkamers

i slaapkamers

I slaapkamer

'studío

Aantal inschrijvingen op de wachtlijst volgens
typologie voot 2O2I
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lnformatie per gezinsgrootte is niet beschikbaar


