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OCMW voorziet in een nieuw
noodappartement en 2 kleine studio’s
Huisvesting is meer en meer een acuut probleem. Woningkwaliteit en betaalbaar wonen zijn ook binnen een gemeente als
Zemst een wederkerend probleem. Deze 2 aspecten staan duidelijk in relatie met mekaar. De gemeente Zemst en het OCMW
proberen steeds meer op die lacune in te spelen. De laatste jaren zijn er al verschillende initiatieven genomen. We beschikken
reeds over 51 serviceflats, we hebben enkele kleine appartementen in de zijvleugel van het administratief gebouw, die we voor
korte termijn ter beschikking stellen of verhuren. Daarnaast heeft het OCMW enkele noodwoningen voor crisissituaties. De
gemeente bouwt sociale woningen om te voldoen aan het bindend sociaal objectief. Ook
het OCMW voorziet oplossingen voor acute problemen. In de rechter zijvleugel van het
administratief gebouw voorziet het OCMW een nieuw noodappartement en 2 kleine studio’s, die binnenkort in gebruik worden genomen.
Erik Moens
voorzitter OCMW

Langer thuis blijven wonen met
provinciale aanpassingspremie
“Ik kan nog alles zelf, alleen
trappen zijn moeilijk,” zegt
Jeanne De Ceulaer (81). “Mijn
man sukkelt al langer. Ik werd
echt bang dan we naar een rusthuis zouden moeten gaan. In
onze living is geen plaats voor
een bed. Gelukkig vertelde de
mevrouw van het ziekenfonds
over de aanpassingspremie
van de provincie. We hebben
een traplift laten installeren. Nu
kunnen we langer thuis blijven
wonen.”

De provincie wil mensen de kans
geven zo lang mogelijk in hun eigen
vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Ouderen vanaf 60 jaar en personen met
een handicap die hun woning laten aanpassen aan hun fysieke mogelijkheden
kunnen daarvoor bij de provincie een
aanpassingspremie krijgen. Werken die
in aanmerking komen voor de premie
zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan
het sanitair zoals het plaatsen van een
douche of aangepaste wc, het plaatsen
van een traplift, het wegwerken van
hinderlijke drempels of het plaatsen
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van automatische rolluiken.
De aanpassingspremiepremie bedraagt
50% van de kostprijs van de werken,
met een maximum van 2.500 euro.
Voor het bekendmaken van de aanpassingspremie werkt de provincie sinds
een paar jaar intensief samen met de
mutualiteiten en de lokale besturen. Zij
komen immers vaak het eerst in contact
met mensen die geconfronteerd worden
met problemen zoals die van Jeanne en
haar echtgenoot.
De samenwerking werpt duidelijk
vruchten af. Het aantal aanvragen steeg

van 208 in 2009 naar 721 vorig jaar. Het
jaarbudget voor de premie hebben we
dan ook verhoogd van 800.000 euro tot
1.500.000 euro.
In Zemst werden de afgelopen jaren al
een dertigtal aanpassingspremies toegekend. Dat is niet slecht, maar met een
betere bekendheid zou dat aantal nog
kunnen stijgen.

Tom Dehaene
Gedeputeerde voor wonen Provincie
Vlaams-Brabant

PROVIDENTIA
heeft toekomstplannen
Er is voor Providentia, de Maatschappij voor Sociaal Wonen waarmee Zemst nauw samenwerkt, een belangrijke rol weggelegd om
voldoende sociale woningen op ons grondgebied te realiseren. De
maatschappij heeft toekomstplannen.

Volgend jaar al wordt er normaliter gestart met de bouw van 8 appartementen
op de hoek van de Jef Denijnlaan en de
Damstraat. In Weerde in de Hertevoetweg komen 16 appartementen en in de
Kerselarenweg een 30-tal huurgelegenheden op de voormalige voetbalterreinen. In de Spiltstraat in Laar tenslotte
wordt voorzien in de bouw van 16
huur- en 8 koopwoningen.

Providentia rolt ook een groots isolatieprogramma uit in haar huurpatrimonium.. In Elewijt kregen de 45 huurders
recent isolerende beglazing. Binnenkort
wordt gestart met de isolatie van de
daken van 46 huurwoningen in de
P. Benoitlaan en Ernest Claeslaan in
Zemst. In 2015 komen de 18 woningen
aan de Guldenboomlaan en Felix Timmermanslaan in Zemst en 45 woningen
van de wijk Dries in Elewijt aan bod.

Een jaar later is het de beurt aan de
zolders/daken van de 12 huurwoningen
aan de Kerselarenweg in Weerde. Later
volgen nog nieuwe verwarmingsinstallaties in een aantal wijken.
Alex Heyvaert, Fractieleider CD&V
Kristel Van Praet, Schepen voor
Sociale Huisvesting
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Wie duurzaam bouwt, streeft naar een
zuinig energie-, water- en ruimtegebruik.
Maar ook met de toegankelijkheid en de
aanpasbaarheid ervan in de tijd houd je
best rekening. Duurzaam wonen hoeft
echter geen handenvol geld te kosten. Bij
nieuwbouw start je met de keuze van je
woonplaats en een goed ontwerp. Maar
ook aan reeds bestaande huizen kan
je met enkele eenvoudige ingrepen je
gemaakte kosten op relatief korte tijd terugverdienen. Daarna is er zuivere winst.
Als gemeente proberen we in onze eigen
gebouwen deze principes zoveel mogelijk toe te passen maar promoten we
duurzaam bouwen door het regelmatig
organiseren van infoavonden, en door

de gemeentelijke subsidies voor dak- en
muurisolatie en superisolerende beglazing. Veel aandacht gaat ook naar afvalpreventie. Onder meer via het promoten
van thuiscomposteren, de kippenacties
en de jaarlijkse drinkbussenactie in de 8
basisscholen.
Alvorens je (ver)bouwt, kijk je best eens

naar de gemeentelijke (en andere) premies op onze website www.zemst.be of
passeer gewoon eens aan het woonloket.
Het kan je veel geld opleveren!
Koen Vandermeiren
schepen van leefmilieu
en duurzaamheid

Zemst zit op schema met
bouw sociale woningen
Vlaanderen legt aan alle gemeenten een
bindend sociaal objectief (BSO) op. Dit
BSO houdt in dat Zemst 156 sociale
huurwoningen, 76 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels dient te realiseren tegen 2025. De gemeente dient
hiervan nog 36 sociale huurwoningen,
35 sociale koopwoningen en 3 sociale
kavels te voorzien waarvoor vandaag
nog geen projecten gepland zijn.
Na een eerste beoordeling door Wonen
Vlaanderen scoorde Zemst positief en
zij is de goeie leerling van klas. Zemst
scoort overigens behoorlijk beter dan
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de buurgemeenten op het vlak van realisatie van dit BSO. De snelheid waarmee we als gemeente ons BSO zullen
realiseren, hangt af van onze budgettaire mogelijkheden. Sinds januari 2013
is er immers een nieuw financieringsbesluit van toepassing en worden de
gebruikelijke projectsubsidies (60-65%)
niet langer gehanteerd. Ze worden vervangen door een systeem van renteloze
leningen die de gemeente kan krijgen
bij Vlaanderen.

ten van 2 à 3 woningen (met uitzondering van een project in de Heidestraat
waar 8 woningen voorzien zijn). De
gemeente plant nog sociale projecten
in de Beekstraat/Brusselsesteenweg (3
woongelegenheden) en Cardijnstraat (2
woongelegenheden), beide in Eppegem,
Heidestraat (8 woongelegenheden) in
Weerde, Victor Servranckxstraat (3
woongelegenheden) in Elewijt en Tervuursesteenweg (4 woongelegenheden)
in Hofstade.

De sociale projecten die de gemeente
realiseert zijn zeer kleinschalige projec-

Kristel Van Praet
Schepen voor Sociale Huisvesting
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KIEZEN VOOR
DUURZAAM WONEN EN
BOUWEN BETEKENT
ZOVEEL MOGELIJK
REKENING HOUDEN MET
HET MILIEU ÉN DE MENS

