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Sociaal Wonendag: twee opmerkelijke
renovatieprojecten in de kijker

Op zondag 13 oktober 2019 is het Sociaal Wonendag. De Stad Gent zet die dag de

deuren open van twee opmerkelijke sociale renovatieprojecten: in de Tichelrei en

de Koggestraat kan je nieuw gerenoveerde woningen bezoeken.

Dit jaar bestaat sociaal wonen 100 jaar: in 1919 werd de Nationale Maatschappij voor Goedkope

Woningen en Woonvertrekken opgericht. Opmerkelijk: WoninGent vindt haar oorsprong in

1904, toen de Gentse Maatschappij voor Werkmanswoningen. Dus WoninGent is 115 jaar oud

en daarmee ook de oudste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen.

Energiezuinig

⏲



Ook de Stad Gent eert zondag haar sociale woningen. Het appartementsgebouw aan Tichelrei 3-

221 van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent dateert uit de jaren 50. Sinds eind 2017

ondergaat het gebouw een totaalrenovatie. Het gerenoveerde gebouw refereert zoveel mogelijk

aan het oorspronkelijke ontwerp van architect Jules Trenteseau, dat als bouwkundig erfgoed

geïnventariseerd is. De nieuwe plannen werden getekend door architectenbureau a33

architecten.

De renovatie van het gebouw heeft een kostenplaatje van om en bij de 13 miljoen euro. Om het

gerenoveerde gebouw extra energiezuinig te maken, ontving WoninGent 1,3 miljoen euro

subsidies uit het klimaatbudget van de Stad Gent. Het gerenoveerde gebouw telt 85

appartementen.

Ook in Koggestraat

Ongeveer een jaar geleden startte de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard met de

totaalrenovatie van 18 woningen en 24 appartementen in de Koggestraat in de wijk Meulestede.

De plannen werden getekend door VOLT Architecten. Ook hier gaat het over een grondige

renovatie. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2021.

'In ons klimaat- en woonbeleid vinden we het belangrijk dat niet alleen de
happy few in comfortabele energiezuinige woningen kunnen wonen. Zeker
huurders van sociale woningen hebben baat bij een lage energiefactuur.
Daarom kiezen we ervoor de sociale huisvestingsmaatschappijen een
financiële ondersteuning aan te bieden die het mogelijk maakt om sociale
woningen nog energiezuiniger te maken. De renovaties in de Tichelrei en de
Koggestraat illustreren alvast dat dit tot prachtige resultaten leidt.'
— Tine Heyse, schepen van Wonen

Praktisch

Op zondag 13 oktober van 11 tot 17 uur kunnen bezoekers deelnemen aan een rondleiding in het

renovatieproject van WoninGent in de Tichelrei 3-221. Er zijn nog plaatsen vrij. De

gerenoveerde sociale woningen van Volkshaard in de Koggestraat zijn zondag doorlopend te

bezichtigen van 14 uur tot 16 uur. Inschrijven is niet nodig. Alle info en inschrijvingen via

www.sociaalwonendag.be.

Contact

http://www.sociaalwonendag.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Tichelrei: Griet Vandekerckhove, communicatie WoninGent, tel. 09 235 99 24, e-mail

griet.vandekerckhove@woningent.be

Koggestraat: Lien Buyck, communicatie Volkshaard, tel. 09 223 50 45, e-mail

lien.buyck@volkshaard.be

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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