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Sociaal Verhuurkantoor verspreidt 300
vogelhuisjes als symbolische actie

Het Sociaal Verhuurkantoor Gent heeft de kaap van 300 huurwoningen bereikt.

Om tegen eind 2024 meer dan 500 huurwoningen aan te kunnen bieden,

verspreidt het SVK Gent 300 vogelhuisjes in het centrum van Gent, een

symbolische oproep naar potentiële verhuurders.

Warme oproep

In de nacht van woensdag 30 september 2020 verspreidt het Sociaal Verhuurkantoor Gent 300

vogelhuisjes in de voetgangerszone. De vogelhuisjes staan symbool voor de 300 woningen die

het SVK Gent op dit moment verhuurt aan kwetsbare Gentenaars. Tegelijkertijd moeten ze

potentiële verhuurders warm maken om via het SVK Gent te verhuren. Wie een huisje ontdekt,

mag het meenemen. In de vogelhuisjes vinden toekomstige verhuurders een

kennismakingsfolder en contactgegevens.
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'300 woningen is zeker geen eindpunt. De woonnood is hoog en zeker voor
kwetsbare mensen. Tegen eind 2024 willen we meer dan 500 betaalbare en
kwaliteitsvolle woningen verhuren via SVK Gent. Hiervoor doen we een warme
oproep aan nieuwe verhuurders.'
— Tine Heyse, schepen van Wonen en voorzitter SVK Gent

Sinds 1997

Voor het bouwen van de 300 vogelhuisjes deed het SVK Gent beroep op het Dienstenbedrijf

Sociale Economie van de Stad Gent. Elk kastje is gemaakt door een medewerker met een

afstand tot de arbeidsmarkt, die zo bruikbare vaardigheden oefent.

Sinds 1997 verhuurt het SVK Gent woningen aan sociaal kwetsbare personen. Wie zijn woning

via het SVK Gent verhuurt, geniet een betaalgarantie, een belastingvoordeel en verschillende

premies bij het verduurzamen van de woning.

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Alle informatie over Sociaal Verhuurkantoor Gent

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

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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