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74 budgetwoningen Tondelier te huur in plaats
van te koop

In de nieuwe wijk Tondelier, tussen Gasmeterlaan en Blaisantvest, zal Huuringent

74 budgetwoningen die oorspronkelijk voor verkoop bedoeld waren nu verhuren.

De Stad Gent en de projectontwikkelaar leveren zo een extra inspanning om het

aanbod aan betaalbare huurwoningen te vergroten.
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In de Tondelier-wijk, een publiek-private samenwerking tussen de Stad Gent en Tondelier

Development, komen 530 woningen van allerlei groottes en prijsklassen, vooral

appartementen. Er zijn al 109 appartementen gebouwd, nog eens 48 worden nu afgewerkt. Na

de zomer start de bouw van nog eens 37 appartementen en van de eerste 15 rijhuizen. De wijk

zal 20 procent of 106 sociale woningen bevatten, en nog eens 20 procent of 106

budgetwoningen.

Op de Tondelier-site ontstond de voorbije jaren een knappe nieuwbouwwijk.
De Stad en de projectontwikkelaar gaan samen voor een wijk met een goede
sociale mix van leeftijden, inkomens en gezinsvormen. Dit project is het bewijs
dat een nieuwe wijk ook ruimte kan bieden voor betaalbaar wonen.
— Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling 

Oorspronkelijk zouden de 106 budgetwoningen allemaal te koop worden aangeboden. 32

werden ook al effectief verkocht. De 74 budgetwoningen die overblijven, voor het leeuwendeel

appartementen, worden straks echter verhuurd in plaats van verkocht. De Stad Gent en de

projectontwikkelaar leveren zo een extra inspanning om wonen betaalbaar te houden voor

lagere inkomensgroepen die op de huurmarkt zijn aangewezen.

De Stad Gent en Tondelier Development zijn overeengekomen dat de nog te
bouwen budgetwoningen niet worden verkocht, maar dat ze veranderen in
budgethuur woningen. Ons stedelijk verhuurkantoor Huuringent neemt de
woningen voor 19 jaar in hoofdhuur en zal ze verhuren aan een publiek dat het
moeilijk heeft op de privéwoonmarkt.
— Tine Heyse, schepen van Wonen 

De overeenkomst sluit aan bij het beleid van het stadsbestuur dat een shift wil van

budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen.

Contact

Lees hier meer over het woonbeleid van de Stad Gent

Alle informatie over Huuringent

https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/tondelier
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Beleidsnota%20Wonen%202020-2025.pdf
https://www.huuringent.be/


Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

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

 Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

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