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Ook 17 sociale woningen in privaat bouwproject
langs Schelde

Langs de Schelde in Gent wordt hard gewerkt aan een nieuwe wijk van

186 appartementen en woningen. Dankzij een samenwerking tussen

projectontwikkelaar Alides en het Sociaal Verhuurkantoor Gent is er ook ruimte

voor 17 sociale woningen, meteen het eerste ‘SVKpro-project’ in Gent. De

eerste zijn al in gebruik genomen.
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De nieuwe wijk 'Lux', langs de Schelde in Gent, is in volle opbouw. Projectontwikkelaar Alides

realiseert er zeven bedrijfsgebouwen en 186 woningen, waarvan het merendeel appartementen.

Een publiek park, een plein met bomen en struiken, wandelpaadjes en autoluwe straten maken

er een echte wijk van.

Bijzonder is dat er dankzij een samenwerking tussen Alides en Sociaal Verhuurkantoor Gent

(SVK Gent) ook plaats is voor 17 sociale woningen, terwijl dat niet wettelijk verplicht was.

Alides heeft intussen al acht sociale woningen opgeleverd, een aantal is al verhuurd. De

volgende negen krijgen vanaf 2024 hun eerste bewoners. De woningen zijn bijna

energieneutraal, waardoor de huurders een lage energiefactuur zullen krijgen.

Als familiale vastgoedspeler met Gentse roots vinden wij het erg belangrijk om
ons steentje bij te dragen aan betaalbaar wonen in Gent. Door deze
samenwerking kunnen we het aanbod helpen vergroten en zo mensen die het
financieel moeilijker hebben de kans geven om kwalitatief te wonen.
— Rikkert Leeman, CEO Alides

De nieuwe sociale woningen kaderen in het 'SVKpro-project', een initiatief van de Vlaamse

Maatschappij voor Sociaal Wonen dat private ontwikkelaars stimuleert om sociale woningen te

bouwen. SVK Gent zal de woningen voor zeker 24 jaar verhuren.

Ook in private ontwikkelingen hebben we nood aan bijkomende sociale
woningen. Hier gebeurt dit op vrijwillige basis. Met deze 17 sociale woningen
komt de teller op 342 woningen te staan die via SVK Gent een thuis bieden
aan mensen met een beperkt inkomen. De ambitie is om op korte termijn door
te groeien naar meer dan 500. Zo biedt SVK Gent een antwoord op de
wooncrisis voor de meest kwetsbare kandidaat-huurders.
— Tine Heyse, schepen van Wonen

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Informatie-voor-priv%C3%A9-initiatiefnemers/SVK-Pro


Contact voor de pers

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

Hannelore Bonami, Dienst Wonen, gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bevoegd

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