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Kortrijk beste leerling in de Vlaamse
renova�eklas
In het nieuwe VTM-programma ‘Huis Gemaakt’, dat vanaf 3 maart wordt uitgezonden, gaan negen

koppels de strijd aan om een volledig gerenoveerde en duurzame woning. De verbouwingen moeten

ze wel zelf doen. Slechts één koppel krijgt uiteindelijk hun droomwoning. Eén van de huizen staat in

Kortrijk op het Volksplein.

De programmamakers van Huis Gemaakt kwamen in hun zoektocht naar een ideale woning uit op het

Volksplein in Kortrijk.

Het huis ligt, zoals de naam van het plein laat vermoeden, in een volkse buurt.
De woning ligt ook in een charmante groene omgeving tussen het Volksplein en
aan de achterkant het buurtpark Dubbele Haagjes.Voor de uitbreiding van de
tuin van het huis verkocht de stad een stukje grond dat uitgeeft op het
buurtpark.
— Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen

5.000 woningen renoveren
Drie koppels zijn voor het televisieprogramma volop in de weer om het arbeidershuis te renoveren tot

een moderne en duurzame woning. Ze zijn zeker niet de enige die in Kortrijk in de verbouwingen zi�en.

“De stad doet grote inspanningen om de Kortrijkzanen te informeren en te
stimuleren om te renoveren. Dit programma zal de renovatieambities van de
stad extra in de verf zetten. De Kortrijkse renovatiemotor draait op volle toeren.
In geen enkele andere centrumstad ontvangen de inwoners zo veel Vlaamse
renovatiepremies.
— Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen

Beste renovatiestad van Vlaanderen
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De renova�ebegeleiders van de stad helpen Kortrijkzanen niet alleen op weg naar de stedelijke

renova�epremies, maar ook naar de Vlaamse premies. In 2019 werden zo 557 Kortrijkse

renova�edossiers goedgekeurd, goed voor 1.350.000 euro aan Vlaamse premies.

Kortrijk steekt zo met kop en schouders boven de andere centrumsteden uit op
het vlak van renovatiepremies per inwoner. De Kortrijkse renovatiemotor draait
op volle toeren. In geen enkele andere centrumstad ontvangen de inwoners zo
veel renovatiepremies. Een inwoner van Kortrijk ontving in 2019 gemiddeld
89% meer premies dan inwoners van Vlaamse centrumsteden. Kortrijk is dus
de beste leerling van de Vlaamse renovatieklas.
— Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen

Meer info over het programma 'Huis gemaakt' vind je op communica�e.vtm.be
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