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Verslag huurdersadviesraad 
3e bijeenkomst 2019 – 23/10/2019 

AANWEZIGHEID 

Aanwezig:  
Huurders: Monique Adyns, Bozena Bello, Erna De Clerck, Geert Degryze, Freddy Desmet, Ludo Huyghe, 
Roger Lepoutre, Philip Rosez, Rudy Strobbe, Wilfried Van Gelder, Hortense Verhaegen, Kelly Viaene, 
Mona Vandeghinste 
De Mandel: Femke Samyn, Hanne Mistiaen 
Samenlevingsopbouw: Miranda Bouttens, Veerle Verslype 
 
Verontschuldigd: Khalil Abu Hussein, Frank Hermy 

AGENDA 

Nieuwe leden 
Opstart SLO 
VIVAS Congres 
Thema 2019: energie 
Aanzet thema 2020: mobiliteit 
Huurders in de bloemetjes 
VARIA? 

VERLOOP 

Nieuwe leden 
We verwelkomen voor de eerste maal Mona Vandeghinste en Geert Degryze als nieuwe leden. Mona 
is enkele maanden geleden verhuisd van een woning van De Mandel naar een appartementsgebouw 
in Ardooie, Geert woont in de Troetelarestraat in Vladslo. 

 

Opstart Samenlevingsopbouw 
Op 2 oktober zijn Veerle en Miranda van Samenlevingsopbouw gestart bij De Mandel, naar aanleiding 
van ons advies van vorig jaar. Hun eerste trajecten zullen zij uitwerken in het appartementsgebouw in 
de Kattenstraat, waar op 6 november reeds een koffietafel voorzien wordt, en in de wijk 
Boudewijnpark te Zonnebeke. Het is de bedoeling dat zij ongeveer in 2 appartementsgebouwen en 2 
buurten zullen werken per jaar. Zowel Veerle als Miranda sluiten ook aan op het bewonerscongres van 
VIVAS en zullen de verdere praktische regeling hiervan opnemen. 
 
Jullie kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met hen: 
Veerle Verslype - 0484 67 49 50 of veerle.verslype@samenlevingsopbouw.be  
Miranda Bouttens – 0474 91 96 32 of miranda.bouttens@samenlevingsopbouw.be  

Bewonerscongres VIVAS 
Naar jaarlijkse gewoonte, vindt het bewonerscongres plaats. Dit jaar gaat dit door in Hotel Van Der 
Valk Beveren – Oost-Vlaanderen op zaterdag 30 november. Thema is ‘verhuizen zonder zorgen’ en er 
wordt vooral gefocust op verplichte verhuizingen vanuit de huisvestingsmaatschappij. 
Programma: 

10u – 10u45: ontvangst met koffie(koekje)  

10u45 – 11u: welkomstwoord 

11u – 11u50: impact van verhuizen 

11u50 – 12u10: woordvoerder Doel 2020 

mailto:veerle.verslype@samenlevingsopbouw.be
mailto:miranda.bouttens@samenlevingsopbouw.be


2 

 

12u10 – 12u25: babbel met Vlaams minister van wonen 

12u25 – 12u30: woonlied 

12u30 – 13u45: lunch 

14u- 16u: keuze uit verschillende activiteiten 

16u – 17u30: receptie 

Ingeschreven: Erna, Hortense, Bozena, Philip, Roger, Mona, Ludo en Monique 

Praktisch: 
Veerle en Miranda spreken verder af met de ingeschreven leden omtrent de busregeling. Vanuit 
samenlevingsopbouw worden er namelijk 2 bussen voorzien. 
 

Thema 2019: energie 
Het grootste deel van de bijeenkomst overlopen we nogmaals de besluiten van de eerste twee delen 
van de enquête na de vorige bijeenkomst en bespreken we de resultaten van de laatste 3 onderdelen. 
Opmerkingen die gegeven werden, zijn opgenomen in het adviesvoorstel.  
 
Zie bijgevoegd ontwerp van advies dat mee verstuurd wordt met dit verslag. Er kunnen nog kleine 
wijzigingen gebeuren aan deze tekst, eventuele adviezen van de meldpunten kunnen ook nog 
opgenomen worden. Opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan Hanne, dit liefst zo snel mogelijk 
en ten laatste tegen 13 november.  
 
Het advies zal zoals altijd voorgesteld worden aan de Raad van Bestuur. Dit zal doorgaan op 17 
december om 20u. Enkel Ludo en Freddy geven aan niet te kunnen aansluiten. Alle andere aanwezige 
leden zijn bereid om dit persoonlijk voor te stellen. Hanne zal hiervoor nog een algemene e-mail 
rondsturen, we zoeken ongeveer een 5-tal kandidaten. De voorbereiding voor de raad van bestuur zal 
gebeuren in de week van 9 december. 

Thema 2020: mobiliteit 
Voorstel wordt op tafel gelegd om te werken rond ‘mobiliteit’. Dit is een breed thema dat op 
verschillende manieren kan worden ingevuld. Er rijzen ook meteen een aantal concrete vragen: 

• Hoe mobiel zijn huurders? Is er noodzaak aan parking op openbaar domein in onze wijken? 
Hoeveel auto’s heeft men gemiddeld per gezin? Is er in appartementsgebouwen voldoende 
plaats voor auto’s, fietsen, elektrische scooters,…?,Zijn acties rond deelauto’s, deelsteps 
aanwezig of gekend bij de huurders? Waar is algemeen nood aan en hoe kan De Mandel hierop 
inspelen? … 

Iedereen gaat akkoord dat dit een interessant thema is, waarbinnen zeker aanbevelingen kunnen 
gedaan worden. 

Huurders in de bloemetjes 
Er werd nogmaals een oproep verspreid onder de HAR-leden om na te denken over mogelijke 
kandidaten die eens positief in de kijker mogen gezet worden. Hortense en Erna stellen Jenny voor, 
wonende te Ravenhofstraat in Torhout. Andere leden die een leuk verhaal hebben over een 
medebewoner, kunnen dit nog voorstellen tot eind 2019. Hiervoor neem je best contact op met 
Femke. 
 

Varia 
Erna stelt voor om de daguitstap in 2020 te laten doorgaan in Dadizele. Philip ziet het zeker zitten om 
dit mee uit te werken. Ze geven een stand van zaken door tegen de volgende bijeenkomst begin 
volgend jaar. 


