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ONS HUIS, 
UW THUIS, 
UW TOEKOMST

ONZE 
MISSIE
Nieuw Dak garandeert een 

energiezuinig, kwaliteitsvol en 

betaalbaar huis.

Wij ondersteunen de 

zelfverantwoordelijkheid van 

elke betrokkene om zo de kans 

te geven op een aangename 

samenleving en fijne thuis.

Als professionele organisatie 

werkt Nieuw Dak aan een 

evenwichtige relatie met 

huurders en andere partners. 

We zorgen samen voor een 

duurzame toekomst.

 

Sociale woonmaatschappij 
Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk
T 089 62 90 20
info@nieuwdak.be
www.nieuwdak.be
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Bijzonder verslag omtrent het toezicht 
op het sociaal oogmerk van de vennootschap

In 2017 investeerde Nieuw 
Dak voor een totaal bedrag 
van 14.246.257 euro. Deze 
investeringen 
hadden hoofdzakelijk 
betrekking op de nieuwbouw 
en de renovatie van sociale 
woongelegenheden. Nieuw 
Dak voerde ook onderhoud- 
en herstellingswerken uit voor 
de instandhouding en het 
kwaliteitsvol houden van het 
bestaande patrimonium. De 
totaalsom hiervoor bedraagt 

1.307.003 euro.
Er worden geen dividenden 
uitgekeerd. De winst wordt 
integraal gebruikt om te 
investeren in het 
sociaal oogmerk van 
de vennootschap. De 
werkingskosten en 
bezoldigingen staan 
in verhouding met de 
opbrengsten en zijn niet 
buitensporig. Zij worden 
integraal aangewend om 
het sociaal oogmerk te 

verwezenlijken.
Na onderzoek van de 
rekeningen kunnen we 
besluiten dat de activiteiten 
van Nieuw Dak als cvba met 
een sociaal oogmerk zich 
progressief ontwikkelden in de 
loop van 2017. Alle middelen 
en investeringen van de 
vennootschap werden ingezet 
om de doelstellingen ter 
ondersteuning van de sociale 
huisvesting te realiseren.
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4 - Onze woningen

ONZE
WONINGEN



3.685 
WONINGEN 
IN BEHEER OP 31.12.2017
Grootste deel van de woningen 

situeert zich in Genk. De 

opsplitsing per wijk staat op de 

volgende pagina. 

VERHURINGEN BUITEN 
SOCIAAL HUURSTELSEL
Een verhuring buiten het 

sociaal huurstelsel heeft 

als doel om bijzondere 

doelgroepen of organisaties 

die wijkversterkend werken 

te huisvesten. Nieuw Dak 

verhuurt 28 woningen, 2 

burelen en 4 dienstencentra 

buiten het sociaal huurstelsel. 
Onze woningen - 5

3.398

182 
AS

86
ZUTENDAAL 19

OPGLABBEEK

GENK



6 - Onze woningen

WIJKEN IN
GENK
Boxbergheide  26

Bret     7

Centrum   248

D’Ierd    63

Driehoeven   174

Hoevenzavel   124

Kolderbos    790

Nieuwe Kempen  28

Sledderlo   551

Termien   414

Texas    121

Vlakveld   74

Waterschei   158

Winterslag I   17

Winterslag II   116

Winterslag IV  165

Zwartberg-Noord  146

Zwartberg-Zuid  176

3.398
WONINGEN

IN GENK
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TYPE WONINGEN
3.685 IN TOTAAL

Appartementen Huizen Duplexen

1.809

1.316

560

WEETJE
In 2017 kocht Nieuw Dak 

11 woningen aan. Nieuw Dak kiest 
er bewust voor om woningen 
aan te kopen om er sociale 

woonprojecten te realiseren. Deze 
keuze laat ons toe om het aantal 
huurwoningen te laten toenemen 

en beter te spreiden over ons 
werkgebied.



216
OPGEZEGDE 
WONINGEN 
IN 2017
De drie voornaamste 
redenen van opzeg zijn:

74 (34,26%)

60 (27,77%)

27 (12,50%)

Verhuis naar een andere 
woning van Nieuw Dak

Verhuis naar een andere 
woning buiten Nieuw Dak

Overlijden van de
huurder

8 - Onze woningen

LIGGING VAN 
DE OPGEZEGDE 
WONINGEN

TYPE VAN 
OPGEZEGDE 
WONINGEN

Kolderbos

Sledderlo

Termien

Genk Centrum

Waterschei

As

Driehoeven

Winterslag IV

Zwartberg-Noord

Nieuwe Kempen

Zwartberg-Zuid

Texas

D’Ierd

Hoevenzavel

Zutendaal

Winterslag I

Winterslag II

Boxberg

Vlakveld

57

44

18

15

15

14

10

7

7

5

5

4

3

3

3

2

2

1

1

Appartement

Huis

Duplex

138

52

26
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10 - Onze kandidaten

ONZE
KANDIDATEN



2.892 
KANDIDAAT
HUURDERS
706 personen hiervan zijn al 

huurder en willen binnen het 

werkgebied van Nieuw Dak 

verhuizen.

WAAR WONEN DE 
KANDIDATEN?
Genk     2.306

As     115

Opglabbeek    94

Zutendaal    96

Buiten het werkgebied  281

 

 

PLAATS OP DE
WACHTLIJST
ONLINE
OPZOEKEN
Vanaf 2017 hebben 
kandidaten de 
mogelijkheid om hun 
plaats op de wachtlijst 
digitaal op te zoeken! 
Via een persoonlijk 
nummer kunnen zij op 
elk moment hun plaats 
raadplegen via 

LEEFTIJD 
KANDIDATEN
Tussen 18-25 jaar: 420 (14,5%)

Tussen 26-35 jaar: 584 (20,2%)

Tussen 36-45 jaar: 622 (21,5%)

Tussen 46-55 jaar: 489 (16,9%)

Tussen 56-65 jaar: 460 (15,9%)

Tussen 66-75 jaar: 212 (7,3%)

Tussen 76-85 jaar: 92 (3,2%)

86 jaar en ouder: 13 (0,4%)

GEZINSSAMENSTELLING
KANDIDATEN
60% - 1.735 kandidaat-huurders 

komen in aanmerking voor een 

woning met 1 slaapkamer. 

37% - 1.070 kandidaat-huurders 

zijn jonger dan 55 jaar en 

alleenstaand of een koppel 

zonder kinderen. 

 

23% - 665 kandidaat-huurders 

zijn ouder dan 55 jaar en 

alleenstaand of een koppel.

        Alleenstaand zonder inwoners
        Koppel zonder inwoners
        Alleenstaande of koppel 
        met 1 inwoner
        Alleenstaande of koppel 
        met 2 inwoners
        Alleenstaande of koppel 
        met 3 inwoners
        Alleenstaande of koppel 
        met +3 inwoners

Onze kandidaten - 11

www.nieuwdak.be/wachtlijst

1468 267 398 395 214 150
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ONZE
HUURDERS



Onze huurders - 13

3.422 
HUURDERS
GEZINSSAMENSTELLING
HUURDERS

40% 
Alleenstaand

Van de 3.422 huurders is 40% 
alleenstaand.

20% Een ouder-
gezinnen

682 huurders of 20% van alle 
huurders zijn eenoudergezinnen.

27% Gezin met 
kinderen

Gezinnen met kinderen vormen 
27% van het totaal aantal 
huurders.
 

4% meer dan 
6 personen

Slechts 4% van de gezinnen 
bestaat uit 6 of meer 
personen. 

INKOMEN EN 
HUURPRIJS
24% heeft een jaarlijks

inkomen lager dan het

leefloon voor een gezin

(13.878,41euro)

De gemiddelde huurprijs in 

2017 bedraagt 304 euro.

LEEFTIJD HUURDERS
 

WEETJE
Eind 2017 beheert Nieuw Dak 3.685 woningen. 3.422 woningen zijn voor 
huurders een thuis. Andere woningen: 

• verhuren we buiten het sociaal huurstelsel aan bijzondere 
doelgroepen of organisaties

• dienen als wisselwoning bij grote renovatiewerken
• zijn in afwachting van renovatie
• verhuren we bij opzeg bewust niet meer verder omwille van  

nakende afbraakwerken.

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 75+

55 332 592 673 730 559 481

WOONDUUR
48% is al meer dan 
10 jaar huurder. 20% 
woont al tussen de 
5 en 10 jaar in onze 
woningen.
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INITIATIEVEN VOOR EN MET HUURDERS
Huurdersbetrokkenheid betekent onze huurders betrekken in concrete projecten, luisteren naar elkaar en 
elkaar helpen om tot een geslaagd resultaat te komen. Ook in 2017 bleven we hier voor gaan. Voorbeelden 
van enkele mooie realisaties:

NIEUWE THUIS 
IN SLEDDERLO

“De nieuwe 
woningen zijn 
mooi, ruim én 
energiezuinig. 

Hier wil 
ik blijven 
wonen!”

In de zomer van 2017 kregen 
51 gezinnen de sleutel 
van hun nieuwe thuis in 
Sledderlo. Een gelukkig 
moment voor vele blije 
huurders!

De nieuwbouw maakt 
deel uit van het 
samenwerkingsproject 
LO2020 tussen Nieuw Dak, 
de stad Genk en andere 
partners, en omvat onder 
andere het afbreken van 
257 appartementen en het 
bouwen van 258 nieuwe 
woningen in 

Nieuw-Sledderlo.
Aan de Kopeikstraat 
realiseerde Nieuw Dak 
in 2014 al 26 nieuwe 
appartementen en 
16 duplexen, aan de 
Steenbergstraat 6 huizen en 
nog eens 13 huizen aan de 
Moskeestraat.
In juni 2017 kwamen er nog 
eens 51 nieuwe woningen 
bij aan de Zomereikstraat: 
44 huurwoningen van Nieuw 
Dak en 7 koopwoningen van 
Landwaarts. 
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Onze huurders - 15

 “Zeer tevreden over de renovatie en de manier 
waarop alles gelopen is. Zeker het document om 

kleine mankementjes op te schrijven was een 
meerwaarde! Fijn dat we zo betrokken worden.”

VRIJWILLIGERS HELPEN 
MEDEBEWONERS MET 
HUN VERWARMING 
In de appartementen van 
het Vijverhof en Ter Hooie in 
Genk deden we vorige winter 
een warme oproep… met 
resultaat! 

5 vrijwilligers zetten zich in 
als verwarmingsdeskundige. 
Zij gaven medebewoners 
uitleg over de thermostaat, 
het opstarten van de 
gaswandketel en de druk van 
het water.

Zo was er altijd een EHBV of 
‘Eerste Hulp bij Verwarming’ 
in de buurt, en bleef het 
thuis aangenaam warm!

HOUSEWARMING
IN KOLDERBOS
Housewarming Hooiweg 144 

In Kolderbos loopt het 
renovatieproject van in totaal 
71 appartementsgebouwen. 
Intussen zijn meer dan 55 
appartementsgebouwen 
volledig gerenoveerd. 

Wanneer huurders terug 
verhuizen naar hun 
gerenoveerd appartement 
geven we hen een warm 
onthaal.
We bieden zoveel mogelijk 
ondersteuning bij het 
opvolgen van eventuele 

kleine gebreken in de 
woning en werken aan het 
samenleven in het gebouw 
of in de buurt.  

Met dit in gedachten 
organiseerden we aan de 
Hooiweg 144 een eerste 
‘housewarming’. Bijna alle 
huurders van het gebouw 
waren aanwezig én 
dolenthousiast!

We praatten na over het 
renovatietraject, spraken 
over het samenleven en 
deelden tips.

Onze huurders - 15
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INITIATIEVEN VOOR EN MET HUURDERS

BLOKFEEST
IN KOLDERBOS
Blokfeest Hooiweg 105 
en Hondsbos 6

Elkaar leren kennen. Daar 
begint het mee als we goede 
buren willen zijn.

Om kennismaking te 
stimuleren, organiseerden 
we in september 2017 
een blokfeest aan de 
appartementsgebouwen 
van de Hooiweg 105 en 
Hondsbos 6 in Kolderbos.
Nieuw Dak, huurders, Stad 
Genk en buurtwerk Rimo 
sloegen de handen in elkaar 
en verdeelden de taken.

Het blokfeest droeg ook 
bij aan het gezamenlijk 
aanpakken van de 
problematiek van afval 
en zwerfvuil aan het 
appartementsgebouw 
Hooiweg 105. 

Er werd samen gelachen, 
gedanst, lekker gegeten 
en plezier gemaakt. Een 
geslaagd initiatief, waarbij 
een 30-tal gezinnen mee 
kwamen vieren en na afloop 
weer wat dichter bij elkaar 
stonden.

4

“Er werd 
samen 

gelachen, 
gedanst, 

lekker gegeten 
en plezier 

gemaakt. “



VERNIEUWING 108 DUPLEXEN 
IN AS TER HEIDE
Eerste 
bewonersvergadering 

De 108 duplexen in de wijk 
Ter Heide in As zijn aan 
vernieuwing toe. 
Nieuw Dak gaat voor 
duurzaam, energiezuinig 
en comfortabel wonen 
en besloot daarom om 
de bestaande duplexen 
gefaseerd af te breken en 
nieuwbouw te plaatsen. 
Over 10 jaar zal Ter Heide 
er dus anders uitzien. 
Het is een ingrijpende 
keuze, niet in het minst 
voor de huurders die 
er wonen. Daarom wil 

Nieuw Dak zoveel als 
mogelijk luisteren naar 
ieders bekommernissen, 
zodat het op het einde 
een geslaagd project kan 
zijn voor iedereen. We 
doen dit aan de hand van 
verschillende info- en 
adviesmomenten, waarbij 
we de huurders zoveel 
mogelijk willen betrekken 
en juist informeren.
In het najaar van 2017 
organiseerden we een 
eerste infomoment met 
de betrokken huurders 
in het buurthuis van 
Ter Heide.  De manier 
van communiceren 

bespraken we eerst met 
een 5-tal ambASadeurs. 
Hierdoor kregen we veel 
nuttige tips en konden 
we onze communicatie 
op punt stellen alvorens 
de hele buurt in te 
lichten. Dankzij de goede 
samenwerking tussen 
Nieuw Dak, betrokken 
huurders, gemeente en 
OCMW, is er een succesvol 
communicatietraject 
opgestart.De eerste fase 
van de werken staat in het 
voorjaar van 2019 gepland. 

5

BLIJE GEZICHTEN BIJ GERENOVEERDE 
SENIORENDUPLEXEN IN TERMIEN
In 2017 zetten we de 
grote renovatie van 88 
seniorenduplexen in Genk 
Termien voort.
Ook hier bekijken we 
samen met de huurder de 
best mogelijke aanpak en 
luisteren we naar elkaar. 

Een 6-tal maanden voor 
huurders moeten verhuizen 
organiseren we een 
algemeen infomoment, 
waarbij we uitleg geven 
over de werken en foto’s 
tonen van een nieuwe, 
gerenoveerde duplex. We 
lichten ook toe hoe de 
verhuisbeweging verloopt.

Ongeveer een maand voor de 
verhuis krijgt elke huurder 
nog een meer gedetailleerde 
uitleg en maken we samen 

praktische afspraken. We 
plannen ook een kijkmoment 
in de gerenoveerde duplex 
zodat de huurder zich al 
een beeld kan vormen. Zo 
kunnen we de verhuis ook 
goed voorbereiden.

Eén van de betrokken 
huurders, Mia, maakte een 
tekening over de verhuis. De 
tekening was zo geslaagd 
dat we besloten om de 
tekening als welkomstkaartje 
te gebruiken. Elke huurder 
die terug naar zijn/haar 
gerenoveerde duplex 
verhuisde, kreeg dit kaartje 
als een warm welkom!

In het voorjaar van 2019 
zullen de renovatiewerken 
rond zijn. 

6

“Nu ik de 
nieuwe 

duplex heb 
gezien wil 
ik hier niet 
meer weg. 
Het ziet er 
echt goed 

uit!” 

Welkomstkaartje

AAN DE VOORDEUR



BIJKOMENDE
WONINGEN&
RENOVATIES

18 - Bijkomende woningen & renovaties



NIEUW 
DAK BLIJFT 
ACTIEF 
BOUWEN EN 
RENOVEREN 
Nieuw Dak blijft actief bouwen 

en renoveren in Genk, As, 

Opglabbeek en Zutendaal. 

Door bijkomende woningen te 

realiseren en totaalrenovaties 

en deelrenovaties uit te voeren, 

houden we onze woningen 

kwaliteitsvol én betaalbaar.

Bijkomende woningen & renovaties - 19

Bijkomende woningen - afgewerkt

Genk - Sledderlo - LO2020 – Zomereikstraat
51 woongelegenheden waarvan 44 voor 
verhuur en 7 voor verkoop (Landwaarts).

Opglabbeek - Centrum - Kapelstraat
4 appartementen.

In verhuur in juni 2017

In verhuur in februari 2018
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Bijkomende woningen - gepland

Genk - Termien - 
Rozenkranslaan
bouw van 36 
woongelegenheden 
ter vervanging van het 
Dominicanenklooster.

As - Ter Heide 
vernieuwbouw van in 
totaal 108 duplexen.

Genk - Sledderlo - 
LO2020 - Wintereikstraat
bouw van 28 appartementen 
en 18 huizen.

Genk - Portavida
project i.s.m. Landwaarts 
bestaande uit 43 huurwoningen: 
27 assistentie-appartementen 
en 16 appartementen vzw ’t 
Klavertje. 

 

Opglabbeek - Centrum - 
Zandstraat 15
bouw van 2 woongelegenheden 
op de plaats van de intussen 
afgebroken woning.

Zutendaal - Gewaai - 
Eikenstraat 37
verbouwing van het pand tot 1 
huis en 3 appartementen.

Opglabbeek - Centrum - 
Bosstraat 9-11
renovatie Bosstraat 9 A en B 
en nieuwbouw Bosstraat 11.

Voor

Na
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Totaalrenovaties Deelrenovaties

Genk - Kolderbos - werf 2
renovatie van 135 appartementen. 

Genk - Kolderbos - werf 3
renovatie van 102 appartementen.

Genk - Termien
renovatie van 88 
seniorenduplexen.

Genk - Texas
vervanging buitentrap aan 
13 woongelegenheden. 

Genk - Nieuwe Kempen- 
Koning Boudewijnlaan
 plaatsen van nieuwe gevel.

Genk - Zwartberg
totaalrenovatie van 55 huizen. 
Vervangen van keuken en 
badkamer in 69 huizen. 

Afgerond in 2017

Genk - Hoevenzavel
aanpassen beglazing, 
vervangen elektrische 
verwarming door 
condenserende 
gaswandketels 
en plaatsen 
ventilatiesysteem in 58 
huizen, 62 appartementen 
en 32 duplexen.

Genk - Texas
vervangen van de 
keuken in 75 huizen 
en 24 duplexen.



ONDERHOUD 
& HERSTELLINGEN

22 - Onderhoud en herstellingen



10.147
MELDINGEN

14.222
OPDRACHTEN
In 2017 ontving Nieuw 

Dak 10.147 meldingen voor 

onderhoud en herstellingen 

aan de woning.

Hieruit vloeiden 14.222 

werkopdrachten voort.

INZET 
VAN EIGEN 
TECHNIEKERS 
EN EXTERNE AANNEMERS

TYPE EN
KOSTPRIJS
HERSTELLINGEN

Onze ploeg van 11 techniekers is dagelijks op 
pad om relatief kleine herstellingswerken 
uit te voeren en het wooncomfort van de 
huurder optimaal te houden. We gebruiken 
hiervoor materialen uit ons eigen magazijn.

We doen beroep op externe aannemers 
bij het in orde brengen van leeggekomen 
 woningen en bij de grotere werken in 
 verhuurde woningen.

Onderzoek
Aantal: 1.086

Elektriciteit
Aantal: 2.169

Schrijnwerk
Aantal: 2.864

Metswerk
Aantal: 1.552

Sanitair
Aantal: 3.284

Verfwerken
Aantal: 861

Aantal opdrachten
Externe aannemers

4.315

Aantal opdrachten
Eigen techniekers

9.907
Kostprijs extern

€ 2.794.184

Kostprijs eigen techniekers

€549.558

(totaal: 3.343.742 euro)(totaal: 14.222 opdrachten)  23



KLACHTEN 
MANAGEMENT

24 - Klachtenmanagement



28 
KLACHTEN
9 GEGRONDE KLACHTEN
28 OPGELOST

KLACHTENBEELD 2017
De klachten blijven in het 
algemeen een gevarieerd 
karakter hebben. We maken 
een onderscheid tussen 
een melding en een klacht, 
waarbij de melding een eerste 
inlichting van het probleem is 
en Nieuw Dak nog een actie 
moet ondernemen. Een klacht 
beschouwen we als een uiting 
van ontevredenheid over een 
reeds ondernomen actie van 
onze organisatie.
Medewerkers zijn alert 
voor het signaleren en 
doorgeven van klachten aan 
de klachtenbehandelaar. Er is 
een wekelijks overleg om de 
klachten te bespreken en op 
basis hiervan houden we een 
uitgebreid document in functie 
van ons klachtenbeheer bij. 

We onderzoeken elke klacht 
meteen en laten de persoon 
met de klacht op tijd weten 
wat we al dan niet kunnen 
doen (ongegrond of gegronde 
klacht). 

CONCRETE REALISATIES 
EN VOORSTELLEN IN 2017
De klachten die we ontvangen 
behandelen we met veel zorg. 
Ze vormen een leerschool voor 
onze organisatie en we treffen 
maatregelen waar dat nodig 
blijkt te zijn.
De persoon met de klacht 
proberen we een gevoel van 
begrip en betrokkenheid 
te geven, door aandachtig 
te luisteren en de meest 
geschikte oplossing of het 
meest geschikte advies aan te 
reiken. 

In november 2017 volgde de 
klachtenbehandelaar een 
vorming van de VMSW over 
‘Klachtencommunicatie’. Hieruit 
leerden we hoe we nog beter 
kunnen reageren op klachten 
zodat we opnieuw een goede 
relatie met onze klant creëren.



DOE MEER
MET ONZE
WEBSITE

GA NAAR ONZE NIEUWE

 WWW.NIEUWDAK.BE 
WEBSITE

Surf naar www.nieuwdak.be en ontdek dat we onze website totaal 
vernieuwd hebben. Zo kan u de informatie die u nodig heeft sneller en 
gemakkelijker terugvinden.

Alvast handig om weten:

Vind informatie over de inschrijvingsvoorwaarden en 
download de inschrijvingsformulieren.

Zoek als kandidaat online je plaats op de wachtlijst op.

Kom per type van woning te weten wie 
verantwoordelijk is voor welke herstelling.
 
Vraag als huurder online een herstelling of aanpassing van de woning aan.
 
Vind de juiste informatie over het betalen van de huur.
 
Vind een actueel overzicht van onze woningen per 
gemeente/wijk, met bijhorende nieuwbouw- of renovatieprojecten.
 
Bekijk onze aanspreekpunten in de wijk en kom te weten wie waar actief is.

We maakten onze website toegankelijk voor elke type toestel (pc, tablet, 
smartphone), zodat iedereen de website op elk moment kan bezoeken.





Sociale woonmaatschappij 
Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk
T 089 62 90 20
info@nieuwdak.be www.nieuwdak.be

Bezoek ons op:


