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De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen is vandaag
begonnen met de bouw van meer dan 50 sociale koop- en
huurwoningen. In Oudenaarde komen er nieuwe sociale huurentiteiten
aan het natuurgebied ’t Spei. In Nazareth wordt de woonwijk Kouter
dan weer verder uitgebreid.

Blijf op de hoogte

De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen,
legde één van de eerste stenen van het nieuwbouwproject Kouter in
Nazareth. Tegen de zomer van 2021 moeten hier 10 koopwoningen en 28 huurwoningen staan.

"Daarvan gaan er ook 10 aangepast zijn voor mensen met een beperking. Het gaan stapelwoningen zijn, dat wil zeggen dat
de mensen elk hun eigen ingang gaan hebben en we moeten dit hier echt wel dringend realiseren, want we hebben een
wachtlijst van 1400 gezinnen die op een lijst staan voor een sociale huurwoning. Daarvan zijn er 400 van de gemeente
Nazareth. Dit project levert toch een bijdrage om voor 38 gezinnen toch betaalbare huisvesting te voorzien hier in Nazareth."
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Stefaan Vercamer, voorzitter sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Ook in Leupegem bij Oudenaarde is vandaag de eerste steen gelegd van het sociaal woonproject Diependale. Hier worden
19 sociale huurwoningen gebouwd tegen het voorjaar van 2021. De woningen zullen vooral geschikt zijn voor kleinere
gezinnen en alleenstaanden, die ook het grootste deel van de wachtlijst innemen.
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