
Timing van de bouwwerken
De gebouwen aan de kant van het ziekenhuis AZ Monica zijn al afgebroken.  
In de zomer gaan we verder met de werken. Dat gebeurt in fases. 

Bouwfase 1
• = kruisblokken en oud kantoorgebouw
• start afbraak in augustus 2019
• we bouwen 99 nieuwe sociale woningen + ondergrondse parking voor  

ongeveer 100 auto’s
Tijdens de werken kan je niet meer langs de Stevenslei naar je woning.  
Je gaat best langs de Langveldstraat.

Bouwfase 2
• = langblok, zonnegloren & gebouw AZ Monica aan de Stevenslei
• start afbraak begin 2022, nadat fase 1 klaar is
• we bouwen 156 nieuwe sociale woningen + gemeenschapsruimte  

+ ondergrondse parking voor ongeveer 50 auto’s
• alle bewoners van de langblok en zonnegloren moeten dus vóór 2022  

verhuizen

Omgevingswerken
• op het einde van bouwfase 2 leggen we een nieuw park aan  
• op het einde van bouwfase 2 worden de Stevenslei en de Langveldstraat 

helemaal vernieuwd
• AZ Monica start eind 2019 met de uitbreiding van het ziekenhuis

InfobriefSamenvatting

Op donderdag 13 juni 
informeerden we de bewoners 
van de Jos Van Geellaan over de 
toekomst van hun wijk. 

Heel de site rond de Jos Van 
Geellaan wordt vernieuwd. 
Daarom moeten alle huurders 
verhuizen. 

We gaven een stand van zaken 
van de afbraakwerken en 
een voorlopige timing van de 
komende bouwwerken en de 
verhuis.
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Verhuisbeweging
Iedereen moet verhuizen vóór 2022. We begeleiden je hierbij.  
Sociaal assistente Lynn Scheers gaat vanaf einde 2020 bij iedereen persoonlijk 
langs. Tijdens het huisbezoek bespreken we alle verhuisopties.  
Je hoeft zelf niets te doen! Wij contacteren je voor een afspraak.  
 
Heb je een nieuw telefoonnummer?  
Stuur het door via huurder@woonhaven.be of 03 212 25 00. 
 
Je gezinsgrootte is belangrijk, die bepaalt hoeveel slaapkamers je krijgt.  
We kijken zo veel mogelijk naar jouw wensen, maar alles hangt af van het  
aanbod. We zorgen voor een kwalitatieve woning voor iedereen.

Wanneer verhuizen?
Je kiest om te verhuizen tijdens de verhuisbeweging of vroeger. 

Je verhuist sneller dan de verplichte verhuis.
Dat kan vanaf de zomer van 2020. Voordelen:
• Je hebt meer keuze.
• Je woont sneller in een beter appartement.

Je verhuist tijdens de verplichte verhuisbeweging. 
Die start in de zomer van 2021. Voordeel:
• Woonhaven helpt je bij je verhuis. 

Hulp bij de verhuisbeweging: firma of premie?
Verhuis je tijdens de verhuisbeweging? 
Dan steunt Woonhaven je bij de verhuis: 
• We regelen & betalen jouw verhuis
• OF je krijgt een premie om het zelf te regelen.

Voor de start van de verhuisbeweging houden we een nieuwe vergadering.  

Contact

Technische dienst  
03 213 47 00  
of via het formulier op  
www.woonhaven.be

Huurdersadministratie 
03 212 25 00 • optie 1 
huurder@woonhaven.be www.woonhaven.be

Project Jos Van Geellaan

Buurtinfomoment 

Op dinsdag 2 juli organiseren 
we een buurtinfomoment voor 
alle buurtbewoners. 

Tussen 16 en 19 uur staan 
we buiten ter hoogte van 
de Jos Van Geellaan 1 & 
beantwoorden we al je vragen.

Wees welkom! 

Sociaal assistente 
Lynn Scheers 
03 212 25 52 
lynn.scheers@woonhaven.be


