
Geen renovatie 
Oorspronkelijk gingen we de torens renoveren. Tijdens de werken bleek de oude 
betonstructuur niet meer in orde. Daarom is renovatie geen optie. We breken 
de 3 torens af en bouwen 3 nieuwe torens. Dat is de beste beslissing voor een 
goede, nieuwe thuis. 

Voordelen van nieuwbouw 

Nieuwbouw heeft heel veel voordelen. 
• De gebouwen worden veel energiezuiniger.
 Dat zorgt voor lagere energiekosten
• De indeling van de appartementen wordt efficiënter: de bergingen verhuizen 

van de kelder naar de woningen zelf & de terrassen komen aan de leefruimte.
• Er komen opnieuw 96 appartementen per toren, zoals nu. 
• Het nieuwe ontwerp is brandveiliger. 
• De indeling van de gemeenschappelijke delen wordt praktischer. 

Timing

Infobrief Samenvatting

Op dinsdag 11 februari 
informeerden we de bewoners  
van Kielpark over de toekomst 
van hun gebouwen.

We breken de 3 torens af en 
bouwen 3 nieuwe torens. De 
torens renoveren is technisch 
en financieel niet haalbaar.

Ook de timing van de 
verhuis bespraken we op de 
vergadering. Je vindt een 
overzicht in deze infobrief.

Project Kielpark 



De werken gebeuren in fasen, blok per blok. 
Volgens de planning duren de werken ongeveer 2,5 jaar per blok. 

Let op: Dit is een voorlopige planning! 
Verandert er iets? Dan informeren wij jou! 

Verhuis

Maak je geen zorgen, Woonhaven heeft veel ervaring met verhuizen.
• We bespreken samen de opties & luisteren naar jouw wensen.
• We zoeken samen naar een goede oplossing.
• Je krijgt voorrang om naar de nieuwe gebouwen te verhuizen.

Huisbezoeken
De huisbezoeken starten in het najaar van 2021. 
Jouw sociaal assistente Sofie komt dan persoonlijk bij jou langs. 
Dan kijken we samen met jou waar je wil wonen en wat de opties zijn. Daar 
kunnen we nu nog niets over zeggen.
Sofie contacteert zelf iedereen, hierover krijg je later meer informatie. 

Contact

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

Huurdersadministratie 
03 213 47 00  
huurder@woonhaven.be www.woonhaven.be
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Heb je vragen? 
Contacteer jouw 
sociaal assistent. 

Sofie Verreth 

sofie.verreth@woonhaven.be

03 212 25 78
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