Samenvatting

Vernieuwing Europark

Samen met de stad gaan we
de wijk Europark grondig
vernieuwen. De gebouwen
worden oud en stad Antwerpen
wil de buurt sociaal en
duurzaam versterken. De stad
maakt een masterplan voor het
openbaar domein.

Infobrief

Woonhaven volgt het plan op.
Tegelijk maken we een timing
om onze eigen gebouwen te
vernieuwen.
Die vernieuwing gebeurt in
fasen, gespreid over vele jaren.
Vroeg of laat moet iedereen wel
verhuizen.

Timing

De vernieuwing van de woontorens gebeurt niet in één keer, maar in fasen,
gespreid over (meer dan) 15 jaar. Die fasen zijn voor de eerste jaren duidelijk,
daarna is het nog te vroeg om al een concrete timing te geven.
1. Charles De Costerlaan 15-21 / Willem Elsschotstraat 1-3
Deze gebouwen zijn het meest verouderd en komen eerst aan de beurt. De
bewoners zijn al op de hoogte. De werken beginnen in 2024. Wie daar woont
moet in 2023 verhuizen. Sociaal assistenten Karen of Jonathan contacteren
iedereen persoonlijk om hen hierbij te helpen.
2. Halewijnlaan 41-49a
Dit is de volgende groep gebouwen die we aanpakken. We starten pas nadat de
eerste groep klaar is. Daar hangt dus veel van af. Voor 2025 moet zeker niemand
verhuizen.
3. De andere gebouwen
De andere gebouwen in de wijk Europark vernieuwen we in de toekomst, maar
we kunnen nog niets zeggen over wanneer, in welk jaar. Iedereen kan hier nog
lang blijven wonen. We informeren je als we meer weten.
Sinds dit jaar horen ook de gebouwen van ABC bij Woonhaven. We bekijken op
dit moment de staat van deze gebouwen en bekijken hoe & wanneer ze in het
vernieuwingsplan passen.
Alle gebouwen in Europark komen aan de beurt, op de luchtfoto hierboven zie je
in kleur over welke het gaat. Gebouwen die recent nog gerenoveerd zijn, horen
hier niet bij. Zo kreeg Julius Vuylstekelaan 2-4 al een grondige renovatie, die is
bijna klaar. In de zomer verwachten we daar de eerste bewoners.
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Verhuizen

Wat betekent dit voor jou? Vroeg of laat moet iedereen verhuizen. Dat hangt dus af
van waar je woont. We informeren fase per fase, gebouw per gebouw, alle bewoners.
Dat doen we heel lang voordat het gebouw leeg moet zijn.
Door te werken in fasen, maken we telkens ruimte voor bewoners van de
volgende fase. Maar alles hangt af van jouw wensen, de grootte van de
beschikbare woningen en jouw gezinssituatie.

Woonhaven begeleidt jou

Woonhaven heeft veel ervaring met verhuizen. We begeleiden je stap voor stap in de
zoektocht naar een nieuwe woning. Die begint met individuele huisbezoeken. Jouw sociaal assistent contacteert dan iedereen persoonlijk om te zien
waar je wil wonen. Tijdens het huisbezoek overlopen we de opties via een vragenlijst.
Samen zoeken we naar de beste oplossing. We zorgen voor een
kwalitatieve woning die bij jouw gezin past.

Geen zorgen!

We informeren jou lang
voordat jouw gebouw
aan de beurt is.

De verhuisbeweging

Het verhuizen zelf is voor bijna iedereen nog ver weg. Maar we leggen je al even uit
hoe Woonhaven werkt. De verhuisbeweging verloopt in de meeste gevallen in 2 fasen:
•
•

Fase 1: Je verhuist vóór de verplichte verhuis. Je hebt dan meer opties om naar te
verhuizen. Je bent sneller weg uit je huidige woning (ongeveer 1 jaar voor de
verplichte verhuis).
Fase 2: Je verhuist tijdens de verplichte verhuis. Dat is ongeveer 6 maanden voor
het gebouw leeg moet zijn. In deze fase krijg je steun van Woonhaven via een
geldpremie of via een gratis verhuisfirma.

Bij grote doorschuifbewegingen kan dit anders verlopen. Dan zijn er geen 2 fasen, maar
wachten we tot de laatste 6 maanden (fase 2) om iedereen te verhuizen. Zo blijft het
gebouw langer bewoond en dus veiliger. We informeren je lang op voorhand wat voor
jou geldt.
Contact
Sociaal assistenten
Karen, Jonathan, Lindsay, Els
bekijk de contactgevens in
jouw inkomhal

Technische dienst
reparatievraag op
www.woonhaven.be
03 213 47 00

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

www.woonhaven.be

