
GR 

Mevrouw Nahima Lanjri 
Gemeenteraadslid 

Alle briefwisseling te richten aan het college van 
burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 
Antwerpen 1 . 

uw bericht van 

vragen naar 

uw kenmerk ons kenmerk 
KW/2019/ML/IV-00364 

datum 
16 december 2019 

telefoon fax GSM/semafoon 

Geachte mevrouw Lanjri 

Zoals afgesproken kan u hierbij de antwoorden op uw vragen met betrekking tot het veiligheidsgevoel 
van sociale huurders, die nog niet werden beantwoord tijdens de commissie, terugvinden. 

Vraag: 

Veel sociale huurders voelen zich dus nog steeds onveilig in hun buurt of sociaal wooncomplex. 
Het team van wijktoezichters ging van vijf naar negen medewerkers. Wordt dit team nog verder 
uitgebreid? Welke andere maatregelen worden nog genomen om het onveiligheidsgevoel verder 
aan te pakken? ln het bestuursakkoord lees ik dat bepaalde medewerkers van sociale 
huisvestingsmaatschappijen GAS-bevoegdheid krijgen. Is dat ondertussen al zo? Welke 
medewerkers zijn dat? Wijktoezichters? Of de niet-inwonende conciërges? 

Antwoord: 

Cfr. toelichting gemeenteraadscommissie rond leefbaarheid in sociale huisvesting. 

Uitbreiding van het toezichtersteam binnen Woonhaven is niet voorzien op korte termijn. De directie 
integrale leefbaarheid heeft zich georganiseerd rond 5 grote wijken over het grondgebied van 
Antwerpen. Elk wijkteam heeft wijktoezichters, conciërges en poetsers, leefbaarheidswerkers en 
wijkmedewerkers. We rekenen dus zeker niet op wijktoezichters alleen om de veiligheid en leefbaarheid 
te garanderen. Ik wil er ook op wijzen dat volgens de tevredenheidenquête van Woonhaven het 
onveiligheidsgevoel bij onze huurders afneemt. Het ligt nog steeds te hoog, maar de tendens is wel 
degelijk positief. 



De nieuwe wijkwerking heeft als eerste opdracht duidelijk aanwezig en aanspreekbaar te zijn in de 
wijken. Via een netwerk van contacten met buurtbewoners en bewonersgroepen, 29 ondertussen, willen 
we de huurders verzekeren van een permanente aanwezigheid welke het veiligheidsgevoel bij onze 
huurders versterkt. 

De huidige wetgeving laat niet toe dat Woonhaven eigen GAS ambtenaren in dienst neemt. Daar is een 
wetswijziging voor nodig op federaal niveau. Wel worden er nu reeds extra middelen voorzien voor de 
inzet van GAS ambtenaren rond sociale huisvesting. ln samenwerking met de stedelijke diensten wordt 
bekeken hoe een nauwere samenwerking kan worden gerealiseerd. 

Vraag: 

Ik lees ook dat mensen die hun complex systematisch onleefbaar maken geen toegang meer 
krijgen tot sociale huisvesting. Zijn er al zo'n gevallen geweest in het verleden? Hoeveel? Met 
welke reden? 

Antwoord: 

U citeert daar een onderdeel van het Vlaams regeerakkoord dat nog niet in voege is. Het is één van de 
maatregelen die moet verhinderen dat huurders die het leven van hun buren zuur maken niet gewoon 
weer elders instromen of opnieuw zomaar aansluiten op de wachtlijsten. Want zoals u weet is het uiterst 
moeilijk om iemand via de rechtbank uit huis te zetten. Zelfs bij extreem asociaal gedrag. Sinds 2017 
is dat in 15 gevallen we gelukt. ln 4 gevallen gebeurde dat via de rechtbank. 

Vraag: 

Ik lees dat Woonhaven meer dan 250 camera's heeft geplaatst. Ik begrijp dat dit als een 
afschrikkingsmiddel kan werken tegen overlast, maar op welke manier worden deze camera's 
gebruikt? Is dat louter om nadien te bekijken indien er overlast is geweest of worden deze 
camera's permanent in het oog gehouden? Wat met privacy? Komen er nog camera's bij in de 
toekomst of blijft het bij deze 250 toestellen? 

Antwoord: 

Camera's worden gebruikt voor het opsporen van alle leefbaarheids- en overlastproblemen. Deze 
voldoen aan de privacywetgeving. De dienst toezicht bekijkt enkel beelden na melding of vaststellingen 
van overlast, zoals sluikstort of vandalisme en diefstal. 

ln 2019 werd tot op heden 880 maal beroep gedaan op de camerabeelden: 

501 maal werd een dader op de beelden gezien (niet iedereen wordt herkend). 
179 huurders hebben een factuur ontvangen voor vaststelling en opruimen van sluikstort. 
25 maal werden beelden doorgegeven aan de politie op hun verzoek. 
Woonhaven schakelt in 2020 voor het cameranetwerk over op de Genetec technologie welke 
ook door de politie van Antwerpen gebruikt wordt om de uitwisseling van beelden te 
vergemakkelijken. Verwerkersovereenkomsten worden hiervoor uitgewerkt. 

Alle nieuwe complexen worden voorzien van camera's in inkomhallen en op plaatsen die 
overlastgevoelig zijn. 



Vraag: 

Hoeveel nieuwe sociale woningen komen er de komende jaren bij in onze stad? Hoeveel 
woningen zullen gerenoveerd worden? Ik lees in het bestuursakkoord dat er deze legislatuur 
5.000 nieuwe of grondig vernieuwde sociale woningen opgeleverd zullen worden. Hoe ver staat 
het (met de voorbereidingen) daarvan? 

Antwoord: 

Cfr. toelichting gemeenteraadscommissie 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 


