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SOCIAAL WOONPROJECT ‘MET ZICHT’ START BEGIN MAART 2022 TERUG OP 

De Oostendse Haard bouwt in de Vuurtorenwijk 60 sociale 
huurappartementen en 13 -huizen 'Met Zicht’ op de Spuikom 
 
Na net geen drie jaar kan De Oostendse Haard haar sociaal nieuwbouwproject “Met 
Zicht” aan de Spuikom terug laten opstarten. De sociale huisvestings-maatschappij is 
kunnen overgaan tot het aanstellen van een nieuwe aannemer voor de appartementen 
die al in opbouw waren. In de tussentijd werd ook de vergunning voor de bouw van de 13 
huizen in de Verstellestraat afgeleverd. Ook hier werd opdracht gegeven aan de 
aannemer om te beginnen. Begin maart 2022 zal er terug bedrijvigheid zijn op de site.  
 
Het nieuwbouwproject met huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse 
Haard situeert zich in de Schietbaanstraat, de Verstellestraat en de Voorhavenlaan. Op deze 
unieke locatie aan de Spuikom komt het woonproject “Met Zicht”, met 60 huurappartementen en 
13 huurhuizen.  
 
In 2018 startte De Oostendse Haard met de bouw van haar nieuwbouwproject ‘Met Zicht’ aan de 
Schietbaanstraat in Oostende. Een juridische procedure met de toenmalige aannemer zorgde er 
echter voor dat de bouw stilviel in mei 2019. De Oostendse Haard is zo’n 2,5 jaar later kunnen 
overgaan tot het aanstellen van een nieuwe aannemer voor deze appartementen. Bijna 3 jaar 
later zullen de bouwwerken terug aangevat worden.  
 
Enige tijd terug werden onze gebouwen in de Voorhavenlaan 169-171 ook gesloopt. Ondertussen 
bereidde De Oostendse Haard verder de geplande bouw van 13 huizen op dezelfde locatie, in de 
Verstellestraat voor. De vergunning is afgeleverd en ook hiervoor is de opdracht gegeven aan de 
aannemer om te starten.    
 
‘We begrijpen dat deze situatie ook zijn impact had op de buurt. Wij willen de buren en de 
inwoners van de Vuurtorenwijk uitdrukkelijk bedanken voor hun begrip en geduld. De opdracht 
om de werken op te starten is gegeven. Vanaf begin maart 2022 zal er terug bedrijvigheid zijn op 
de site van ‘Met Zicht’.’, bevestigt voorzitter Quinten Goekint. 
 
Inspelen op de woonnoden - verschillende woningtypes 

In de Verstellestraat komen 4 huizen met 3 slaapkamers en 9 huizen met 5 slaapkamers. De 
appartementsgebouwen aan de Schietbaanstraat tellen 38 appartementen met 1 slaapkamer en 2 
appartementen met 2 slaapkamers. In de Voorhavenlaan komen gebouwen met daarin 17 
appartementen met 1 slaapkamer en 3 appartementen met 2 slaapkamers. Een aantal van deze 
appartementen is aangepast voor mindervaliden.  
 
‘We zijn er van overtuigd dat dit woonproject een nieuwe dynamiek zal brengen aan de Spuikom. 
Dit wordt een nieuwe thuis voor grotere gezinnen én voor alleenstaanden, ouderen en kleine 
gezinnen. Bovendien sluiten we aan op de andere pleinen in de wijk. Hier komt ook een park met 
speeltoestellen. Kortom, dit wordt een aantrekkelijke plek voor de buurt om van te genieten. Een 
plus voor het sociaal contact.’, stelt directeur Vanessa Vens.  
 
‘De doorstart van de werken is een bijzonder goede zaak voor de hele buurt en binnenkort voor 
de vele gezinnen die in het prachtige project een warm thuis zullen vinden. De wijk krijgt een 
totaal nieuwe look, het wordt een pareltje. Deze evolutie stemt mij bijzonder tevreden.’, aldus 
schepen Kurt Claeys.  
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Beweging in het patrimonium van De Oostendse Haard 

De Oostendse Haard huisvest bijna 3% van de Oostendse bevolking. Ook de vergrijzing is hier 
momenteel goed merkbaar. De zittende huurderspopulatie veroudert mee met onze 
huisvestingsmaatschappij en gezinnen 'bloeien uit’. Meer dan 50% van onze bewoners zijn ouder 
dan 60 jaar en zo'n 50% van onze huurders is alleenstaand. Het merendeel van de huidige 
huurders woont bijgevolg te groot (wat in se niet kan volgens de sociale huurwet, tenzij men een 
vergoeding betaalt) of in een onaangepaste woning. Tegelijk zien we dat de instroom van 
jongeren en jonge gezinnen op de wachtlijst groeit, maar dat de alleenstaanden er wel nog 
oververtegenwoordigd zijn.  

De keuzes in onze projecten zijn een constante evenwichtsoefening tussen zittende huurders en 
wachtlijst. Bovendien willen we dat onze zittende huurders zo lang als mogelijk  in hun eigen wijk 
veilig en comfortabel kunnen wonen. We merken dat ze dit ook verkiezen.  

Deze realiteit van onze zittende huurderspopulatie én de wachtlijst vereist dan ook een antwoord 
van De Oostendse Haard. ‘In ons patrimonium op de Vuurtorenwijk komen door ‘Met Zicht’ heel 
wat geschikte woningen voor kleine gezinnen en alleenstaanden bij. Tegelijkertijd bouwen we 13 
huizen voor grotere gezinnen. Ons patrimonium beweegt mee met onze huurders en onze 
kandidaat-huurders.’, legt directeur Vanessa Vens uit.  

De verhuisbeweging van oudere huurders zet bovendien nog wat in gang. ‘Onze grotere woningen 
komen vrij, waardoor grotere gezinnen ook hun plek vinden. De groei van ons patrimonium 
beweegt de zittende huurders naar een plek op maat en dat brengt op zijn beurt beweging in de 
wachtlijst.’, besluiten Quinten Goekint en Vanessa Vens.   
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