PERSBERICHT 16/12/2021 – Gentse tak van sociale huisvestingsmaatschappij ABC kantelt in bij
WoninGent
De Raden van Bestuur van WoninGent, ABC en Woonhaven hebben besloten om de procedure op te
starten die ertoe moet leiden dat de Gentse tak van ABC wordt opgenomen in WoninGent en de
Antwerpse tak van ABC in Woonhaven. Het is een versnelde eerste stap in het verhaal van de
woonmaatschappijen, waarbij vanaf 2023 in elke gemeente maar één actor op het vlak van sociaal
wonen actief mag zijn.
De sociale huisvestingsmaatschappij ABC verhuurt 230 sociale woningen in Gent.
Nieuwe onderzoeksrapporten van Wonen Vlaanderen maakten in september duidelijk dat er binnen
ABC een aantal processen dringend moeten worden verbeterd. Om een kwaliteitsvolle
dienstverlening te blijven garanderen, nam ABC contact met Woonhaven in Antwerpen om een
aantal voorbereidende stappen te nemen die een snelle integratie van ABC mogelijk moeten maken.
In nauwe samenwerking zal het Gentse deel van ABC door WoninGent geïntegreerd worden in het
kader van de Gentse woonmaatschappij.
“In Gent werden er recent op het stadsniveau eerste stappen gezet om tot een Gentse
woonmaatschappij te komen. Maar de vraag van ABC maakte het noodzakelijk om veel sneller een
oplossing te vinden om te vermijden dat de dienstverlening voor de huurders in het gedrang zou
komen. Daarom is gekozen om het Gentse deel van ABC in WoninGent in te kantelen. Dat biedt ook
een oplossing voor een 10-tal bouwprojecten die ABC in ontwikkeling heeft in Gent, samen goed voor
een 120-tal woningen. Op die manier kunnen we vermijden dat er bouwprojecten stilvallen of
vertraging oplopen, gelet op de grote vraag naar sociale huurwoningen in onze stad”, vertelt
voorzitter van WoninGent Marc Heughebaert.
WoninGent, ABC en Woonhaven werken nu naar januari 2022 om tot de operationele integratie over
te gaan. De Raden van Bestuur hebben de opdracht gegeven om de inkanteling uit te werken.
“Vooral voor ons personeel ben ik blij dat we hen eindelijk duidelijkheid kunnen geven”, zegt Bob Van
Passen, voorzitter van ABC. “De voorbije jaren zijn niet altijd even gemakkelijk geweest voor ABC,
maar desondanks bleven we er alles aan doen om onze maatschappelijke opdracht te vervullen. Met
deze inkanteling willen we de huurders een duidelijk perspectief voor de toekomst geven.” De
komende maanden wordt er niet alleen juridisch werk gemaakt van dit traject, ook op het vlak van
kennis over het patrimonium en de bewoners belooft het een intense periode te worden. De
bewoners van ABC worden de komende dagen en weken geïnformeerd over wat dit voor hen
praktisch zal betekenen.
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