
sociaal wonen
nieuw sint-truiden investeert de volgende vijfjaar 53 miljoen euro

SINT-TRUIDEN - De sociale huisvestings-
maatschappij stelde het jaarverslag 2017
voor. Tegelijkertijd kondigde directeur
Georges Feucht van cvba Nieuw Sint-Trui-
den aan dat ze de volgende vijfjaar meer
dan 53 miljoen euro zal investeren in de
bouw van nieuwe sociale woningen en de
renovatie van het eigen patrimonium.

"De sociale huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw
Sint-Truiden beschikt momenteel over 1.597 socia-
Ie huurwoongelegenheden in grote regio Sint-Trui-
den. De reële huurprijzen stegen in 2017 van 298,23
naar 302,32 euro toch huurt de grootste groep nog
steeds aan een bedragh tussen 200 en 250 euro en
meer dan de helft zijn alleenstaanden. De huur-
dersachterstal zakt verder naar 1,58 % in 2017.
Het gemiddeld aantal inschrijvingen op maandbasis
blijft op 27. In totaal staan er 1186 kandidaat huur-
ders op de lijst wat een serieuze daling is tov 1417
in 2016. Van die 1186 zijn er 653 alleenstaanden",
aldus directeur Feucht.
De NST voorziet voor de volgende vijfjaren maar
liefst voor 53. 442. 000 euro aan investeringen.
Hiervan gaat er 8.401.688,15 in 2019 naar 48
nieuwe huurwoningen en 6 koopwoningen: o. a.

Bloesemlaan en Tulpstraat in Sint-Truiden;
Mouveldstraat en Pater Cuyperstraat in Nieu-
werkerken.
Verder gaat 8. 809. 245, 12 euro naar renovatie
van 273 woningen in de Guvelingenveldwijk en
wijk de Kleine Brede Akker.
Nieuw Sint-Truiden blijft ook in de nabije toekomst
investeren in zowel nieuwbouw als de renovatie
van haar bestaande woningen: 36.231.000,00 euro
projecten. Hiervan gaat er 14.451.000,00 euro
naarnieuwbouw (17 app. op de hoek Kerkstraat &

Info: www. nst. be

Vleminckstraat in Nieuwerkerken; 12 wooneen-
heden in de Mgr Keesenstraat in Gingelom en 24
app. in de Dellingweidestraat & Jan Van Xanten-
laan.
Tot slot gaat er nog 21. 780. 000, 00 euro in 2019-
2020 naar renovatie van 165 woningen in de wijk
Grote Brede Akker en naar 4 app. en l woning in
de Halmaalwijk.
Van de geplande renovatiewerken werden de huur-
ders van de Kleine Brede Akker en Grote Brede Ak-
ker via info-vergaderingen op de hoogte gebracht.
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Pikkeleerstraat 67
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0479/79 95 17

vanschoonbeek@gmail.com
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13 Haspengouwse Ruilbeiirs voor Champagnecapsules

Zondag 7 oktober 2018
van 09u00 tot 16u00

t. v. v. Een Hart Voor Senegal vzw
www. eenhartvoorsene al. be
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Kerkstraat 3 - 3890 Mielen-boven-Aalst

( Gingelom - Sint-Tmiden)

Ruime parking aan de kerk - Warme en koude snacks

6ra+is toegang
Enkel ruilen, geen georganiseerde verkoop!

Gelieve uw tafel te reserveren, dank.
edd ©kellens.net

Info: 0475/31.35.39 - .... Eddy Kellens - www.cafs^dy.t'e


