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LO2020 - WINTERGROENSTRAAT
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HET PROJECT IN ZIJN OMGEVING



HET PROJECT ALS ONDERDEEL VAN EEN TOTAALVISIE



BOUWSTENEN VAN DE BASISSTRUCTUUR



HERZIENE ONTSLUITINGSSTRUCTUUR



DE EERSTE FASE



SITUERING



• ca. 35.000 m2 netto ontwikkelbare grond, 
goed voor 80 à 150 wooneenheden

• aangeboden in 11 woonvelden, 
variërend tussen ca. 1.600 m2 en 5.500 m2

• grenzen en oppervlaktes van 
woonvelden zijn indicatief

PROGRAMMA





AMBITIEKADER

VERPLICHTE THEMA’S
• toekomstbestendig

• logisch tracé warmtenet
• inzetten op lage temperatuurverwarming

• betaalbaar
• minimale oppervlaktenormen van VMSW
• casco / meegroeiwoningen / uitbreidbare woningen / …

OPTIONELE THEMA’S
• collectiviteit

• gedeelde ruimtes binnen het beschermd volume
• gedeelde faciliteiten buiten het beschermd volume

• duurzaamheid
• BEN-woningen
• voorzien van eigen warmtenet



VERKOOPSPROCES



ONDERHANDELENDE HOUDING

NIEUWE PROCEDURE
• gewijzigd tav vorige lancering: 

verkoopsprocedure - geen aanbesteding
• open, onderhandelende houding van de stad
• kosteloos recht van opstal - beperkt in de tijd

DOELPUBLIEK
• professionele ontwikkelaars - woonveld
• bouwgroepen - woonveld
• particulieren - bouwkavel



VOORTS
• de stad ontwerpt het openbaar domein op 

basis van de realisatievoorstellen
• de stad legt het openbaar domein aan
• de stad kan een woonveld / woonvelden

van de markt halen
• de stad zal overige projecten op 

stadseigendom temporiseren om Meiboom
een goede start te geven

• de stad en haar partners zullen actief
inzetten op communicatie en zullen
publieke investeringen blijven doen

• de stad zal matchmaking organiseren tussen
ontwikkeling en particuliere geïnteresseerden

ONDERHANDELENDE HOUDING
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INDICATIEVE TIMING



AANMELDING
• uw aanmelding is enkel geldig met het indienen

van een correct ingevuld aanmeldingsformulier, 
rechtstreeks in te vullen op of te downloaden
van www.meiboomgenk.be.  Het document 
kan ook via info@meiboomgenk.be
opgevraagd worden.  

AANVULLENDE INFORMATIE
• u vindt meer details en de uitgebreide

procesbeschrijving in de infobundel die te
downloaden is op www.meiboomgenk.be of 
via info@meiboomgenk.be kan bekomen
worden.  

VERGEET NIET DAT…
• het een dynamische procedure is waar

woonvelden opengesteld en gesloten worden
voor reservatie.  Blijf up to date door
• in te schrijven op de nieuwsbrief via 

www.meiboomgenk.be
• op regelmatige basis de website 

www.meiboomgenk.be te checken waar
aangegeven staat welke velden vrij zijn voor
reservatie

HOE DEELNEMEN?



COMMUNICATIE



Projectonwikkelaars Particulieren Bouwgroepen

BASISLOGO MET BASELINE
Het basislogo van Meiboom MET baseline ‘Wonen waar je hart klopt’ 
moet steeds gebruikt worden zoals hieronder weergegeven. Alle andere 
toepassingen, vervormingen (interlinie, spatiëring, vervaging, opheldering,... ) 
zijn verboden.

Steeds de minimumafmetingen respecteren:

Gebruik logo op een beeld:

minimum hoogte 15 mm minimum hoogte 15 mm

PROJECTSTIJLHANDBOEK
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NIEUWSFLASHES OP DE STADSSITE



v
DE COMMUNICATIE

PROJECTSITE AFGESTEMD OP DOELGROEPEN
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PROJECTSITE AFGESTEMD OP DOELGROEPEN
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PROJECTSITE MET NIEUWSBRIEF



ON SITE



ON SITE



ALGEMENE CONTACTGEGEVENS
info@meiboomgenk.be

STADHUIS GENK
Stadsplein 1
3600 Genk

www.meiboomgenk.be

CONTACTGEGEVENS
info@meiboomgenk.be
www.meiboomgenk.be

STADHUIS GENK
Stadsplein 1
3600 Genk

CONTACT
Bart Aerts
bart.aerts@genk.be
089/65.45.23
0495/53.49.98


