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Woonpremies in Gent:  
 

Wijzigingen, aandachtspunten 

en correcties             

   
In de brochure ‘Woonpremies in Gent’ vindt u een overzicht 
van alle woonpremies waar u aanspraak op kan maken. Deze 
brochure wordt elk jaar geactualiseerd. Wij gaan hierbij heel 
zorgvuldig te werk.  
 
Regelmatig zijn er echter wijzigingen in de 
premievoorwaarden nadat onze brochure gedrukt is. Deze 
wijzigingen zijn dan niet opgenomen in de huidige editie.  
 
Om u toch zo goed mogelijk te informeren, vermelden we in 
deze bijlage de wijzigingen waar Dienst Wonen van op de 
hoogte is.  
Wij kunnen niet garanderen dat dit overzicht volledig is.  
 
 
 

 
In dit overzicht zijn de premies genummerd zoals in de huidige editie van onze brochure.  
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2. Premie woonkwaliteit 

p.7  Aanvulling: Vanaf 1/1/2017 is er een verhoogde premie voor woonkwaliteit voor 

woningen die liggen in het stadsvernieuwingsgebied Dampoort.  

Voor woningen gelegen in die regio blijven de percentages dezelfde, maar wordt het 

maximumbedrag van de premie woonkwaliteit verhoogd:  

· voor categorie 1: 50% van de kostprijs met een maximum van 5.000 euro 
· voor categorie 2: 40% van de kostprijs met een maximum van 4.000 euro 



· voor categorie 3: 30% van de kostprijs met een maximum van 3.000 euro 
. voor categorie 4 is er geen verhoging: 20 % van de kostprijs met een maximum van 1.000 

euro 

Straten waar de verhoogde premie van toepassing is:  

Aannemersstraat, Achterstraat, Adolf Baeyensstraat, Alfred Vanderstegenlaan, Ambachtstraat, Antwerpenplein, Antwerpsesteenweg 

(onpare nummers van 1 tot en met 373, pare nummers van 2 tot en met 572), Azaleapark, Azaleastraat, Banierstraat, Beeldhouwersstraat, 

Biekorfstraat, Bijgaardepark, Blijde-Inkomststraat, Bloemistenstraat, Bouwmeestersstraat, Brunaustraat, Campo-Santoplein, Cécile 

Cautermanstraat, Charles Van Lerbergheplein, Christine D'haenhof, Constant Montaldplein, Denderlaan, Dendermondsesteenweg (onpare 

nummers van 1 tot en met 453, pare nummers van 2 tot en met 398), Doornakkerstraat, Emile Moysonlaan, Engelbert van Arenbergstraat, 

Engelstraat, Evarist De Buckstraat, Filips Benthuysstraat, Forelstraat (onpaar nummer 147, pare nummers van 114 tot 132), 

Gentbruggestraat, George Minneplein, Grondwetlaan, Groot Begijnhof, Grote Wede, Grote Wedepad, Halvemaanstraat, Heernisplein, 

Heilig-Hartplein, Heilig-Hartstraat, Henri Van Cleemputteplein, Jan Delvinlaan, Jan Roomsstraat, Jean Béthunestraat, Joannes Roegierspad, 

Johannes Hartmannlaan, Jos Verdegemstraat, Joseph Gérardstraat, Kleine Wedepad, Klinkkouterstraat, Kogelstraat, Krekelberg, 

Kriekerijstraat, Kunstenaarstraat, Land van Waaslaan (onpare nummers van 1 tot en met 197, pare nummers van 2 tot en met 170), Leon 

Sarteelplein, Louis Cloquetstraat, Louis Schuermanstraat, Neringstraat, Nieuwewijkstraat, Nieuwhof, Nijverheidstraat, Oscar 

Colbrandtstraat, Pilorijnstraat, Reginald Warnefordstraat, Scheldeoord, Scheldestraat, Schildersstraat, Schoolstraat, Serafijnstraat, Sint-

Baafskouterstraat, Slokkeboomstraat, Spijkstraat, Spitaalpoortstraat, Sterrestraat, Toekomststraat, Verbindingstraat, Verkortingstraat, 

Ververijstraat, Victor Braeckmanlaan (onpare nummers van 1 tot en met 187, pare nummers van 2 tot en met 156), Visitatiestraat, 

Wasstraat, Waterkluiskaai, Wespstraat, Wijmakker, Wittemolenstraat, Wolterslaan, Zeemstraat. 

 

 

 

 

 

Wij hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. De gegevens kunnen recent licht gewijzigd zijn. Het is de verantwoordelijkheid 

van de aanvrager om de juistheid van de gegevens na te gaan bij de premieverstrekker vooraleer een beslissing te nemen, ook indien de 

premie uitgaat van Stad Gent. Stad Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie 

voor welk gebruik dan ook. 


