
Gemeentelijke toewijzingsreglementen (GTR) 

 
Gemeentes kunnen een gemeentelijke toewijzingsreglement opstellen met afwijkende regels inzake 
lokale binding, specifieke doelgroepen of leefbaarheid. Er zijn 5 gemeentes van het werkgebied van  
de KBM met een gemeentelijk toewijzingsreglement om bepaalde seniorenwoningen met voorrang  
toe te wijzen aan 65-plussers. 
 

- De stad Halen keurde op 06.06.2011 het GTR goed om de 10 woningen van de Pandputweg te 

Halen met prioriteit toe te wijzen aan kandidaat-huurders van 65 jaar en ouder  : 

- Pandputweg 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26      

 

- De gemeente Ham keurde op 16.12.2011 het GTR goed om de 21 appartementen van het 

Heldenplein te Ham met prioriteit toe te wijzen aan kandidaat-huurders van 65 jaar en ouder  : 

 - Heldenplein 36 (bus 0001 t/m 0111) 

 

- De stad Beringen keurde in 2019 het GTR goed om 40 appartementen in het centrum van Beringen 

met prioriteit toe te wijzen aan kandidaat-huurders van 65 jaar en ouder  : 

- Graaf van Loonstraat 32 (1 t/m 12) en 34/2  
- Violetstraat 16 (1 t/m 15) en 18 (1 t/m 12) 

 
 
- De gemeente Heusden-Zolder keurde op 29.11.2018 het GTR goed om 27 KBM-woningen en 
appartementen met prioriteit toe te wijzen aan kandidaat-huurders van 65 jaar en ouder  : 
 
 - de 21 woningen en appartementen gelegen in de Rodenbachlaan  

   (nrs. 3,5,7,9,11,13,  8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/11, 8/12, 8/13, 8/16, 8/17, 8/18, 8/21 en 8/22)  

 - de 6 gelijkvloerse appartementen in de Sint-Lutgardisstraat 94/1, 94/2, 96/1, 96/2, 98/1, 98/2  
  

- de 2 rolstoeltoegankelijke appartementen van de Rodenbachlaan (nrs. 8/14 en 8/15)  
worden in eerste orde toegewezen aan kandidaat-huurders met een fysieke beperking  
(cfr. art19, 1°) en in de tweede orde aan kandidaat-huurders van 65 jaar en ouder. 

 

- De stad Herk-de-Stad keurde op 25.06.2018 het GTR goed om : 
 

- 2 woningen gelegen in de Tichelstraat 16 A en 16 B met prioriteit toe te wijzen aan 
kandidaat-huurders van 65 jaar en ouder;  
- 6 aangepaste en rolstoeltoegankelijke woningen van Eikenvenne (nrs. 8 en 9) en de 
Silverijserstraat  (1, 15, 29 en 43) in eerste orde toe te wijzen aan kandidaat-huurders met een 
fysieke beperking (cfr. art19, 1°) en in de tweede orde aan kandidaat-huurders van 65 jaar en 
ouder. 

 

 
 


