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Pat Vansevenant, directeur

Ik ben ier en dankbaar om het voorwoord te
mogen schrijven bij het tweede nummer van onze
WoonKrant.

Door de vele positieve reacties zijn we des te
meer gemotiveerd om deze tweede editie nog
beter aan te pakken: zo zal je vanaf nu steeds een
algemeen gedeelte kunnen terugvinden, met
daarnaast speciieke informatie betreffende jouw
gemeente en/of wijk.

WoonWel heeft 2016 opnieuw heel actief ingezet.

Recent werden in Gistel en Middelkerke nog 28
huurappartementen in gebruik genomen.
Daarnaast zijn er verschillende werven in opbouw
en in voorbereiding.
Meer hierover kan u lezen verder in deze
WoonKrant, waar steeds enkele projecten in de
kijker worden gezet, alsook op onze website
www.woonwel.be.

Door onze opbouwwerker Mira werden reeds
verschillende activiteiten georganiseerd die de
bewoners van een wijk samenbrengen en zo het
samenleven bevorderen. Ook hierover lees je
meer in deze editie van de WoonKrant.

De zomer staat voor de deur en de boog kan niet
altijd gespannen zijn. Ook de medewerkers van
WoonWel zullen genieten van een welverdiende
vakantie. De kantoren blijven echter bereikbaar,
wel enkel in de voormiddag, er is geen collectieve
sluiting en de ‘maximale’ dienstverlening blijft
gegarandeerd. De zitdagen gaan gewoon door,
behalve in Middelkerke en Oudenburg.

Ik wens ook jou een zonnige zinderende zorgeloze
zomer!

Bewoner(s) in
de kijker!
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Huurdersinfo
HUURPRIJSBEREKENING I

2017

De huurovereenkomst is van onbepaalde duur. Sinds 2008 is daar een proefperiode van twee jaar
aangekoppeld.
Voor de personen die na aanvang van de huurovereenkomst toetreden, gaat er een nieuwe proefperiode van
twee jaar in op de datum van de ondertekening van deze huurovereenkomst.

De proefperiode heeft als doel de huurder te evalueren, nauwgezet te volgen en eventueel bij te sturen.

In deze periode hebben we de kans om jou te leren kennen, zodat we weten wat je noden zijn of waar er eventueel
problemen zijn. Zo gaan we, indien nodig, samen met jou op zoek naar een oplossing. We gaan er vanuit dat je je na
twee jaar thuis voelt en je verplichtingen als huurder nakomt.

Bij een negatieve evaluatie (bv. met betrekking tot het onderhoud van je woning, de leefbaarheid in de buurt, ...)
tijdens en aan het einde van de proefperiode, kunnen we beslissen om de huurovereenkomst te ontbinden.

Voor de minderjarige kinderen die de bijlage van de huurovereenkomst ondertekenen als ze meerderjarig
worden, geldt de proefperiode niet.

Meer info: Nathalie Dupont - 059/25 56 84 - nathalie.dupont@woonwel.be

Vanaf september start onze medewerker Nathalie met het verzamelen van de
inkomstengegevens voor de nieuwe huurprijsberekening 2017. Teneinde de
administratie voor U te vereenvoudigen zal WoonWel zelf de inkomstenattesten
opvragen aan de belastingsdienst.

Moet u hiervoor nog iets doen? NEEN, U hoeft zelf niets meer binnen te
brengen. Zoveel als mogelijk worden de gegevens door WoonWel rechtstreeks
aan de belastingdienst opgevraagd.

Heeft Nathalie nog bijkomende informatie of documenten nodig? Dan zal zij U
hierover schriftelijk contacteren.

PROEFPERIODE I REGLEMENTERING

GEZINSKORTING |
kinderen in co-

ouderschap of met
bezoekrecht ?

Kinderen die in een co-ouderschapsregeling zitten of die op regelmatige basis bij jou
verblijven kunnen aanspraak maken op de helft van de gezinskorting als persoon
ten laste.

Deze korting is in 2016
vastgesteld op
€ 9,00 (= € 18,00 : 2)

Jouw kind is niet gedomicilieerd op jouw adres
Hij/Zij verblijft regelmatig bij jou
Hij/Zij is kinderbijslaggerechtigd

Wanneer maakt mijn kind hierop aanspraak?

Om deze korting te bekomen kan WoonWel jou een document bezorgen dat beide
ouders moeten ondertekenen.

Wil er iemand bij jou komen inwonen? Breng
dan WoonWel vooraf van het bijwonen op de
hoogte. WoonWel zal eerst de
toetredingsvoorwaarden controleren alvorens
je de toestemming tot bijwoonst kan
ontvangen.

BELANGRIJK

• verandert je gezinssamenstelling?
• heb je een kindje gekregen?
• is iemand van het gezin overleden?

DAN MOET JE DIT ONMIDDELLIJK AAN WOONWEL MELDEN.

Dit document dient u elk jaar opnieuw aan WoonWel te bezorgen. Nathalie stuurt u
automatisch een nieuw document ter ondertekening toe in het najaar. Dit
document is dan geldig om deze korting te bekomen in 2017.
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Af en toe krijgt WoonWel vragen van huurders om hun terras te
mogen uitbreiden.

WoonWel kan hier niet altijd haar akkoord voor geven. Bij onze
nieuwbouwprojecten worden de terrassen ruim voldoende
aangelegd. Bij de bouwaanvraag dient immers ook rekening
gehouden te worden met "de watertoets". Het is zo dat in
Vlaanderen onvoldoende water kan infiltreren en men hierdoor
beperkingen heeft opgelegd naar verharding toe.

Wil u hierover meer informatie of hebt u een vraag hierover?
Contacteer onze medewerkers van de technische dienst.

NIEUW TELEFOONNUMMER?

Laat het ons weten!

Is je telefoonnummer onlangs veranderd? Vergeet
dit dan niet aan onze diensten te melden! Het is
belangrijk dat we je kunnen contacteren bij
problemen of om afspraken te maken.

Huurdersinfo

Groot : 1,40 euro
Klein : 0,70 euro
PMD : 0,12 euro

HUISVUILZAKKEN stad Gistel worden
in ons kantoor per stuk verkocht!

max. 3 stuks per keer.

Om jullie zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we 2 voormiddagen
waarop je vrij kan binnenlopen voor al je vragen.

dinsdag: 9u tot 12u
woensdag: 9u tot 12u

Lukt het je niet op dezeLukt het je niet op deze
momenten?momenten? MaakMaak
gerust een afspraak!gerust een afspraak!

059/25 56 84059/25 56 84

IK HEB VAN WOONWEL EEN HERINNERINGSBRIEF GEKREGEN,
MAAR IK HEB DE HUUR BETAALD. WAT NU?

MAG IK MIJN TERRAS UITBREIDEN?

Openingsuren Kantoor Gistel, Ellestraat 15
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Wanneer kan je deze brief ontvangen?

FIRMA VERHAEGHE

Gratis nummer: 0800/62 17 7

Of het gewone nummer 059/42 00 00

Onderhoud & Herstellingen :

Heb je een
technisch
probleem?

Meer info: Sam Heughebaert - 059/25 56 86
sam.heughebaert@woonwel.be

Je moet maandelijks, vòòr de 10de dag van de maand, de huur betalen. Doe je dit niet, dan krijg je een herinneringsbrief. In de
herinneringsbrief wordt vermeld of het gaat over huurachterstal of nog openstaande facturen.

• Als de huur niet of maar gedeeltelijk werd betaald. Heb je een doorlopende betaalopdracht en kreeg je toch een
herinneringsbrief omdat de huur niet betaald werd? Dit kan betekenen dat er op dat ogenblik van de vervaldag
onvoldoende geld was op je rekening. De bank zal in dat geval geen betaling aan WoonWel overmaken.

• Er werd betaald, maar met de verkeerde betalingsmededeling? Deze wordt vermeld op de huurprijsberekening, het is
een uniek nummer dat gekoppeld is aan de huurder en de woning die je huurt. Het is dus belangrijk om dit nummer
steeds correct te vermelden bij elke betaling.

• Er werd betaald maar de betaling kruiste de brief die u inzake deze achterstal van WoonWel ontving. Geef een seintje
aan Claudia, geef de datum van betaling door.

Heb je problemen om de huur te betalen? Bespreek dit tijdig in ons kantoor, maak daarvoor een afspraak op het nummer
059/25.56.80 (Claudia) of kom langs tijdens de openingsuren.

Meer info: Claudia Tytgat - 059/25 56 81 - claudia.tytgat@woonwel.be



Deze site sluit naadloos aan bij de 14 koopwoningen op de hoek van de Vervlotenweg
en Gistelsesteenweg, die reeds sedert 2007 bewoond zijn.

Projecten in de kijker
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Bouwen van 26 huurwoningen
en 10 koopwoningen.

Betaalbaar wonen
voor iedereen!

Ontwerp : ampe.trybou architecten -
Oudenburg
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Oudenburg - Westkerke: Slachthuis

Eind 2015 werden reeds
18 huurwoningen in
gebruik genomen op en
rond de site van het oude
Slachthuis te
Westkerke.

Op 1 oktober 2015
begon men aan de bouw
van nog eens 26
huurwoningen en 10
koopwoningen.
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Projecten in de kijker
WoonWel staat voor Wonen en Welzijn. Zo worden er
regelmatig samenwerkingen aangegaan met de
welzijnssector.

Het project Molensite Acke is een voorbeeld van deze
samenwerking.

Oudenburg : Molensite Acke

De studio's worden gebouwd
voor de vzw Duinhelm, die ze
op hun beurt zal doorverhuren
aan personen met een
mentale beperking.

Bouwen van 4 huurwoningen
waarvan één aangepast aan een
rolstoelgebruiker én 5 studio's
i.s.m. vzw Duinhelm..

In de eerste fase bouwt WoonWel 4 sociale
huurwoningen waarvan 1 woning aangepast aan
een rolstoelgebruiker én 5 studio's voor mensen
met een beperking (i.s.m. vzw Duinhelm).

Oudenburg : Zandvoordestraat

Ontwerp : ampe.trybou architecten -
Oudenburg

Ontwerp : ampe.trybou architecten -
Oudenburg

In een latere fase zal het
molenaarshuis en de molen worden
gerenoveerd tot een
gemeenschapsruimte. Aangezien
beide beschermd erfgoed zijn, dient
de volledige renovatie te gebeuren in
samenspraak met Onroerend
Erfgoed.

Op de site van de oude schilderswinkel van de
familie Sanders bouwt WoonWel
22 huurappartementen.

Bouwen van 22
huurappartementen..
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Nuttige info
Woon gezond, geef lucht aan je huis!
Omdat je het grootste deel van je tijd binnen doorbrengt, is het belangrijk voor je gezondheid om steeds te zorgen voor verse binnenlucht.

WIST JE DAT OOK DE LUCHT BINNEN VERVUILD KAN ZIJN?

Heb je gedoucht of een bad genomen?

• zorg voor een goede ventilatie in de badkamer.

• verlucht extra na het douchen.

• hang het douchegordijn en de gebruikte handdoek open.

• maak de wanden van de douche en het bad droog, bij voorkeur met een aftrekker zodat het water wordt afgevoerd.

Wil je de was drogen?

Droog de was bij voorkeur buiten. Als dat niet kan, zorg voor een goede ventilatie en extra verluchting van de ruimte. Als je een droogkast gebruikt, moet die

van het condenserende type zijn.

Ben je aan het schoonmaken?

• verlucht om het vocht en de chemische stoffen af te voeren.

• kies voor producten zonder gevaarsymbool en volg de gebruiksaanwijzing.

• meng verschillende producten niet met elkaar: er kunnen gevaarlijke gassen uit ontstaan.

Heb je pas geverfd of nieuwe meubelen geplaatst?

• verlucht extra gedurende zes maanden na het verven en bij nieuwe meubelen.

• verwarm en ventileer ook voldoende in die periode.

Woon je langs een drukke weg?

• verlucht bij voorkeur buiten de spitsuren.

• je kan beter een raam openzetten dat niet uitgeeft op de drukke weg.

Heb je ventilatieroosters?

• maak ze regelmatig schoon met een vochtige doek.

• plak ze niet af.

Wees goed voor je gezondheid. Vermijd schadelijke stoffen in je huis en
ventileer en verlucht!

WatWat
tijdens detijdens de
winter?winter?

Energieverspilling?

Ventileren kost wat energie, omdat de koude lucht die
binnen komt moet worden opgewarmd. Toch is dit geen
verspilling, want propere lucht is nodig voor je gezondheidnodig voor je gezondheid..
Ventileren en verluchten blijft dus een must.Ventileren en verluchten blijft dus een must.
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Wil jij jouw steentje bijdragen voor je wijk? Heb je
een goed idee voor de wijk of WoonWel?

Neem dan zeker contact op met Mira of WoonWel!

De kinderen van de Eigen Haardwijk konden een workshop grafitti volgen. Heel
wat "Eigen Haard Kids" waren enthousiast over dit initiatief. Samen met een
grafitti-kunstenaar en Mira leerden ze de knepen van de grafittikunst!

Hun kunstwerken kan je zien op de muren van enkele garages in de Eigen
Haardwijk.

Doordat de bewoners samen aan tafel zitten kan men onmiddellijk een oplossing vinden voor
een aantal problemen. Zo werden bv. de problemen van ongebruikte fietsen in
de fietsenstalling aangepakt. Alle fietsen die door niemand meer werden gebruikt, werden
verwijderd. Zo is er terug meer plaats voor andere fietsen.

Mira Bracké | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : mira.bracke@samenlevingsopbouw.be

Of spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15, Mira is er op dinsdag en woensdagvoormiddag. Of na afspraak.

bewonersgroep BROUWERSHOVE
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Tweezijdig +
Sinds 2008 werkt WoonWel samen met Samenlevingsopbouw aan het project ‘Tweezijdig +’ om er voor te
zorgen dat het beleid en de dienstverlening van WoonWel meer wordt aangepast aan wat jullie, als
huurders, wensen.

bewonersgroep EIGEN HAARD

Opbouwwerker : Mira Bracké.

Eind 2015 werd met veel dankbaarheid afscheid genomen van opbouwwerker Annebel Vandenbroucke. In
de vorige WoonKrant lazen jullie al dat Mira haar werk nu verder zet. De komende 2,5 jaar kunnen jullie
voortaan bij Mira terecht met al jullie ideeën, opmerkingen en voorstellen voor de wijk of WoonWel.

Wat gebeurde er de laatste maanden in het project TTweezijdig +weezijdig + ?

In de wijk Eigen Haard organiseerden we samen met de bewonersgroep opnieuw met succes een
nieuwjaarsreceptie. De muziek, vuurkorven, lekkere warme drankjes en Cava, de heerlijke wafels van
Raymond én het droge weer zorgdener voor dat het een zeer gezellige avond werd. Het wordt
al uitkijken naar de volgende editie!

De bewonersgroep van de Eigen Haardwijk dacht ook na over het probleem van het zwerfafval in de wijk. als deel van de oplossing werd er samen met
de paaseierenraap een opruimactie georganiseerd. Met veel enthousiasme ruimden tientallen kinderen heel wat afval op. Bovendien werden er met het
stadsbestuur afspraken gemaakt voor het plaatsen van infopanelen aan de afval-ophaalpunten.

In de wijk Brouwerijdomein werd er opnieuw verschillende malen samengezeten met de
vrijwilligers uit de wijk. De vrijwilligers houden de wijk nog steeds met plezier netjes. Er werd
ook een open bewonersvergadering georganiseerd waar een 15-tal bewoners aan deelnamen.

In de Sluiswijk in Middelkerke zette het project Tweezijdig + deze lente haar eerste stappen. De opbouwwerker Mira begon er aan haar verkenning
van de wijk. Tijdens huisbezoeken kunnen bewoners hun mening geven over de wijk en WoonWel.

Het project werd ook voorgesteld bij een aantal diensten en de burgemeester van Middelkerke. Uit deze verkenning zullen een aantal thema's gekozen
worden, waar dan samen met de bewoners kan rond gewerkt worden.

EIGEN HAARDWIJKEIGEN HAARDWIJK

BROUWERIJDOMEINBROUWERIJDOMEIN

SLUISWIJKSLUISWIJK
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Wil jij ook iets kwijt in je WoonKrant?

Een interessant weetje, geboorte, communie,
trouw, verjaardag, overlijden, gedichtje, zoekertje,

....?

Dat kan! Bewoners kunnen ook meewerken aan
deze krant. Neem contact op met Mira en zij

bekijkt samen met jou hoe je bericht in de
WoonKrant kan geplaatst worden.

Mira Bracké | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : mira.bracke@samenlevingsopbouw.be

Of spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15, Mira is er op dinsdag en woensdagvoormiddag. Of na afspraak.

Over burenlawaai....

Wijkwerking
'EXTREEM LUID EN ONGELOFELIJK DICHTBIJ'

Geluidshinder door muziek, huisdieren, spelende kinderen, discussiërende buren, ... burenlawaai is een veel voorkomende klacht bij
huurders van WoonWel.

Vooral bewoners van appartementen krijgen hiermee te maken. Als je niet oplet, ontaard geluidshinder in een burenruzie.

Zoek samen met je buren naar een oplossing.
Investeer in een goede relatie met je buren. Je lawaaierige buur beseft niet altijd dat hij lawaai maakt. Burenlawaai zit dikwijls tussen
de oren : als je elkaar kent en weet dat de ander rekening met je houdt, heb je er begrip voor dat buren geluid produceren.

Ga met je buur in gesprek. Wijs hem er vriendelijk op dat je hinder ondervindt en zoek samen naar een oplossing.

Burenlawaai is het soort lawaai waar je gemakkelijk iets aan kan doen.

...iedereen gelukkig!

Enkele tips :

• Zet je muziek en tv op een aanvaardbaar volume
• Plaats vilten pads onder stoelen en meubels die je vaak verschuift
• Vermijd, vooral 's avonds, om de deur dicht te smijten
• Loop thuis op blote voeten, sokken, pantoffels
• Voed je hond goed op, zodat je je buren onnodig geblaf kunt besparen
• Breng je buren op de hoogte van een feestje of van werken, aangekondigd lawaai is half vergeven!

Indien je buur, ondanks al je goede wil, geen oren heeft naar je klachten, kan je terecht bij WoonWel, de politie of het vredegerecht. WoonWel
kan een brief sturen naar je buren. Als dit niet zou helpen, kan men je buren uitnodigen voor een gesprek. WoonWel kan je buur niet
buitenzetten omwille van burenlawaai. Daarvoor is een vonnis van de vrederechter nodig.

Je kan ook contact opnemen met de wijkpolitie of de interventieploeg van de Lokale Politie Zone Kouter indien een gesprek met je buur of
bemiddeling door WoonWel geen resultaat oplevert. De politieagent zal in de eerste plaats jou en je buur willen aanhoren.

Als alle pogingen om een conflict uit te praten mislukken kan je meestal als eerste stap een verzoening voor de vrederechter vragen. Je gaat
dan op de griffie verklaren dat je een bepaalde persoon voor een verzoening wil oproepen. De procedure is gratis en de rechter speelt de rol
van tussenpersoon: hij bemiddelt tussen de 2 partijen. De rechter herinnert iedereen aan de regels en helpt om een overeenkomst te vinden.
Maar hij legt geen verplichtingen op. Als die poging mislukt, kan je de stap zetten naar een proces bij het vredegerecht.
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Wijkwerking
Bewoner(s) in de kijker!

Niet alleen over de tuin, maar ook over de indeling

binnen in hun woning zijn Lieve en Bernard tevreden. De
deuren en gangen zijn overal verbreed waardoor
Bernard met zijn rolstoel overal gemakkelijk door kan.

De woning van Lieve en Bernard is deel van de eerste
fase van het project 'Slachthuis'. Vanuit hun tuin volgt
het koppel met gezonde interesse de bouwwerken van
de volgende fase van het project. Aanpalend aan hun
tuin komt er nog een nieuw woningencomplex van 36
woongelegenheden. (zie pg. 4)

Het koppel kijkt nu al uit naar de toekomstige nieuwe
buren.

"Tuinieren was vroeger helemaal niets
voor mij, dacht ik. Nu heb ik ontdekt
dat het kweken van eigen groenten een
mens verrassend gelukkig kan maken.
En daarbij smaakt de eigen kweek
zoveel beter. De groeikracht en de
wisselwerking van de natuur!"

Bernard & Lieve Schiltz-Vanderjeugd

woning aangepast aan rolstoelgebruiker, project ‘Slachthuis’, Westkerke

Bernard :

Bernard en Lieve wonen sinds maart
2015 in een woning van WoonWel in
Westkerke. Deze woning is speciaal

ingericht voor rolstoelgebruikers. Voor
ze naar deze woning kwamen, werkten
en woonden ze als conciërge in een
Oudenburgs bedrijf. Door de
aanhoudende gezondheids- en
mobiliteitsproblemen van Bernard,
schreef het koppel zich in bij WoonWel

voor het huren van een aangepaste

woning.

Terwijl ze op de wachtlijst stonden,
kreeg het nieuwbouwproject
'Slachthuis' meer en meer vorm. Kort
daarna kregen Bernard en Lieve een
woning toegewezen. Het
vooruitzicht van een
aangepaste woning met een tuintje,

kortom een rustige plek om te wonen,
maakte Bernard en Lieve zeer blij.
Na jaren in een druk
handelspand gewoond te hebben,
waren ze toe aan een nieuwe 'groene'
start.

En jawel, de tuin wordt ten volle benut:
er worden aardappelen, boontjes,
aardbeien en radijzen gekweekt!



• Maak de voeder- en drinkbakjes van je huisdieren dagelijks schoon.
• Stofzuig en kuis dagelijks de plek rond de vogelkooi. Vogelzaad op de vloer trekt ongedierte aan.
• De kattenbak zet je op een plaats die goed verlucht kan worden.
• Zorg ervoor dat je elke dag de uitwerpselen uit de kattenbak verwijdert en vervang de kattenbakkorrels zo vaak

mogelijk
• Vergeet ook niet het kussentje of dekentje van je huisdier regelmatig te wassen.
• Als je huisdier een ongelukje heeft gehad op de vloer, kuis je dit onmiddellijk op!
• Je tuin is geen openbaar toilet! Ga dagelijks met je hond wandelen en gebruik een hondepoepzakje om de

uitwerpselen op te rapen.

JUNI - JULI

• Schuur je klinkers of terras eens grondig en trek het onkruid uit met de hand, zo kan je er, wanneer de zon schijnt, rustig van genieten.
• Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdamte sifons. Vergeet dit niet regelmatig bij te vullen. Dit voorkomt onaangename

geurtjes.
• Reinig jaarlijks de leuningen en het tralie- of glaswerk van je terras.

• Verlucht het tuinhuis en veeg de vloer met een harde borstel.
• Maak de verluchtingsroosters maandelijks schoon met een vochtige doek. Hou deze altijd open en plak ze nooit af.
• Smeer de scharnieren van de deuren in met smeerolie.
• Veeg je kelder en zolder.

Deze tips helpen om sommige huishoudelijke taken niet
uit het oog te verliezen. Zij zijn een geheugensteuntjegeheugensteuntje.

• Was de binnen- en buitendeuren af met water en een niet bijtend schoonmaakmiddel en een zachte spons.
• Reinig de stopcontacten met een droge doek en schakelaars met een licht vochtige doek.
• Heeft de koude en de regen gedurende de winter je oprit vuil of grauw gemaakt? Maak een oplossing van water, javel en zout en

breng dit aan over de oprit (Tip : gebruik een plantengieter). Daarna kan met een borstel de oprit geveegd worden waardoor het mos
zal afsterven. Na een tweetal weken kan je het dode mos verwijderen. Is de oprit meer bevuild, dan kan je een hogedrukreiniger
gebruiken.

28 mei 2016

Onderhoudskalender

OKTOBER - NOVEMBER

AUGUSTUS - SEPTEMBER
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Nuttige info
Geurhinder van huisdieren. Huisdieren zijn leuk gezelschap, maar

vragen ook heel wat verzorging!



Pat Vansevenant

Directeur

Telefoon : 059/33.90.50

E-mail : pat.vansevenant@woonwel.be

Evi Jordens

Adjunct van de Directeur - Boekhouding

Telefoon : 059/33.90.50

E-mail : evi.jordens@woonwel.be

Vera Dhondt

Verkoop - Info leningen

Telefoon : 059/33.90.50

E-mail : vera.dhondt@woonwel.be

Jean-Claude Dudal

Projecten

Telefoon : 059/25.56.80

E-mail : jeanclaude.dudal@woonwel.be

Jan Beunnens

Projecten - Beheer patrimonium / energiedeskundige -

Leningen / dossierbeheerder

Telefoon : 059/25.56.83

E-mail : jan.beunnens@woonwel.be

Maaike Vansevenant

Projecten - Verkoop - Inschrijvingen Kandidaat-Kopers

Telefoon : 059/33.90.50

E-mail : maaike.vansevenant@woonwel.be

Claudia Tytgat

Inschrijvingen kandidaat-huurders - Toewijzingen -

Huurachterstallen

Telefoon : 059/25.56.80

E-mail : claudia.tytgat@woonwel.be

Nathalie Dupont

Huurprijsberekeningen - Huuradministratie - Huurfraude

Telefoon : 059/25.56.84

E-mail : nathalie.dupont@woonwel.be

Evelien Janssens

Boekhouding - Leningen / dossierbeheerder

Telefoon : 059/33.90.50

E-mail : evelien.janssens@woonwel.be

Zitdagen kandidaat-huurders, huurders :

GISTEL, Ellestraat 15

Dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u

Woensdagvoormiddag van 9 u tot 12u

of na afspraak :

Bij Nathalie 059/25.56.84 (voor de huurders)

Bij Claudia 059/25.56.81 (voor de kandidaat-huurders)

MIDDELKERKE, Spermaliestraat 1 - raadzaal gemeentehuis

Elke tweede donderdag van de maand van 9u30 tot 11u30

(uitzondering : schoolvakanties)

OUDENBURG, Stadhuis

Elke vierde donderdag van de maand van 9u30 tot 11u30

(uitzondering : schoolvakanties)

Alle andere vragen:
059/25.56.84 - elke werkdag tussen 9u en 12u

nathalie.dupont@woonwel.be

Herstellingen en onderhoud:

Wil je meer info over het kopen van een
sociale woning:

059/25.56.86 - elke werkdag tussen 11u en 12u

sam.heughebaert@woonwel.be

059/33.90.50 - op dinsdag en vrijdag van 10u tot 11u30

maaike.vansevenant@woonwel.be en vera.dhondt@woonwel.be

Sam Heughebaert

Sam is onze nieuwe

technisch medewerker

en start deze zomer bij
WoonWel. Hij neemt
een deel van de taken
van Jan Beunnens over.

WoonWel stelt graag aan U voor :

Je zal Sam ongetwijfeld bij U op bezoek krijgen.

Sam zal instaan voor het technisch beheer van ons

patrimonium en het inventariseren van de
technische gegevens in onze huurwoningen.
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Bij wie kan u terecht?



Het team van WOONWEL
wenst U allen een

aangename vakantie!

Nuttige info

Jan

Jean-Claude

Maaike
EviPat

VeraClaudia

Nathalie

Evelien
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FIRMA VERHAEGHE

Gratis nummer: 0800/62 17 7

Of het gewone nummer 059/42 00 00

_Deze WoonKrant kwam tot stand in samenwerking met Wienerberger

Verlofdagen
2016:

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Nationale feestdag

O.L.V. hemelvaart

Allerheiligen

Allerzielen

Wapenstilstand

Feest van de Dynastie

Kerstmis

Maandag, 11 juli 2016

Donderdag, 21 Juli 2016

Maandag, 15 Augustus 2016

Dinsdag, 1 November 2016

Woensdag, 2 november 2016

Vrijdag, 11 November 2016

Dinsdag, 15 november 2016

Zondag, 25 December 2016

OP AFSPRAAK :

WoonWel biedt ook betaalbare
en kwaliteitsvolle sociale
woningen te koop aan! ZITDAGEN : Dinsdag- en vrijdagvoormiddag tussen 10:00

en 11:30 (kantoor STUIVERSTRAAT 401, 8400 OOSTENDE).

Is het uw droom om een eigen
woning aan te kopen?

KOOP een sociale woning

LEEN voordelig voor je woning bij WoonWel

HUUR een sociale woning

Als u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet kan u op onze
wachtlijst worden ingeschreven. Informeer u daarover vrijblijvend of
schrijf u in bij Claudia.

WoonWel heeft een ruim aanbod van
kwaliteitsvolle huurwoningenkwaliteitsvolle huurwoningen in Gistel,
Oudenburg, Oostende en Middelkerke.

www.woonwel.be

Schrijf u in op onze WACHTLIJST! Kandidaat-kopers kunnen
zich vrijblijvend informeren of zich inschrijven bij Maaike of
Vera.

ZITDAGEN : Dinsdag- en woensdagvoormiddag tussen 9:00 en
12:00 (kantoor ELLESTRAAT 15, 8470 GISTEL).

Informeer vrijblijvend bij
WoonWel of u in
aanmerking komt voor een
sociale woonlening.
Contacteer één van onze
medewerkers, Jan of
Evelien!
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