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DE KANTOREN VAN WOONWEL zijn tijdens de
zomermaanden JULI en AUGUSTUS

elke voormiddag telefonisch bereikbaar op het nummer 059/
25.56.80.

Het kantoor in de Ellestraat 15 te Gistel is open elke dinsdag- en
woensdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00.

Er is GEEN zitdag in Middelkerke en Oudenburg
in juli en augustus.

Jean Claude Dudal gaat met pensioen
Nico Sanders is onze nieuwe medewerker

PERSONEELSNIEUWS

Oudenburg : Molensite Acke - HUUR
Oostende : Blauwkasteelstraat - KOOP

WIJZIGINGEN
INZAKE SOCIALE HUUR?
U leest het verderop in deze WoonKrant vanaf pg. 4!

Op 1 maart 2017 zijn er belangrijke
wijzigingen in het sociale huurbesluit
doorgevoerd. De Vlaamse Regering is
van mening dat sociale woningen er zijn
voor mensen die deze het meest nodig
hebben en besliste om de regels voor
sociale huurwoningen te verstrengen.
Een overzicht van deze wijzigingen kan
je nalezen in deze WoonKrant.

Verderop in deze krant is er belangrijk
personeelsnieuws! We krijgen er een
nieuwe medewerker bij maar daardoor
nemen we ook afscheid van onze
trouwe medewerker Jean Claude Dudal
die met pensioen gaat. We interviewden
ook onze voorzitter, Ignace Dereeper.

WoonWel blijft investeren in de
uitbreiding van haar patrimonium en
werkt daarbij nauw samen met
welzijnsorganisaties en bouwt sociale
koopwoningen en -appartementen. In
onze rubriek 'projecten in de kijker' kan
u hierover meer vernemen.

Tot slot zit onze wijkwerking niet stil!
Integendeel, de wijkwerking draait op
volle toeren. Tal van initiatieven werden
weer op touw gezet. Ook nu krijg je
daar een uitgebreid verslag van.

We wensen jullie veel leesplezier!

Bereikbaarheid
WoonWel tijdens vakantie?

Help je mee zoeken?

voor de allerkleinsten :

WAAR IS WOON'WELLY'?

'Welly' zit 6 keer
verstopt in deze krant.

INTERVIEW

Ignace Dereeper, voorzitter van WoonWel
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Deze WoonKrant kwam tot stand in samenwerking met verzekeringskantoor Bart Halewyck
te Gistel Tel. : 059/27.50.25 | e-mail : kantoor.bart.halewyck@verz.kbc.be



WoonWel heeft een ruim aanbod
van kwaliteitsvolle huurwoningen
in Gistel, Oudenburg, Oostende

en Middelkerke.

Projecten in de kijker
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Oudenburg : Molensite Acke
Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

SAMENWERKING MET VZW DUINHELM

De huidige bouwwerken betreffen 4
nieuwe sociale huurwoningen (incl. 1
woning aangepast voor
rolstoelgebruikers) en 5 nieuwe
appartementen met 1 slaapkamer.
De 1-slaapkamer appartementen
zullen verhuurd worden aan VZW
Duinhelm voor de huisvesting van
personen met een mentale
handicap.

Het totale project omhelst echter
méér dan het bouwen van nieuwe
appartementen en woningen alleen.
In een tweede fase zal de molen
volledig worden gerestaureerd en
later als zen-monument/
expositieruimte worden gebruikt.
Tevens zal het bakhuis en de
molenaarswoning volledig worden
gerenoveerd met behoud van alle
authentieke elementen, zowel
binnenin als buiten. Op het

binnenplein, achter de molen en
aansluitend op de molenaarswoning
zullen een aantal ateliers worden
gerealiseerd die de vzw Duinhelm
zal gebruiken voor de dagbesteding
van hun bewoners en die publiek
toegankelijk zullen zijn.

Op deze manier tracht WoonWel een
brug te vormen tussen Wonen &
Welzijn.

Bouwen van 5 studio's
voor vzw Duinhelm en

4 huurwoningen.



WoonWel biedt ook
betaalbare en

kwaliteitsvolle sociale
woningen te koop aan!
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Oostende : Blauwkasteelstraat

Ontwerp : ARCHITECTENBUREAU FELIX & PARTNERS - Oostende

Woonwel start eind 2017
met de bouw van de tweede
fase, het bouwen van 15
koopwoningen en 3
koopappartementen.

Het bouwproject wordt
gerealiseerd tussen de
Nieuwland- en
Blauwkasteelstraat.

In de eerste fase zijn reeds
9 appartementen in
opbouw, deze zijn gelegen
langs de
Torhoutsesteenweg .

Heb je interesse in het aankopen van een sociale woning en wil je wat
meer informatie hierover ?

Contacteer
Maaike of Jan (zie pg. 15) of kijk op onze website www.woonwel.be

Bouwen van 15
koopwoningen en 3
koopappartementen.

Projecten in de kijker



Nieuwe wetgeving sociale huur
Sinds 1 maart 2017 zijn er nieuwe regels voor wie een sociale woning huurt.
We sommen de belangrijkste veranderingen op:

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMSTEN

VANAF 1.03.2017 WORDEN VOOR NIEUWE HUURDERS ENKEL HUURCONTRACTEN GESLOTEN (=ondertekend) VAN BEPAALDE DUUR

Nieuwe huurders die vanaf 1 maart 2017 hun huurcontract ondertekenden krijgen een huurcontract van 9 jaar. Na 9 jaar kijkt WoonWel of je aan twee voorwaarden blijft voldoen.
Je inkomen mag dan niet te hoog zijn en je woning niet te groot. Anders kan WoonWel de huurovereenkomst verbreken.

Na de eerste negen jaar wordt de huurovereenkomst telkens automatisch voor drie jaar verlengd tenzij er een opzeggrond is.

WAT ZIJN DE OPZEGGRONDEN?

• het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar is hoger dan 125% van de inkomensgrens (enkele uitzonderingen zoals huidig inkomen, nakend pensioen, hoog inkomen
huurders categorie C)

• de woning is onderbezet (zie invoering onderbezettingsvergoeding)

Ik woon reeds 20 jaar in een woning van WoonWel en ik heb een huurovereenkomst van onbepaalde duur. Nu krijg ik deIk woon reeds 20 jaar in een woning van WoonWel en ik heb een huurovereenkomst van onbepaalde duur. Nu krijg ik de
kans om te muteren naar een kleinere woning. Is mijn nieuw contract dan ook van 'onbepaalde' duur of val ik onder dekans om te muteren naar een kleinere woning. Is mijn nieuw contract dan ook van 'onbepaalde' duur of val ik onder de
nieuwe regelgeving en ben ik verplicht om een contract van 'bepaalde' duur te tekenen?nieuwe regelgeving en ben ik verplicht om een contract van 'bepaalde' duur te tekenen?

VRAAG:

ANTWOORD VAN WOONWEL: Huurders die zich in deze situatie bevinden, krijgen zes maanden vóór het einde van de huurovereenkomst, de opzeg van de woning.

HEBT U NOG EEN "oud" CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR ? DAN VERANDERT ER VOOR U NIETS!

VRAAG: Ik heb een contract van bepaalde duur getekend op 10 maart 2017. Wat gebeurt er, nà 9 jaar, als mijn gemiddelde inkomen opIk heb een contract van bepaalde duur getekend op 10 maart 2017. Wat gebeurt er, nà 9 jaar, als mijn gemiddelde inkomen op
dat moment de laatste 3 jaar hoger dan 125% was van de inkomensgrens?dat moment de laatste 3 jaar hoger dan 125% was van de inkomensgrens?

ANTWOORD VAN WOONWEL: De tijdeljke contracten zijn niet van toepassing voor huurders die vòòr 1/03/2017 een huurovereenkomst hebben van onbepaalde duur en
verhuizen naar een andere woning van WoonWel. Zij krijgen opnieuw een huurovereenkomst van onbepaalde duur.

VANAF 1.03.2017 MAG ZOWEL HUURDER EN/OF PARTNER GEEN WONING OF BOUWGROND GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN VOLLE EIGENDOM

OF VOLLEDIG IN VRUCHTGEBRUIK BEZITTEN !

Heb jij of je partner een woning of bouwgrond geheel of gedeeltelijk in volle eigendom
of vruchtgebruik? Dan moet je deze vòòr 28 februari 2018 verkopen of vervreemden.
Hetzelfde geldt voor een onroerende eigendom die ondergebracht is in een eigen
vennootschap.

Deze overgangstermijn van één jaar kan, mits gegronde redenen, verlengd worden.

WAT ALS OP 1 MAART 2018 NIET AAN DEZE VOORWAARDE IS VOLDAAN?

• bezit je dan nog een woning dan wordt de huurovereenkomst opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden

• bezit je dan nog een bouwgrond dan zal , 5 jaar na de verwerving ervan, een opzegging van 6 maanden volgen

Ik sta op de wachtlijst van kandidaat-huurders bij WoonWel.. Ik ben nog steeds voor de helft eigenaar van een woning, deIk sta op de wachtlijst van kandidaat-huurders bij WoonWel.. Ik ben nog steeds voor de helft eigenaar van een woning, de
woning staat te koop maar is nog niet verkocht. Wat gebeurt er als ik op het moment van de toewijzing nog steeds dewoning staat te koop maar is nog niet verkocht. Wat gebeurt er als ik op het moment van de toewijzing nog steeds de
eigendom voor de helft bezit?eigendom voor de helft bezit?

VRAAG:

ANTWOORD VAN WOONWEL: Ja, u moet WoonWel op de hoogte brengen. U hebt één jaar de tijd om afstand te doen van jouw deel van de eigendom.
Indien u na één jaar nog steeds eigenaar bent van een deel van een woning dan wordt door WoonWel de huurovereenkomst opgezegd met
een opzegtermijn van 6 maanden.

STRENGERE REGELS ROND EIGENDOM

HEBT U NOG EEN "oud" CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR ? DAN MOET U WOONWEL OP DE HOOGTE BRENGEN OP HET MOMENT DAT U

EEN EIGENDOM OF BOUWGROND HEBT VERWORVEN. 1 JAAR NA DE VERWERVING MOET JE JE AANDEEL HEBBEN VERKOCHT OF VERVREEMD.

VRAAG:

ANTWOORD VAN WOONWEL:

Mijn ouders zijn overleden en ik verwierf zopas 1/5 VE (volle eigendom) van het ouderlijk huis samen met mijn 4 zussen. MoetMijn ouders zijn overleden en ik verwierf zopas 1/5 VE (volle eigendom) van het ouderlijk huis samen met mijn 4 zussen. Moet
ik WoonWel hiervan op de hoogte brengen? En kan WoonWel beslissen om mij een huuropzeg te geven?ik WoonWel hiervan op de hoogte brengen? En kan WoonWel beslissen om mij een huuropzeg te geven?

Huurders die een huuovereenkomst afsluiten van bepaalde duur
moeten op het moment van de toewijzing voldoen aan de
eigendomsvoorwaarde. Er wordt echter een uitzondering gemaakt

voor eigendom door erfenis, schenking of een deel van de
huwgemeenschap. Binnen één jaar na de toewijzing moet je aandeel
verkocht zijn of vervreemd worden.
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belangrijkste wijzigingen
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EEN KIND DIE NA AANVANG VAN DE HUUROVEREENKOMST MEERDERJARIG WORDT MOET DE HUUROVEREENKOMST NIET MEER MEE
ONDERTEKENEN.

Is uw kind meerderjarig op het moment dat u een huurovereenkomst afsluit dan moet uw meerderjarig kind wel mee ondertekenen. Uw meerderjarig kind is dan huurder
categorie C.

ANTWOORD VAN WOONWEL: Neen, meerderjarige kinderen zijn huurders categorie C en hebben geen woonrecht ook al hebben zij de huurovereenkomst ondertekend.

HUURDERS VAN CATEGORIE C - MEERDERJARIGE KINDEREN

DE VERSCHILLENDE HUURDERSCATEGORIEËN WORDEN NOG EENS TOEGELICHT OP PG. 6 VAN DEZE WOONKRANT

VRAAG: Enkele jaren geleden heeft mijn toen 18-jarige dochter een bijvoegsel van het huurcontract moeten ondertekenen. BetekentEnkele jaren geleden heeft mijn toen 18-jarige dochter een bijvoegsel van het huurcontract moeten ondertekenen. Betekent
dit dat zij in de woning mag blijven wonen als ik kom te overlijden?dit dat zij in de woning mag blijven wonen als ik kom te overlijden?

VANAF 1.03.2017 WORDEN HUURDERS DIE IN EEN TE GROTE = ONDERBEZETTE WONING WONEN INGESCHREVEN OP DE WACHTLIJST

een woning is onderbezet als er minstens 2 slaapkamers méérzijn dan het aantal personen die er wonen.

• Contracten van onbepaalde duur (huurovereenkomsten afgesloten vóór 1/03/2017) :
De huidige huurders met een huurovereenkomst van onbepaalde duur die onderbezet wonen, zullen in voorkomend geval een onderbezettingsvergoeding moeten betalen. Deze
vergoeding bedraagt (in 2017) 30 euro per overtollige kamer.
WoonWel zal u een valabel aanbod doen.

WANNEER IS UW WONING ONDERBEZET?

ANTWOORD VAN WOONWEL: Heb je een contract van onbepaalde duur (van vóór 1/03/2017) dan dien je de vergoeding te betalen nà het weigeren van 2 x een valabel
aanbod. De vergoeding betaal je voor 1 'overtollige' kamer (30 euro) : koppel = 2 personen (2 slk + 1 slk = je mag max 3 slaapkamers
hebben). Je hebt 4 slaapkamers. Je betaalt voor het verschil (4 slk-3 slk = 1 kamer teveel) 1 x 30 euro vergoeding bij uw huurprijs.
Heb je een contract van bepaalde duur (vanaf 1/03/2017) dan wordt de opzeg betekend 6 maanden voor het einde van de
huurovereenkomst.

ONDERBEZETTING VAN DE SOCIALE HUURWONING

WOONT U IN EEN ONDERBEZETTE WONING ?
DAN ZAL WOONWEL U IN DE KOMENDE MAANDEN BEZOEKEN OM DIT VERDER MET U TE BESPREKEN!

VRAAG: Wij zijn een koppel en huren een woning met 4 slaapkamers. Wanneer moeten wij die vergoedingWij zijn een koppel en huren een woning met 4 slaapkamers. Wanneer moeten wij die vergoeding betalen? En hoeveel kamersbetalen? En hoeveel kamers
zijn 'onderbezet' in onze woning?zijn 'onderbezet' in onze woning?

• Contracten bepaalde duur (vanaf 1/03/2017) :
Nieuwe huurders die na negen jaar (of aan het eind van een verlengingsperiode) onderbezet wonen, zullen geen verlenging krijgen.
Vooraf aan deze maatregelen zal WoonWel u maximum twee keer een valabel aanbod doen.

een aanbod voor een niet-onderbezette woning in een straal van 5 km rond de huidige woning waarvoor de huurprijs + lasten niet hoger ligt
dan de huidige huurprijs + lasten.

WAT IS EEN VALABEL AANBOD?

ELKE BIJWOONST, OOK DIE VAN 'TIJDELIJKE' AARD DIENT VÒÒRAF AAN WOONWEL TE WORDEN GEMELD.

Personen die tijdelijk bijwonen en die hun hoofdverblijfplaats in de sociale huurwoning vestigen of er zich domiciliëren, dienen niet onmiddellijk toe te treden tot de
huurovereenkomst en hebben rechten noch plichten ten aanzien van de sociale woning. De 'tijdelijkheid' van de bijwoonst wordt in overleg met WoonWel bepaald. maar zal in
geen geval méér dan 3 maanden kunnen duren.

ANTWOORD VAN WOONWEL:

HUURDERSVERPLICHTINGEN

LAAT U NA OM WOONWEL IN TE LICHTEN? DAN KAN DEZE INBREUK LEIDEN TOT DE OPZEG VAN DE HUUROVEREENKOMST.

VRAAG: Zoon- of dochterlief keert tijdelijik terug naar het ouderlijke nest, na een echtscheiding of een relatiebreuk.. Mag ditZoon- of dochterlief keert tijdelijik terug naar het ouderlijke nest, na een echtscheiding of een relatiebreuk.. Mag dit
kosteloos?kosteloos?

De huurder zal aan WoonWel duidelijk moeten communiceren wat de precieze intenties zijn van de bijwoner. Het zal duidelijk moeten zijn dat
het om een tijdelijke situatie gaat en er zal moeten worden afgesproken hoe lang die tijdelijkheid duurt. Als de afgesproken termijn niet
wordt gerespecteerd, kan de verhuurder stellen dat het toch om een duurzame bijwoonst gaat, en dat de persoon in kwestie dient toe te
treden tot het contract en dus ook dient te worden afgetoetst aan de toetredingsvoorwaarden.



Huurdersinfo - klare taal

Voorbeelden onderbezetting :
GOED ONDERBEZET = NIET GOED

• 1 persoon in een woning met 1 of 2 slaapkamers

• 2 personen in een woning met 2 of 3 slaapkamers

• Een koppel met 1 kinde in een woning met 2, 3 of 4 slaapkamers

• 1 persoon in een woning met 3 of meer slaapkamers

• 2 personen in een woning met 4 of meer slaapkamers

• Een koppel met 1 kind in een woning met 5 of meer

slaapkamers

VOOR NIEUWE HUURDERS : INVOERING VAN TIJDELIJKE CONTRACTEN

ONDERBEZETTINGSVERGOEDING :

_6(Bron: SHM Eigen Haard)

Iemand die begint te huren vanaf 01/03/2017 zal geen contract meer

van onbepaalde duur krijgen. Elke nieuwe huurder zal starten met een

huurcontract van 9 jaar. De huurder die in de laatste 3 jaar van zijn

huurcontract te veel verdiende zal de woning moeten verlaten.

Bent u al huurder van vòòr 01/03/2017? Dan verandert er niets en blijft

u een huurcontract van onbepaalde duur houden. Ook als u na 01/03/

2017 verhuist naar een andere aangepaste woning.

Huurders die in een woning of appartement wonen dat te groot is voor

hun gezin én die een valabel aanbod van WoonWel hebben geweigerd,

zullen een extra kost moeten betalen. Dit noemen we een

onderbezettingsvergoeding. De kost bedraagt 30 euro per slaapkamer

teveel (geïndexeerd naar 2017)

Wanneer is uw woning of appartement onderbezet? Als er minstens 2

slaapkamers méér zijn dan het aantal personen die er wonen.

Kinderen in co-ouderschap of omgangsrecht worden ook meegerekend.

DE VERSCHILLENDE HUURDERSCATEGORIEËN NADER TOEGELICHT :
Wat is een huurderscategorie ? Iedere meerderjarige persoon die de woning duurzaam betrekt wordt als huurder

beschouwd.Deze bewoners worden in de huurovereenkomst onderverdeeld in drie
categorieën. Categorie A, B en C.

Wie is huurder categorie A ? Wie is huurder categorie B ? Wie is huurder categorie C ?

Huurder van categorie B is de
persoon die na de aanvan van de
huurovereenkomst huwt of
wettelijk gaat samenwonen, met
een huurder van categorie A, en er
duurzaam mee samenwoont, of de
feitelijke partner die een jaar als
huurder categorie C, samenwoont
met een huurder van categorie A.

Huurders van categorie B:

• moeten voldoen aan de
toetredingsvoorwaarden
(= toelatingsvoorwaarden
met uitzondering van de
inkomstensvoorwaarde)

• moeten de
huurovereenkomst
ondertekenen

• hebben een persoonlijk
recht om de woning te
bewonen

Huurder van categorie C zijn alle andere huurders, die op
duurzame wijze in de sociale huurwoning samenwonen
met de referentiehuurder en/of partner.

In de eerste plaats zijn dat de meerderjarige personen
die bij aanvang van het huurcontract de woning mee
duurzaam betrekken en die geen referentiehuurder zijn ,
geen wettelijke of feitelijke partnervan de
referntiehuurder zijn, of niet met de referentiehuurder
wettelijk samenwonen; Daarnaast zijn dat personen die
later toetreden tot de huurovereenkomst en die niet de
wettelijke partner zijn of niet wettelijk gaan
samenwonen met huurder van categorie A.

Huurders van categorie C:

• moeten voldoen aan de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden (bij aanvang van het
huurcontract). Moeten voldoen aan de
toetredingsvoorwaarden (bij toetreding tot een
lopende huurovereenkomst)

• moeten de huurovereenkomst ondertekenen,
met uitzondering van inwonende kinderen die
meerderjarig worden

• moeten de woning verlaten als de laatste
huurder van categorie A en B overlijdt of de
woning verlaat

• kunnen eigendom verwerven zonder opzeg van
de huurovereenkomst

Huurder van categorie A is de persoon die
zich bij de inschrijving voor de sociale
huurwoning heeft opgegeven als
referentiehuurder, en de persoon die bij
aanvang van de huurovereenkosmt met
hem/haar gehuwd is of wettelijk
samenwoont of die bij aanvang van de
huurovereenkomst zijn/haar feitelijke
partners is.

Huurders van categorie A:

• moeten voldoen aan de
inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden

• moeten de huurovereenkomst
ondertekenen

• hebben een persoonlijk recht om
de woning te bewonen
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VOORWAARDEN VOOR EIGENDOM WORDEN STRENGER :

WAT ALS IK DIT NIET DOE?IK HEB....

• Blote of naakte eigendom (BE)

• Gedeeltelijk vruchtgebruik (VG)

• Voorbeelden wat mag wel : woning 1/1 naakte eigendom

(1/1 BE), woning 1/2 naakte eigendom (1/2 BE), woning 1/

2 vruchtgebruik (1/2 VG), woning 1/18 naakte eigendom (1/

18 BE), ......

Wat moet de huurder doen om de onderbezettingsvergoeding NIET te moeten betalen?

• Zich inschrijven op de wachtlijst om te verhuizen naar een kleinere woning of appartement.

• De huurder mag 1x een aanbod van een kleinere woning weigeren. De 2de maal dat hij een aanbod weigert, moet hij de extra kost

betalen.

De kleinere woning of appartement moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

• De aangeboden woning mag niet verder dan een straal van 5 km van de huidige woning liggen.

• De reële huurprijs vermeerdert met alle huurlasten mag niet hoger liggen dan de reële huurprijs en alle lasten van de huidige woning.

• Tussen de 1ste weigering en het volgende aanbod van een andere woning moet een periode van drie maanden liggen.

• U of uw partner mag geen onroerend goed in volle eigendom

(VE), gedeeltelijke eigendom of volledig vruchtgebruik (VG)

hebben

• U of uw partner mag geen zaakvoerder, bestuurder of

aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u of uw

partner een woning of bouwgrond hebben ingebracht

• Voorbeelden wat niet mag : woning of bouwgrond 1/1 volle

eigendom (1/1 VE), woning of bouwgrond 1/4 volle eigendom

(1/4 VE), woning 1/2 volle eigendom en 1/2 naakte eigendom

(1/2 VE + 1/2 BE)

Huurdersinfo - klare taal

Wat moet je doen als u of uw partner een woning of bouwgrond verwerven?

WAT MAG WELWAT MAG NIET (MEER)

WAT MOET IK DOEN?

• een bouwgrond in eigendom Zorg dat u deze eigendom niet meer

hebt. U hebt hiervoor 5 jaar tijd.

Het huurcontract wordt door WoonWel opgezegd. De

opzeg bedraagt 6 maanden.

• een woning in eigendom Zorg dat u deze eigendom niet meer

hebt. U hebt hiervoor 1 jaar tijd.

Het huurcontract wordt door WoonWel opgezegd. De

opzeg bedraagt 6 maanden.

• een woning in 1/18 volle

eigendom

Zorg dat u deze eigendom niet meer

hebt. U hebt hiervoor 1 jaar tijd.

Het huurcontract wordt door WoonWel opgezegd. De

opzeg bedraagt 6 maanden.

Kunt u als huurder gegronde redenen geven, dan kan WoonWel de opzegtermijn met 1 jaar verlengen.

Hebt u hierover vragen? Stuur een e-mail naar nathalie.dupont@woonwel.be (Bron: SHM Eigen Haard)

Is dit voor u duidelijk en wil u zich inschrijven op de wachtlijst? Dat
kan bij Claudia in ons kantoor, Ellestraat 15 te Gistel tijdens de

openingsuren.
Wil u meer informatie? Contacteer dan Nathalie of Claudia, dit kan

zowel telefonisch als per e-mail. Je kan ook langskomen in ons
kantoor te Gistel.

Zie pg. 15 voor de contactgegevens en onze openingsuren.
Of kijk op onze website www.woonwel.be



Er is niemand die onze woningen en

huurders zo goed kent als Jean Claude. Zijn

archief is voor ons van onschatbare waarde.

Op 30/09/2017 zal hij ons team echter

voorgoed verlaten en zal hij meer tijd hebben

om te genieten van het leven en om de wereld

verder te verkennen met zijn moto.

Sedert 1996 is Jean Claude werkzaam bij

WoonWel (toen nog Eigen Haard is Goud

Waard). Jarenlang was hij het enige

personeelslid die de brugiguur vormde tussen

de toenmalige directie en de huurders van Eigen

Haard is Goud Waard. Hij stond niet alleen in

voor de opvolging van de onderhoudswerken van

ons patrimonium maar hij zorgde ook voor de

permanentie op het kantoor en was het

aanspreekpunt voor alle huurders. Sinds 1999

werd er steeds meer gebouwd en werd het een

belangrijke taak voor hem om al deze

bouwwerken nauwgezet op te volgen en in

goede banen te leiden. Ondertussen werd onze

maatschappij steeds groter, kreeg hij er steeds

meer collega's bij en werden de taken

herverdeeld waardoor hij de laatste jaren zich

hoofdzakelijk heeft toegelegd op de opvolging

van de vele werven van koop- en

huurwoningen.

Aangezien Jean Claude niet langer onze werven kan opvolgen,

diende WoonWel op zoek te gaan naar een waardige opvolger.

Vanaf 1/8/2017 zal Nico Sanders onze nieuwe collega worden en

zal hij verantwoordelijk zijn voor de opvolging van onze koop- en

huurprojecten. Nico was voorheen projectleider voor een bedrijf in

de privésector en zal dus nu zijn eerste stappen zetten in de sociale

huisvestingssector. Door nog enkele maanden te kunnen

samenwerken met Jean Claude zijn we ervan overtuigd dat hij

vanaf 1/10/2017 deze taak perfect op zich kan nemen.

Personeelsnieuws
Onze collega Jean Claude Dudal |
verantwoordelijke voor de
nieuwbouw- en
renovatieprojecten
gaat met pensioen!

Jean Claude,
heel erg bedankt voor je inzet en

toewijding de voorbije jaren.
We zullen je missen, maar hopen

dat je af en toe nog een gaatje zal
vinden in je drukke agenda om ons

een bezoekje te brengen.

Het WoonWel Team.

Onze nieuwe collega Nico Sanders | in dienst vanaf 1/08/2017
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Nico, van harteNico, van harte
welkom!welkom!

1. STEL UZELF VOOR

2. HOELANG BENT U AL VOORZITTER VAN
WOONWEL?

Ik ben vooral voorzitter geworden vanuit een sociale
inslag. Vanuit mijn positie als burgemeester was (en ben)
ik ervan overtuigd dat alle mensen aan een goed en

betaalbaar huis moeten kunnen geraken.
Toen ik terug lid werd in 2000, begon WoonWel aan een
razendsnelle uitbreiding van het patrimonium. Onze regio
hinkte in die tijd achterop, er waren te weinig sociale
huurwoningen beschikbaar. Er werden in die periode tot
heden gronden aangekocht in Moere, Gistel, Oostende,
Bredene, Middelkerke , Slijpe, Oudenburg, Westkerke,
Roksem, Ettelgem. WoonWel realiseert er huurwoningen
en/of koopwoningen.
Als raad van bestuur kan je hierbij een belangrijke rol
spelen. In de raad van bestuur zitten vertegenwoordigers
van de verschillende gemeenten en steden waar WoonWel
actief is. De raad denkt na over mogelijke nieuwe gronden
en bekijkt het financiële plaatje.
Als burgemeester van een stad kan je hieromtrent
suggesties formuleren en soms zelf bemiddelen.
Samengevat zou je kunnen zeggen dat de raad van
bestuur diverse mogelijkheden onderzoekt en dat de
directie van de SHM de leiding neemt in het realiseren van
de plannen.
Daarnaast kunnen we niet om de Vlaamse wetgeving
heen. Er is een enorme reglementering vanuit Vlaanderen,
die grenzen moet je als woonmaatschappij natuurlijk
respecteren. Op die manier moet ik onze macht toch een
beetje nuanceren.

.

Beste voorzitter,
wij danken u voor uw
tijd en wensen u nog

veel succes verder als
voorzitter van de
raad van bestuur!

4. WAAR LIGGEN DE UITDAGINGEN VOOR
DE TOEKOMST?

Ik ben Ignace Dereeper, voorzitter van de raad van bestuur
van WoonWel. Maar ik ben natuurlijk vooral gekend als
burgemeester van Oudenburg.

Ik ben in de politiek gestapt in het jaar ’66. Voor ik in ’88
burgemeester werd, werd ik in ’77 schepen van
huisvesting en ruimtelijke ordening.

U ziet, dat het thema wonen mij al lang nauw aan het hart
ligt!

In ’77 werd ik lid van de raad van bestuur, maar nog geen
voorzitter. Ik bleef bestuurder tot in het jaar ’89. Dan ben
ik er een tijdje uit geweest, om in 2000 opnieuw lid te
worden van de raad van bestuur.

Voorzitter werd ik uiteindelijk op 01/01/2013.

3. KAN U UW ROL ALS VOORZITTER BESCHRIJVEN?

Bij renovaties en de realisatie van nieuwe projecten moet
er sterk rekening gehouden worden met het
gemeenschappelijk groen. Welke stukken maken we
gemeenschappelijk? Hoe zorgen we ervoor dat de kosten
voor het onderhoud van het groen niet te hoog oplopen?
Omdat de omgeving zo belangrijk is voor een positieve
woonervaring, moeten we ervoor zorgen dat we hierin
goede keuzes maken.
.

Interview met voorzitter Ignace Dereeper
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PRIKBORD
Aap heeft vakantie!

Joehaa.....

Buurthuis Eigen Haardstraat 50 !

De paashaas kwam op bezoek!

Zoals steeds is het een gezellige ontmoetingsplek voor de
buurtbewoners. Je kan er elke maandagnamiddag terecht van 14u
tot 16u!

IEDEREEN WELKOM!

Werkgroep ietsenstalling

Op 11 mei 2017 kwamen de bewoners van Brouwershove samen! De
bewoners dachten mee over de herinrichting van de
ietsenstalling en gaven veel bruikbare voorstellen waarmee
WoonWel aan de slag kan!

Dank je wel voor jullie medewerking!

Open bewonersvergadering

AANKONDIGING :AANKONDIGING : WESTKERKEWESTKERKE

PROJECT TWEEZIJDIG +

BEWONERSPARTICIPATIE in
Westkerke van start vanaf

september!

Vind jij het als huurder ook belangrijk om

je mening te geven en na te denken over

verbeteringen in de wijk?

Kom dan zeker naar het startmoment dat

doorgaat in Westkerke

op donderdag, 7 september 2017.

Hou de datum alvast vrij!

Een precieze uitnodiging volgt nog waarop

de plaats en het uur worden vermeld.

MIDDELKERKE

De groep vrijwilligers

van de Sluiswijk denkt

na om het jaarlijkse

kerstfeest te vervangen

door een garageverkoop

met aansluitende drink

voor alle bewoners.

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

Opbouwwerker : Mira Bracké.

Op dinsdag 4 april ging de eerste huurdersgroep van WoonWel van start. In deze groep zitten huurders uit verschillende wijken en gemeenten.
Tot nu toe zijn er al leden uit de wijk Eigen Haard, wijk Brouwerijdomein en de Schommelstraat in Gistel en uit de Sluiswijk in Middelkerke. Bedoeling
is dat er in de toekomst ook nog huurders deelnemen uit Oudenburg en uit andere wijken.

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.

IS JE INTERESSE GEWEKT? HEB JE

ZIN OM OOK JE MENING TE GEVEN

EN MEE TE WERKEN AAN DE

WERKING VAN WOONWEL?! GEEF

DAN EEN SEINTJE AAN MIRA!

Door op de vergadering van de huurdersgroep
huurders uit verschillende wijken en
gemeenten samen te brengen, kunnen we
praten over de ervaringen die jullie hebben als
huurder bij WoonWel. Dat gaat vaak over
dezelfde dingen. Een huurder in Oudenburg kan
met een zelfde probleem zitten als een
huurder in Gistel of in Middelkerke. Door deze
ervaringen te bundelen, kunnen we dit als
groep samen aankaarten bij WoonWel en
zelf al mee nadenken over een mogelijke
oplossing. Als groep kan je een veel krachtiger
signaal geven dan als bewoner alleen.
Bovendien staat WoonWel voor de volle 100%

achter dit initiatief. WoonWel zou graag van de
huurders willen horen wat er werkt en wat er
minder goed gaat. Zo kan Woonwel daar in de
toekomst rekening mee houden.
Op de eerste vergadering maakten de leden
uitgebreid kennis met mekaar. Iedereen kon
vertellen waarom ze naar de vergadering
gekomen waren en welke verwachtingen ze
hadden. Nadien was er een kleine quiz met
vraagjes over WoonWel en sociaal huren. De
mensen die aanwezig waren, kwamen om
verschillende redenen : luisteren naar de
mening van andere huurders, andere huurders
leren kennen, om bij te leren over de werking

van WoonWel, uit interesse voor thema’s zoals
onderhoud en herstellingen of de
communicatie van WoonWel, om advies te
kunnen geven aan WoonWel, ….
Op het einde van de vergadering brachten we
nog een bezoekje aan het compostproject van
de wijk Brouwerijdomein. Ondertussen ging er
op 13 juni 2017 reeds een tweede vergadering
door. Deze keer waren we te gast in
Middelkerke.

HUURDERSGROEP WOONWEL VAN START

Tweezijdig +

WORKSHOP

"NESTKASTJES MAKEN"

De paasvakantie stond in het teken van de kinderen!
In wijk Eigen Haard vond er op woensdag 5 april een workshop

‘nestkastjes maken voor tuinvogels’ plaats.

Milieuambtenaar Jan Vandecasteele legde van "naadje tot
nageltje" uit hoe je zo’n kastje in mekaar timmert. Na 2 uur hard

labeur staken de deelnemers met trots een zelfgemaakt
nestkastje in de lucht. Nu nog wachten op de vogels…..

NIEUWS UIT GISTEL!

U vraagt zich misschien af waarom u zou moeten aansluiten en waar men met deze groep precies naartoe wil?U vraagt zich misschien af waarom u zou moeten aansluiten en waar men met deze groep precies naartoe wil?
Hieronder leest u er meer over.Hieronder leest u er meer over.
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Bewoner in de kijker!
Voor onze vaste rubriek ‘Bewoner in
de kijker’ staat ditmaal Georgette
Seys in de kijker.

Georgette woont sinds 2004 in de
wijk Eigen Haard, op nummer 6,
samen met haar drie hondjes: twee
chihuahua’s en een bichon-frisée.
Voor haar buren doet ze alles: ze is
altijd paraat om hen te helpen,
bijvoorbeeld de bloemen water geven
als ze op reis zijn, de post bijhouden,
de rolluiken dicht- en opendoen, om
dieven weg te houden.
Verder kunnen we schrijven dat
Georgette een zeer trouwe bezoeker
van het buurthuis is. Elke maandag is

ze van 14u tot 16u aanwezig voor
een gezellige babbel. Laatst hield ze
zelfs samen met Patricia het
buurthuis open om de deelnemers
van de BOEBS-wandeling te
ontvangen.
In plaats van met Georgette een
interview te doen, heeft Georgette
ervoor gekozen om een boodschap te
brengen aan de hand van een
gedicht:

Georgette Seys

Vriendschap

Op de beurs van de vriendschap,

gaat het niet om geld.

Met geld kan je wel een mooi huis kopen,

maar geen gezelligheid.

Met geld kan je relaties kopen,

maar géén vriendschap.

Geld opent misschien alle deuren,

maar nooit die van het hart.

Dikwijls zijn mensen alleen maar

bevriend met elkaar,

om er wederzijds proijt uit te halen.

De vriendschap wordt dan gewogen,

aan het voordeel dat ze oplevert.

Wil jij ook een aandeel “vriendschap” in

je bezit krijgen,

kom dan met lege handen en wees gewoon

jezelf.

Vriendschap overkomt je,

ze is onverwacht, groter dan jezelf.

Echte vriendschap is niet te koop.

PAASEIERENRAAP & OPRUIMEN ZWERFAFVAL 2017

Op 8 april
nodigden de
bewonersgroep van
de wijk opnieuw de
paashaas uit.
Na zijn komst vorig
jaar stonden de
kinderen terug te
popelen om
paaseieren te
zoeken. Het was
weer een leuke dag
voor de 40
enthousiaste
kinderen die
deelnamen aan deze
zoektocht.

Terwijl de kinderen aan het opruimen waren konden de ouders een koffie drinken in het buurthuis – Eigen Haard straat nummer 50.

Aan alle bewoners die hier nog niet geweest zijn: Jullie zijn méér dan WELKOM elke maandag van 14u tot 16u!

Om de paashaas een plezier te doen ruimden ze eerst de hele wijk
op (zie ook foto pg. 14), zodat er geen zwerfafval meer

rondslingerde en de eitjes in een propere wijk konden worden
verstopt.

Wijkwerking



Voor diegenen die zich het afvroegen of
nog niet op de hoogte waren:

de composteringsplaats ‘De Groene
Barak’ draait nog steeds op volle toeren!

De openingsuren werden licht aangepast:
voortaan is De Groene Barak op
woensdag open van 16u30 tot 17u30 en
op zaterdag van 11u tot 12u.
Voor wie nog (geen) gratis
compostemmertje heeft, je kan er eentje
ophalen tijdens de openingsuren van De
Groene Barak. Op de afbeelding krijg je
een duidelijk overzicht van wat er wel en
niet in mag.
Als je twijfelt of je ook wil composteren,
dan helpt het misschien om te weten dat
de bewoners die meedoen allemaal
zeggen dat ze nu minder vuilniszakken
verbruiken, en dus ook centen uitsparen.

Langs deze weg zouden we ook nog eens
een dikke merci willen zeggen aan de
vrijwilligers die ervoor zorgen dat De
Groene Barak twee keer per week open
is.
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Wijkwerking

Een tevredenheidsenquête werd uitgevoerd bij al onze huurders die in Westkerke wonen.
Benieuwd naar het resultaat?

Aantal bevragingen?

In het totaal werden er 37 vragenlijsten "Nieuwe huurders" verstuurd. Waarvan WoonWel er 26 terug ontving.

Wat is eruit gekomen?

Over het algemeen zijn de huurders tevreden over hun woning en over de dienstverlening van WoonWel. Zowel bij de intrede in de
huurwoning als op het moment dat de huurders daar effectief zijn gaan wonen. De meeste mensen kiezen om ons telefonisch te
contacteren. De huurders die liever langskomen ervaren parkeerproblemen in de buurt van ons kantoor.
Uit de enquête blijkt dat de grote werkpunten voor WoonWel de volgende zijn :

• Betere uitleg geven over welke ondersteuning WoonWel kan bieden bij betalingsmoeilijkheden van de huur
• Betere uitleg geven over het gebruik van de verschillende toestellen in de woning
• Betere opvolging van de herstellingen

Hoe pakt WoonWel deze werkpunten aan?

• De medewerkers overlopen samen met de nieuwe huurders, aan de hand van de brochure die opgesteld werd voor de sociale
huurder, de verschillende punten die belangrijk zijn voor de huurder bij WoonWel.

• Er wordt een kennismakingsmoment ingelast waarop alle nieuwe huurders van een nieuw in gebruik genomen appartement of
nieuwe wijk worden uitgenodigd.

• Er worden fiches gemaakt per toestel die in klare taal de gebruiksaanwijzing uiteenzetten. Deze fiches worden heden voor alle
nieuwe woningen gemaakt en indien mogelijk op de toestellen gekleeft.

• Sam Heughebaert is het aanspreekpunt i.v.m. het onderhoud en de herstellingen. Hij probeert dezelfde dag nog langs te komen
indien u problemen ervaart of contacteert de aannemer en volgt dan verder de herstellingen op.

Zin om vrijwilliger te worden?

Geef dan zeker een seintje aan Mira
of WoonWel!

ONZE COMPOSTPLAATS IN BROUWERSHOVE

EEN DIKKE PLUIM VOOR:

Ingrid, Roger, Emmanuel, Guy,

Erik, Roos, Andy, Steven en Marc!

NIEUWS UIT OUDENBURG!



Het verhaal van Hassan en Aicha begint voor
beiden in hun geboorteland Soedan. Allebei
geboren in een grote familie. Allebei gevlucht
voor de oorlog in hun land. Hassan kwam in
2003 als eerste naar België. Door
paspoortproblemen duurde de
regularisatieaanvraag een behoorlijk lange
tijd. Aicha verliet uiteindelijk, samen met haar
broer, haar land. Haar broer vestigde zich in
Spanje en Aicha vertrok alleen verder riching
Engeland. Uiteindelijk werd ze opgevangen in
België en vroeg daar asiel aan. Dat België een
bijzonder land is voor hen beiden kunnen ze
alle twee bevestigen, ze leerden elkaar pas
kennen in Belgie en de vonk sloeg vrijwel
onmiddellijk over.

Sedert april 2010 namen ze hun intrek in een
appartement in de Dennenlaan in
Middelkerke. Het is een ruim appartement
voorzien van alle comfort. Voor hen mocht
het terrasje wat groter. Gelet op het feit dat
ze dolgraag een tuin(tje) zouden willen voor
hun drie opgroeiende kinderen hebben ze
zich al ingeschreven op de wachtlijst voor
een sociale huurwoning.

Hassan werkt bij de firma 2XL in Zeebrugge.
Een deel van zijn taak is controleren of de

inhoud van de bestelwagens richting
Engeland klopt. Ook zorgt hij voor het laden
en lossen. Voor de veiligheid van het
transport kijkt hij na, of alles goed vast ligt.
Aicha werkt in rusthuis Tara te Wilskerke als
poetsvrouw in een 4/5de regeling. Ze heeft
er leuke collega's die ondertussen ook
vrienden geworden zijn. Met 2 werkende
ouders moeten hun kinderen af en toe naar
de kinderopvang in Middelkerke. Op het
moment dat dit artikel wordt geschreven is
het ramadan. De ramadan begon op 27 mei
2017 en eindigt met het suikerfeest op 26
juni 2017. Tijdens de ramadan wordt er
gevast van zonsopgang tot zonsondergang.

Hun godsdienst bestaat uit 5 zuilen.

1. Geloven in de profeet Mohammed en
alle andere profeten.

2. Bidden.
3. Ramadan.
4. Zakat : het woord betekent 'reiniging'

in de vorm van verplichte aalmoezen
aan de armen geven opdat iedereen
het even goed zou hebben.

5. Hadj : 1x in je leven naar Mekka gaan
(als je genoeg geld hebt).

Bij het ter perse gaan van deze krant is de
ramadan net voorbij. Het einde van de
ramadan wordt uitbundig gevierd met het
suikerfeest. Er worden vrienden uitgenodigd.
Er is heel veel zoet eten, veel lekkere
zelfgemaakte koekjes,...

Deze zomer gaan ze op vakantie naar
Soedan. Ze verblijven er in de hoofdstad en
zullen er hun grote familie ontmoeten.

Aan de hele familie wensen we een prettige
vakantie!
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Wijkwerking

Bewoners in de kijker!

Nawazi, Ibrahim, Hassan, Aicha en Osman

Op zo'n moment worden de diensten en medewerkers van WoonWel voorgesteld. Er
wordt uitleg gegeven over de technische toestellen en het huishoudelijk reglement wordt
toegelicht.
Op hun beurt kunnen de nieuwe bewoners vragen stellen en worden afspraken gemaakt
omtrent de nieuwe leefomgeving.

Op donderdagavond, 30 maart 2017 vond er een eerste
kennismakingsvergadering plaats voor de nieuwe bewoners van de
appartementen in de Populierenlaan te Middelkerke, de bewoners werden
verwelkomd met een drankje.

WIST JE DAT...

WoonWel, vanaf heden, een
kennismakingsmoment inlast voor alle nieuwe
huurders in nieuwe gebouwen.

"Ibrahim is een echte
voetballer, hij voetbalt bij

SK Spermalie
Middelkerke. Hij is fan

van FC Barcelona! Wordt
hij onze nieuwe Messi? "

"Nawazi leert
paardrijden en leert dat
op school. Paardrijden
is haar grote passie!"

"Osman zou graag
tennis spelen. Volgend

jaar mag hij naar de
tennisschool! Hij droomt

ervan om later in de
finale voor België te
mogen spelen en te
winnen natuurlijk!"

NIEUWS UIT MIDDELKERKE!



GEEN TIJD GEHAD VOOR DE GROTE LENTESCHOONMAAK?

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

Nuttige info

ZONDAG : inishing touch!
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Het verschil tussen schoonmaak en grote schoonmaak zit 'm in een aantal extra opruimwerkjes.

Maak een schema en doe op de aangegeven dag alleen de taak die je je voornam. Je zult ervan versteld
staan wat een verschil dat maakt!

WOENSDAG : badkamerdag!

VRIJDAG : anti-stofdag!

ZATERDAG : frisse woonkamer!

DONDERDAG : slaapkamercontrole!

Inspecteer je voorraadkast en de koelkast en gooi producten die vervallen of al erg lang
geopend zijn, weg.

MAANDAG : opruimactie! verzamel overaal in huis rommel, gooi weg wat je niet meer gebruikt of mooi vindt en leg
verdwaalde spullen terug op hun vaste plaats.

DINSDAG : keukencontrole!

Haal het toilet- en apotheekkastje leeg en zet enkel terug wat nog bruikbaar is

Kleerkasten opruimen, kleding uitzoeken, wegdoen of wassen. Donsdeken
luchten buiten.

Ga eens grondig met de stofwisser door je huis. Keer de matrassen om en maak van die
gelegenheid gebruik om ook onder de bedden eens met de stofwisser te gaan.

Stop de gordijnen en indien nodig ook kussenslopen en plaids in de wasmachine.
Inspecteer dan, met de stofwisser in de aanslag, alle hoekjes en kantjes en verwijder
de stofnetten en spinnenwebben.

Herschik een en ander in je woonkamer en maak het gezellig met een nieuwe plant of

bloemen en GENIET!

(Bron: SHM Het Dijledal)



GISTEL, Ellestraat 15

Evi Jordens

Directeur

Telefoon : 059/33.90.53

E-mail : evi.jordens@woonwel.be

Pat Vansevenant

Advies - Opvolging bouwprojecten

Telefoon : 059/33.90.51

E-mail : patrick.vansevenant@woonwel.be

Maaike Vansevenant

Projecten - Verkoop - Info leningen - Inschrijving

kandidaat-kopers

Telefoon : 059/33.90.55

E-mail : maaike.vansevenant@woonwel.be

Jean-Claude Dudal

Projecten

Telefoon : 059/25.56.82

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

Claudia Tytgat

Inschrijvingen kandidaat-huurders - Toewijzingen -

Huurachterstallen

Telefoon : 059/25.56.81

E-mail : claudia.tytgat@woonwel.be

Nathalie Dupont

Huurprijsberekeningen - Huuradministratie - Huurfraude -

Layout WoonKrant

Telefoon : 059/25.56.84

E-mail : nathalie.dupont@woonwel.be

Sam Heughebaert

Technisch beheer patrimonium - Inventariseren tech.

gegevens

Telefoon : 059/25.56.86

E-mail : sam.heughebaert@woonwel.be

Zitdagen kandidaat-huurders, huurders :

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

059/33.90.55 - op dinsdag en vrijdag van 10u tot 11u30

maaike.vansevenant@woonwel.be
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Bij wie kan u terecht?

Evelien Janssens

Boekhouding - Leningen / dossierbeheerder

Telefoon : 059/33.90.52

E-mail : evelien.janssens@woonwel.be

www.woonwel.be

WIL JE ONZE NIEUWSBRIEF

IN JE MAILBOX?

Stuur je emailadres met vermelding "nieuwsbrief" naar
nathalie.dupont@woonwel.be



Nuttige info www.woonwel.be

Het team van WOONWEL wenst U allen een
gezellige en ontspannende vakantie!

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN

IS WOONWEL REEDS IN HET BEZIT VAN JE TEL.- OF GSM-NUMMER ?

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

IS WOONWEL REEDS IN HET BEZIT VAN
JE E-MAILADRES?

De digitalisering gaat maar voort, velen onder
jullie hebben reeds een e-mailadres. Ook
WoonWel gebruikt meer en meer deze
elektronische weg om contacten te leggen,
brieven te versturen, diensten te contacteren,....

WoonWel zou graag uw huurdossier verder
vervolledigen met uw elektronisch adres.

Stuur daarvoor een e-mail naar
nathalie.dupont@woonwel.be. Vermeld tevens
je naam en adres (voor het geval uw e-mail niet

bestaat uit uw voornaam en achternaam maar

'prinsalbert@scarlet.be' is).

Feest Vl. Gemeenschap

Nationale feestdag

O.L.V. hemelvaart

Allerheiligen

Allerzielen

Wapenstilstand

Feest van de Dynastie

Kerstmis

Dinsdag, 11 juli 2017

Vrijdag, 21 Juli 2017

Dinsdag, 15 Augustus 2017

Woensdag, 1 November 2017

Donderdag, 2 november 2017

Zaterdag, 11 November 2017

Woensdag, 15 november 2017

Maandag, 25 December 2017

Verlofdagen
2017:

Hebt u een technisch probleem in uw woning?
Hebt u een vraag over een technisch toestel in
uw woning?

Aarzel dan niet om Sam te contacteren.

U kan Sam bereiken op
volgend telefoonnummer : 059/25.56.86
Of stuur hem een e-mail: sam.heughebaert@
woonwel.be.

TIP : Het ZIEZO-boekje biedt u nuttige
informatie.
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Deze WoonKrant kwam tot stand in samenwerking met verzekeringskantoor Bart Halewyck te Gistel
Tel. : 059/27.50.25 | e-mail : kantoor.bart.halewyck@verz.kbc.be


