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Beste huurder,

Wintertijd.... betekent dat het weer tijd is
voor warme chocolademelk en lekkere fluffy
truien én dan is er ook weer een nieuwe editie
van onze WoonKrant klaar!
Je kan in deze editie kennis maken met de
bouw- en renovatie activiteiten van het
moment.
We zijn tevens fier dat we de
heropfrissingswerken in het domein
Brouwershove hebben afgerond. Uit tal van
reacties, die wij van de bewoners mochten
ontvangen, kunnen wij opmaken dat ze terug
fier zijn op hun buurt. In onze rubriek
'projecten in de kijker' kan u hierover meer
vernemen.

Bewonersactiviteiten
en Bewoner(s)
in de
lees verder
kijker!
pg. 6, 7, 8 & 9

In deze krant

De laatste maanden werden opnieuw
allerhande activiteiten georganiseerd in
verschillende wijken van WoonWel.
Van een garageverkoop in Middelkerke en een
eerste bewonersvergadering in Westkerke tot
de feestelijke verjaardag van het
composteringsproject 'De Groene Barak' in
Gistel. Een uitgebreid verslag krijg je op de
volgende pagina's ....
WoonWel is er vast van overtuigd dat
al deze activiteiten het
gemeenschapsgevoel bij de bewoners
versterken.
We wensen jullie een prettig eindejaar en veel
leesplezier!

PROJECTEN IN DE KIJKER

voor de allerkleinsten
WAAR IS
WOON'WELLY'?
Weet jij hoeveel keer '
Welly'
verstopt zit in deze krant?
LEES OP PG. 5 HOE JE KAN
DEELNEMEN
EN WAT JE KAN WINNEN!
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Middelkerke : technische dag met Sam
Water is belangrijk - Water kost geld

Bij wie kan u terecht?
Openingsuren + zitdagen
Wat je moet weten over de huurprijsberekening 2018
Verlofdagen 2018

Adres : Stuiverstraat 401 - 8400 Oostende
Telefoon: 059/33.90.50 Fax: 059/51.01.17
Bureel Gistel : Ellestraat 15 - 8470 Gistel
Telefoon: 059/25.56.80 Fax: 059/27.58.77

Projecten in de kijker
Oudenburg - Westkerke: Slachthuis
Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

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

Bouwen van 26
huurwoningen en 10
koopwoningen.

De verhuur en de
verkoop van deze
woningen is voorzien
in het voorjaar
2018

Oudenburg : Zandvoordsestraat/Vanderheydestraat
Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

Heden starten de
toewijzingen!

Bouwen van
22 huurwoningen met
ondergrondse parking.

Er zal een opendeurdag worden ingericht. Mogelijke kandidaat-huurders
zullen hiervoor een brief ontvangen.
De uitnodigingen worden begin december 2017 verstuurd aan de
kandidaat-huurders die ingeschreven zijn op de wachtlijst.
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Projecten in de kijker
Gistel-Snaaskerke : Kanaalstraat 19
Ontwerp : ARPRO architecten BVBA | architect Filip Vandeghinste

Zoals je kan zien verlopen de werken voorspoedig.

Bouwen van 8 ruime
huurappartementen en
1 woning + ondergrondse
parkeergarage

Het woningencomplex bestaat uit 8 appartementen en 1 woning
die medio 2018 zullen worden verhuurd.

Oudenburg : Molensite Acke
Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

De eerste fase van dit project in samenwerking met vzw
Duinhelm schiet goed op.
Er worden 4 huurwoningen gebouwd waarvan er één aangepast
zal zijn voor een rolstoelgebruiker. De 5 studio's worden
gebouwd voor vzw Duinhelm, die ze op hun beurt zal
doorverhuren aan personen met een mentale beperking.

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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Projecten in de kijker
SCHILDERWERKEN
'Brouwershove'
De inkomhallen, traphallen en
gangen in de 3 woonblokken
Paenhuys, Oostmolen en
Brouwershove werden
geschilderd, elke voordeur kreeg
een opfrisbeurt en alle lampen
werden vervangen door
zuinigere en efficiënte LED
lampen.

Ziehier het eindresultaat!

De werken verliepen
voorspoedig.
WoonWel kreeg al veel lovende
reacties van tevreden bewoners.

VOOR

& NA

Renovatiewerkzaamheden
in Brouwershove afgerond.

Projecten TE KOOP
Wordt eigenaar van een woning of appartement?
Oostende: Filip van Maestrichtplein
vanaf € 154.216,00 (incl. BTW) voor een appartement met 1 slk.
vanaf € 191.369,60 (incl. BTW) voor een appartement met 2 slk.
•
•
•
•

Interessante prijs!
Topligging, nabij het centrum van Oostende en op 700 meter
van het strand
Mooie afwerking, modern comfort
Gunstige sociale woonlening

Wens je meer informatie over het aankopen van dit appartement?
Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

WoonWel biedt ook betaalbare
en kwaliteitsvolle sociale
woningen te koop aan!

Of wil je weten hoeveel je kan lenen en wat je daarvoor
maandelijks moet afbetalen?
contacteer Jan of Evelien, hun contactgegevens vind je op pg. 11

Een appartement kopen? Iets voor u?
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PRIKBORD
Oplossing voor probleem van laden en lossen
in de Tempelhofstraat.
WoonWel bracht de bewoners van de Tempelhofstraat te Gistel
rond de tafel om samen met de stad Gistel een oplossing te
zoeken voor de paaltjes rond hun woonerf.
Er werd gekozen voor 'biggenruggen', hierdoor kunnen de
bewoners via een systeem van laden en lossen hun boodschappen
met de auto tot aan hun voordeur brengen en worden ongewenste
parkeerders geweerd.

Fietsenstalling Brouwershove
WoonWel is voortdurend bezig met het onderhoud en de
verbetering van haar wijken. N.a.v. de vele bruikbare
voorstellen van de bewoners op een werkgroep kon WoonWel aan
de slag gaan!
In de wijk Brouwershove komt er een afgesloten ietsenstalling
zodat de huurders met iets of brommer, hun tweewielers veilig
kunnen wegbergen. Er zal dus geen gevaar meer zijn voor
diefstal of vandalisme! In de loop van 2018 zal de ietsen
stalling klaar zijn.
Meer nieuws hierover volgt later...

AANKONDIGING :

KERSTFEEST +
EINDEJ
EINDEJAARSHAPPENING
AARSHAPPENING
WIJK EIGEN HAARD
Beste bewoners van de Eigen Haardwijk :
hou alvast een gaatje in jullie agenda
vrij!

Brouwershove :
fotoproject "GANGMAKERS!"

Want op zaterdag, 16 december 2017 is er
vanaf 17u30 een kerstfeest en
eindejaarshappening gepland in de wijk.

Nu de gangen in Paenhuys, Brouwershove
en Oostmolen opgefrist zijn wil de
buurtopbouwwerker de gebouwen nog een
extra boost geven. Mira diende dit
plan voor een fotoproject reeds in bij
Stad Gistel en verzamelde zo al
wat sponsorgeld om dit project te
realiseren.

Dit feest is volledig gratis en
HO
Ho
Ho
De kerstman deelt een cadeautje uit aan
brave kinderen!

Vind jij het ook zo
leuk om Woon'Welly' te
zoeken in onze
WoonKrant?

voor de allerkleinsten :
WAAR IS WOON'WELLY'?
Kan jij al tellen en ben je jonger dan 14 jaar?
Doe dan mee met onze wedstrijd.
Weet jij hoeveel keer 'Welly'
verstopt zit in deze krant?
Stuur je antwoord tegen 15/01/2017 naar
WoonWel, Ellestraat 15, 8470 Gistel of mail naar
nathalie.dupont@woonwel.be. Vergeet niet je
naam en adres te vermelden! 3 winnaars
ontvangen elk een puntzak snoep!
Opgelet! De zoektocht begint pas vanaf
pg. 2
Help je mee zoeken?

Heb je een plek in de wijk, een mooie
souvenir
souvenir,, een geweldige buur waar je
samen mee op de foto wil
wiltt? In de
komende weken komen wij bij je langs om
een prachtig portret(je) te maken. Deze
diverse sfeerbeelden van de bewoners
zullen dan de verschillende gangen in
de appartementsblokken opleuren.
We rekenen dus op je enthousiaste
medewerking! Talia zal jullie hiervoor
op voorhand nog uitnodigen zodat we
van jullie kunnen vernemen hoe of wat
je het liefst geportretteerd wil zien....
Noteer alvast zaterdag, 24 maart 2018
in je agenda! Want dan gaat de
tentoonstelling "GANGMAKERS" door. Een
uitnodiging volgt!

Noteer alvast zaterdag, 24
maart 2018 in je agenda!
Want dan gaat de
tentoonstelling "GANGMAKERS"
door.
Een uitnodiging volgt!

DE KANTOREN VAN WOONWEL ZIJN GESLOTEN TUSSEN
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KERST- EN NIEUWJAAR

Tweezijdig +
Beste bewoners,
Zoals jullie misschien wel weten gaat Mira
in zwangerschapsverlof.
Ik zal haar in die periode vervangen dus
stel ik mezelf even kort voor: ik ben Talia
en ik woon in Oostende samen met mijn
tienerzoon. Vorig jaar werkte ik reeds bij
Samenlevingsopbouw waar ik gezinnen
ondersteunde. Tevens onderzocht ik wat
families goed vonden in hun wijk en wat ze
graag anders wilden. Mijn collega is nu aan
de slag met hun antwoorden.
Tot juni 2018 kunnen jullie bij mij terecht
voor al jullie wensen, vragen en zorgen
omtrent het wonen en het buurtleven.

Met veel enthousiasme en goesting zal ik
samen met jullie werken aan een veilige,
toffe buurt waar het aangenaam wonen is
naast en met elkaar.
Jullie kunnen me elke weekdag (behalve
woensdag) bereiken op 0487/58.47.81 (ik
gebruik het telefoonnummer van Mira) en
je kan me mailen via
talia.van.den.bossche@
samenlevingsopbouw.be

Opbouwwerker : Mira Bracké

Tot gauw!

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.

Talia

START PROJECT TWEEZIJDIG + IN WESTKERKE
Het project 'Tweezijdig+', waarvoor WoonWel
samenwerkt met Samenlevingsopbouw om
huurders een stem te geven, liep al in Gistel en
in Middelkerke.
Op donderdag 7 september ging deze
samenwerking ook van start in Westkerke. In
die deelgemeente van Oudenburg heeft
WoonWel momenteel 37 huurwoningen en in
2018 zullen er nog eens 26 woningen extra in
huur worden genomen (maar daarover meer op
pg2. in onze rubriek 'projecten in de kijker' ).
De bewoners van al die woningen kregen een

uitnodiging voor een 'meet and greet': de
bedoeling was om met een natje en een
droogje kennis te maken met elkaar en om de
huurders de kans te bieden om hun mening te
geven over hun woning, hun wijken en
WoonWel.
De meet and greet werd georganiseerd door de
opbouwwerker van Samenlevingsopbouw Mira
en haar collega Miranda. Er waren 5 huurders
aanwezig. Achteraf kregen alle huurders een
verslag in de bus.

Ideeën die er nu al zijn: Een
wijkfeest organiseren en
een bewonersvergadering
opstarten.
Interesse? Geef een seintje aan Talia Van Den
Bossche 0487 584 781 talia.van.den.bossche@
samenlevingsopbouw.be
WE ZIJN NOG OP ZOEK
NAAR LEDEN : HEB JIJ
INTERESSE OM OOK DEEL TE
NEMEN AAN DIT OVERLEG?

HUURDERSRAAD WOONWEL = HURA

GEEF DAN EEN SEINTJE AAN
TALIA!

In de vorige WoonKrant konden jullie al lezen
dat er in 2017 een huurdersraad werd
opgericht. In deze raad zetelen huurders uit alle
verschillende gemeenten en wijken van
WoonWel. Er zijn 5 nieuwe leden bijgekomen
wat het totaal aantal leden op 24 brengt.
Huurders vertellen er over hun ervaringen. Zo
leren we van elkaar en kunnen we samen naar
oplossingen zoeken.
De huurdersraad kwam ondertussen al 4 keer
samen.
De eerste keer maakten we vooral kennis met

mekaar. De tweede keer werd duidelijk dat de
huurders wilden werken aan de verbetering van
de dienstverlening voor het onderhoud en de
herstellingen aan hun woning. Uit die
vergadering kwam naar voren dat de
huurders degelijke informatie wilden over
onderhoud en herstelling en duidelijk nood
hadden aan concrete info bv. wie welke
herstelling moet bekostigen, etc... Om daaraan
tegemoet te komen werd de Huurdersbond
uitgenodigd op de derde HURA. Ook WoonWel
was aanwezig en gaf uitleg.
De Huurdersbond kwam vertellen wat je
rechten en plichten zijn bij onderhoud en

Op dinsdag, 7 november, ging de laatste HURA door. Daarin blikten we terug op
de vorige vergaderingen en werd er gewerkt aan een advies voor WoonWel.

herstellingen. Uit de toelichting van de
Huurdersbond geven we jullie in het kort de
vuistregels voor onderhoud en herstelling mee :
VUISTREGELS VOOR
ONDERHOUD + HERSTELLING
ALGEMEEN PRINCIPE :
•
•

•

•

•

ONDERHOUD van de woning = voor de HUURDER
HERSTELLINGEN aan de woning = voor
WOONWEL, TENZIJ de schade komt door de
huurder (verkeerd gebruik, opzettelijk kapot
maken, ...
OUDERDOM, SLIJTAGE en OVERMACHT is NOOIT
ten laste van de HUURDER (typisch voorbeeld van
overmacht: inbraak)
MELDINGSPLICHT VAN DE HUURDER: als huurder
MOET je altijd MELDEN aan WoonWel dat er iets
kapot is (staat in de wet).
ALTIJD ONDERZOEKEN WAT JUISTE OORZAAK IS

Talia Van den Bossche | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : talia.van.den.bossche@samenlevingsopbouw.be
Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak. Talia is er niet op woensdag.
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Wijkwerking
NIEUWS UIT GISTEL!
Op 14 oktober was het feest in de wijk
Brouwerijdomein: De Groene Barak, de
compostplaats achteraan de wijk bestaat 1
jaar!
Alle bewoners werden uitgenodigd voor een
receptie.
Na een jaar composteren met de wijk, kon
de eerste compost nu gezeefd worden met
een elektrische zeef. Milieuambtenaar Jan
Vandecasteele, zijn kringloopkrachten en de
vrijwilligers van de Groene Barak
demonstreerden hun kunsten.

1 jaar 'De groene Barak'

Zin om vrijwilliger te worden?
Geef dan zeker een seintje aan Talia of WoonWel!

Resultaat: rijke compost met een bosgeur,
precies zoals het moet zijn.
Alle aanwezige bewoners kregen nog een
attentie mee naar huis: 'een mooi plantje,
dat ze ter plaatse in een bloempotje
konden steken met aarde én de
zelfgemaakte compost'.
De aardappel- en appelsienenschillen, de
koffiefilters, … die ze een heel jaar op de
compost kwamen gooien, dient nu als
voeding voor hun plantje.
Verder was het ook gewoon een hele
gezellige middag samen met de buren. Kijk
maar naar de foto’s ...

Interview met inspecteur Liesbeth Werbrouck
Sedert 1999 is Liesbeth werkzaam bij de Lokale Politie Kouter. Ze startte haar loopbaan bij de Rijkswacht in Brussel en ging dan later werken, na de
politiehervorming, bij de politie van Middelkerke. Daar maakte ze deel uit van de hondenpatrouille.
Enkele jaren geleden maakte ze de switch om wijkagent te worden in Gistel. In het kader van haar opleiding tot wijkagent koos Liesbeth om de
afval- en parkeeroverlast binnen de wijk Eigen Haard aan te pakken in overleg met de wijkbewoners.
Als wijkagent sta je dicht bij de bevolking, je bent altijd aanspreekbaar en je probeert zichtbaar te zijn in de wijk.
Het verschil met het interventiewerk dat ze jaren deed, is dat je als wijkagent de mensen op een heel andere manier leert kennen. Je kan een
babbeltje slaan, je kan iets oplossen of je kan, in overleg met die mensen, doorverwijzen naar een andere dienst die ze verder kan helpen.

"Dichtbij de mensen staan geeft heel veel voldoening", vindt Liesbeth.
Opvallend is dat de echtgenoot van Liesbeth ook politieagent is. Dat er bij haar thuis af en toe toch over het werk wordt gepraat is een feit.

wijkinspecteur

Het kantoor van de Wijkpolitie Gistel bevindt zich in de Heyvaertlaan 18 te 8470 Gistel
Telefoon: 059 27 02 30 (9u tot 12u en 13u tot 16u, donderdag tot 20u)
Fax: 059 27 02 37
E-mail: politie.gistel@pzkouter.be

Openingsuren :
Maandag | 9u tot 12u en 13u tot 16u.
Dinsdag | 9u tot 12u.
Woensdag | 9u tot 12u en 13u tot 16u.
Donderdag | 16u tot 20u.
Vrijdag | 9u tot 12u en 13u tot 16u.

IS ER EEN DRINGENDE TUSSENKOMST GEWENST? Bel dan het nummer 101
IS ER IETS VOORGEVALLEN DAT JE WIL MELDEN MAAR WAT KAN WACHTEN? Vb: iets dat je gezien hebt en wilt signaleren of
een fiets die al een hele tijd op een ongebruikelijke plaats blijft staan? …. Bel dan het nummer 059/270.230
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Wijkwerking
'IEDERS STEM TELT'

CAMPAGNE VAN SAMENLEVINGSOPBOUW NAV DE KOMENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Samenlevingsopbouw organiseert naar aanleiding van
de komende gemeenteraadsverkiezingen de campagne ‘
IEDERS STEM TELT’. Met deze campagne willen we
onze politici aanzetten tot meer sociaal beleid.
Op maandag 16 en 30 oktober vond er telkens een
soepmoment plaats in de wijk Eigen Haard.
Bewoners konden gewoon passeren, genieten van een
heerlijk tasje soep (gemaakt door de vrijwilligers van het
buurthuis) en terwijl hun mening geven over het beleid in
hun stad.

Aan de hand van kaartjes ‘Als ik
burgemeester was dan….’ konden
bewoners aangeven wat zij
allemaal zouden doen of zouden
veranderen als ze burgemeester
waren.
Samenlevingsopbouw bundelt deze signalen en
zal ze voor de gemeenteraadsverkiezingen
doorgeven aan de verschillende politieke partijen
in het Vlaamse land.

NIEUWS UIT OUDENBURG!
Bewoner in de kijker!

Appartement met 1 slk op het gelijkvloers

Henri is één van de eerste bewoners in de sociale wijk in Ettelgem,
Dorpsstraat. Reeds 6 jaar woont hij samen met zijn kat 'Flodder' in een
appartement op het gelijkvloers.
Henri is 65 jaar geleden samen met zijn twee-eïge broer ter wereld
gekomen. Hij is dus de helft van een tweeling, net zoals zijn oudere
halfbroer en halfzus die ook een tweeling zijn. Twee tweelingen die samen
opgroeien, een unieke ervaring…
Henri is een echte levensgenieter, hij gaat regelmatig op stap met zijn
goede vriendin Lieve die ook in de wijk woont. Ze leerden elkaar kennen op
een buurtfeest en zijn sindsdien beste maatjes. Als ze samen op reis gaan
gaat 'Flodder' op hotel in de buurt, zo is het feest voor iedereen.

yncke
Henri M

Henri woont graag in zijn appartement, Het
éénslaapkamerappartement is perfect voor hem. Hij
heeft het dan ook gezellig ingericht met veel mooie
spullen.
Hij geniet van de rustige buurt en wil er niet meer weg “behalve om even
op stap te gaan” lacht Henri met fonkelende ogen.

Talia Van den Bossche | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : talia.van.den.bossche@samenlevingsopbouw.be
Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak. Talia is er niet op woensdag.

_8

Wijkwerking
NIEUWS UIT MIDDELKERKE!
GARAGEVERKOOP SLUISWIJK
Op zaterdag, 24 september organiseerden een aantal
bewoners van de Sluiswijk in Middelkerke een
garageverkoop.
Er namen een 40-tal gezinnen deel en ook een stralend
zonnetje was van de partij.
De vrijwilligers zorgden voor een bar en het lokaal
dienstencentrum ‘De Stille Meers’ bakte heerlijke Brusselse
wafels. Het begon bescheiden en klein, maar iedereen was
het er over eens: dit wordt het begin van een mooie
jaarlijkse traditie.

Wij houden je op de hoogte!

Bewoners in de kijker!
Heden verwelkomt WoonWel 4 nieuwe
gezinnen in Slijpe! Deze families nemen hun
intrek in één van de 4 gloednieuwe woningen
die WoonWel heeft gebouwd in de
Monnikenstraat in Slijpe (deelgemeente van
Middelkerke). De woningen zijn voorzien van
alle modern comfort. Er is een mooie
uitgeruste keuken, de badkamer is voorzien
van ligbad en een dubbele lavabo, er zijn 2
aparte WC's én er is geïnvesteerd in een
zonneboiler. Op het dak liggen zonnepanelen,
deze voeden zowel de verwarming als het
warmwatersysteem van de woning.

leerden elkaar in ons land kennen in 2004.
Georgia is Belgische en Nazer is afkomstig van
Algerije. De laatste 4 jaar woonden ze in bij
de ouders van Georgia. Hun oudste zoon Amir
gaat naar school in Lombardsijde waar Amir's
oma werkzaam is. De afstand van het nieuwe
huis naar 't werk en naar school vinden ze wel
een minpunt maar het gezin beschikt over
een wagen en een brommer zodat ze

dit probleem konden oplossen. Ze zijn uiterst
tevreden over hun energiezuinige woning en
de moderne inrichting wordt gesmaakt.
Georgia en Nazer verhuisden eind oktober
naar hun nieuwe woning.
WoonWel wenst hen én alle nieuwe bewoners
van de Monnikenstraat hartelijk welkom!

Middelkerke-Slijpe,
Monnikenstraat

De nieuwe bewoners Georgia en Nazer zijn
een jong gezin met 2 kleine kinderen. Ze

Nacer, G
eorgia, A
mir

en Ridw
an

"Ridwan laat het niet aan
zijn hart komen. Temidden
van de verhuis doet hij
gezellig zijn dutje.
Binnenkort zal hij heerlijk
kunnen ravotten in de grote
tuin! "

"En neen, Amir droomt
voorlopig niet van een
muziekcarrière!
Hij wil 'politieman' worden!
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Nuttige info
MIDDELKERKE : technische dag met Sam
Op regelmatige basis komen enkele huurders van WoonWel uit de
Sluiswijk in Middelkerke (A. Vanwalleghemstraat, F. Dierendonckstraat
en Ettlingenstraat) samen om te bespreken wat er leeft in hun wijk en
om na te denken over voorstellen die het wonen in de wijk aangenamer
maken.
Vorig jaar organiseerde deze groep al een kerstfeest in de wijk en dit jaar
een garageverkoop, zie voor het fotoverslag op de vorige blz van deze
WoonKrant).
Omdat de huurders met heel wat vragen zaten rond technische
herstellingen in hun woning, besloten ze om beroep te doen op de
technisch medewerker van WoonWel: Sam Heughebaert.
Samen met Sam besloten ze om een ‘technische dag’ voor de hele wijk
te organiseren op donderdag 13 juli. Alle huurders kregen op voorhand
een inschrijvingsblad, daarop konden ze aanduiden wanneer ze graag
hadden dat Sam langs kwam. Op die manier konden de huurders
persoonlijk aan Sam tonen van welke technische problemen ze thuis last
hebben.
Een kwartdeel van de huurders nam deel. De bewoners waren achteraf
tevreden en WoonWel ook!

Zo kon WoonWel een aantal opdrachten bundelen in één werkopdracht
en dat is efficiënter werken in plaats van voor iedereen apart een
opdracht te moeten doorgeven.
De technische dag is een mooi voorbeeld van hoe een goede
communicatie tussen huurder en WoonWel betere resultaten geeft.

Doe zo verder!

Nuttige info
WATER IS BELANGRIJK - WATER KOST GELD:
Hieronder vind je een aantal tips om minder water te
verbruiken en dus minder te betalen.
Volg je
Bovendien is het goed voor het milieu !
•
•
•
•
•

Herstel lekkende kranen en spoelbakken van toiletten zo snel
mogelijk.
Verzamel de vuile was tot je een volle wasmachine kan
opzetten.
Poets je je tanden en laat je het water lopen? Je verbruikt dan
tot 12 liter water. Dat is meer dan een volle emmer. Gebruik
liever een beker.
Doe de kraan dicht als je je inzeept onder de douche, of bij het
scheren. Sta niet te lang onder de douche.
Moet je veel koud water laten lopen vooraleer je warm water
hebt? Vang dat water op en gebruik het bijvoorbeeld om je
planten water te geven.

verbruik!

Controleer
elke maand je
watermeter.
Noteer datum (vb
elke 1ste vd maand),
stand meter (liter),
aantal dagen,
verbruik (liter).
Bereken dan aantal
liter per dag

HOEVEEL WATER GEBRUIKEN WIJ?
Een alleenstaande persoon gebruikt
ongeveer 134 liter water per dag of 49 m³
per jaar.
Een gezin van vier personen verbruikt
gemiddeld 353 liter water per dag. Dat is
129 m³ per jaar.

HOEVEEL WATER GEBRUIK JIJ?
Een bad = 120 tot 150 liter per keer
Een douche = 20 tot 60 liter per keer
Een wasmachine = ong. 60 liter per beurt
Een afwas = 8 liter per keer

Deze tips helpen om je waterverbruik te verminderen.
geheugensteuntje.
Zij zijn een geheugensteuntje
(Bron: Brochure 'Goed Geregeld = Geld Gespaard , een uitg. van de Vlaamse Milieumaatschappij)
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Bij wie kan u terecht?
Zitdagen kandidaat-huurders, huurders :
Evi Jordens
Directeur
Telefoon : 059/33.90.53
E-mail : evi.jordens@woonwel.be

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)

Pat Vansevenant
Algemeen advies

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

Telefoon : 059/33.90.51
E-mail : patrick.vansevenant@woonwel.be

MIDDELKERKE, Spermaliestraat 1 - raadzaal gemeentehuis
Elke tweede donderdag van de maand van 9u30 tot 11u30
Maaike Vansevenant
Projecten - Verkoop - Info leningen - Inschrijving

(uitzondering : schoolvakanties)

kandidaat-kopers
Telefoon : 059/33.90.55
E-mail : maaike.vansevenant@woonwel.be

OUDENBURG, Stadhuis
Elke vierde donderdag van de maand van 9u30 tot 11u30

Evelien Janssens
Boekhouding - Leningen / dossierbeheerder

(uitzondering : schoolvakanties)

Telefoon : 059/33.90.52
E-mail : evelien.janssens@woonwel.be

Alle andere vragen:
Nico Sanders
Projecten

059/25.56.84 - elke werkdag tussen 9u en 12u
nathalie.dupont@woonwel.be

Telefoon : 059/25.56.82
E-mail : nico.sanders@woonwel.be

Herstellingen en onderhoud:
059/25.56.86 - elke werkdag tussen 11u en 12u
sam.heughebaert@woonwel.be

Jan Beunnens
Projecten - Beheer patrimonium / energiedeskundige Leningen / dossierbeheerder
Telefoon : 059/25.56.83
E-mail : jan.beunnens@woonwel.be

Wil je meer info over het kopen van een
sociale woning:
059/33.90.55 - op dinsdag en vrijdag van 10u tot 11u30
maaike.vansevenant@woonwel.be

Sam Heughebaert
Technisch beheer patrimonium - Inventariseren tech.
gegevens
Telefoon : 059/25.56.86
E-mail : sam.heughebaert@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

www.woonwel.be
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Nuttige info

www.woonwel.be

WORD VRIEND VAN WOONWEL OP FACEBOOK....

@shmwoonwel
WAT JE MOET WETEN OVER DE
HUURPRIJSBEREKENING 2018 !
Begin december versturen wij de nieuwe
huurprijsberekening 2018. Heb je vragen over je
huurprijsberekening, contacteer Nathalie.
059/25.56.84 of nathalie.dupont@woonwel.be

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN
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.

Denk je dat uw huidig inkomen gedaald is met méér
dan 20% t.o.v. uw inkomen in 2015 (=referentiejaar
inkomen voor het berekenen van de huurprijs
2018). Stuur dan ten laatste tegen 10/01/2018 de
inkomstengegevens van september, oktober en
november 2017 van alle verdieners in uw gezin naar
WoonWel, Ellestraat 15, 8470 Gistel of mail deze
gegevens naar Nathalie.
Ga je met pensioen? Laat dit weten aan Nathalie. Zij
zal, samen met u, nakijken of uw huurprijs kan
worden aangepast. Bij pensionering geldt de -20%
daling niet.

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.

Verlofdagen 2018
Nieuwjaar
Pasen
Paasmaandag
Dag van de arbeid
O.H.Hemelvaart
Pinksteren

Het team
van WOONWEL
wenst U allen
een mooi 2018!

Maandag, 1 januari 2018
Zondag, 1 april 2018
Maandag, 2 april 2018
Dinsdag, 1 mei 2018
Donderdag, 10 mei 2018
Zondag, 20 mei 2018

Pinkstermaandag

Maandag , 21 mei 2018

Feest Vl. Gemeenschap

Woensdag , 11 juli 2018

Nationale feestdag

Zaterdag, 21 Juli 2018

O.L.V. hemelvaart

Woensdag, 15 Augustus 2018

Allerheiligen

Donderdag, 1 November 2018

Allerzielen
Wapenstilstand
Feest van de Dynastie
Kerstmis

Vrijdag, 2 november 2018
Zondag, 11 November 2018
Donderdag , 15 november 2018
Dinsdag, 25 December 2018

Deze WoonKrant kwam tot stand
in samenwerking met
Vande Moortel CV | Scheldekant 5,
9700 Oudenaarde
Tel. : 055/33.55.66
e-mail : info@vandemoortel.be
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