
Bewonersactiviteiten en Bewoner(s) in de kijker ...

...betekent dat het weer tijd is voor het
buitenleven, genieten van bloemen en
planten op je terras of samen met
vrienden en familie genieten van een
lekkere barbecue in de tuin... Misschien is
het nu hét moment om je huis op te
frissen en een trendy verfkleur uit te
kiezen. Wat verder in deze WoonKrant
verneem je welke dé trendkleuren zijn van
2018.

In deze editie van de WoonKrant blikken
we terug op tal van activiteiten die werden
georganiseerd door Talia, onze
medewerker van Samenlevingsopbouw
samen met talrijke vrijwilligers/bewoners
uit de gemeenten waar WoonWel actief is.
Het buurthuis in de Eigen Haardwijk, open
op maandagnamiddag, is een vaste waarde
in de wijk. De groene vingers bevinden
zich in het domein Brouwershove want
daar hebben ze naast het succesvolle
composteringsproject nu ook een
bebloemingswedstrijd gelanceerd en
werden er zopas groententeeltbakken
geplaatst. Binnenkort kunnen de bewoners
hun eigen geteelde groenten smaken. De
oogst is alvast begonnen!

Het is een drukke tijd voor WoonWel. Het
project 'Slachthuis' in Westkerke (26),
'Sanders' in Oudenburg (22) en Zandhilweg
in Moere (4) is afgerond, alle woningen en

appartementen zijn toegewezen. We
verwelkomen 52 nieuwe huurders/
gezinnen en wensen hen een aangename
plek waar het tof wonen is. Alle woningen
en appartementen zijn modern ingericht
en energiezuinig gebouwd, wat anno 2018
heel belangrijk geworden is.
In het nieuws krijg je vaak te horen dat
niet iedereen goed woont, dat er
ellenlange wachtlijsten zijn voor een
sociale huurwoning. Als sociale
huisvestingsmaatschappij zijn wij ons hier
pijnlijk van bewust.

Momenteel zijn er 129
huurwoningen in

opbouw.

WoonWel blijft dus steevast investeren in
nieuwe woonprojecten en kan op die wijze
woonzekerheid bieden aan tal van nieuwe
gezinnen. Ook de geplande renovatie van
de Ettlingenwijk en de Eigen Haardstraat
staat op de agenda. We begrijpen dat onze
bewoners zich vragen stellen of ongerust
zijn? Een eerste toelichting vind je wat
verderop in deze WoonKrant.

We wensen jullie alvast veel leesplezier
met deze zomerWoonKrant!
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Projecten in de kijker
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Middelkerke - Oostendelaan
Ontwerp : architect ampe.trybou - Oudenburg

Bouwen van 3 appartementen

Middelkerke-Amaat Vanwalleghemstraat

De aankoop van deze grond
vloeit voort uit een
overeenkomst tussen de
gemeente Middelkerke en de
privé-ontwikkelaars. Deze zone
moest bij voorrang ontwikkeld
worden door een sociale
huisvestingsmaatschappij.

Ontwerp: Sileghem & Partners - Zwevegem

Opvolging: ARoMi bvba - Middelkerke

Middelkerke-Duinenweg
Ontwerp : Felix & Partners - Oostende

Jutterstraat /Kruierstraat

Binnenkort biedt WoonWel 3 modern
ingerichte appartementen aan te
Middelkerke.

In het BPA is een zone gereserveerd voor
sociale woningbouw. In deze zone kan
enkel worden gebouwd door een sociale
huisvestingsmaatschappij. Het betreft een
private verkaveling. WoonWel heeft de
grond in deze zone gekocht aan de private
verkavelaars.
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Bouw van 22 kwaliteitsvolle
huurwoningen

Bouw van 22 kwaliteitsvolle
huurwoningen
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Projecten - BELANGRIJKE INFORMATIE

Bouwen van 9 koopwoningen en 4
huurwoningen

Gistel-Kleine Tempelierstraat
Ontwerp : Quemas - Oostende

Ondertussen zijn de 9 koopwoningen verkocht en de 4
huurwoningen zijn allemaal toegewezen.

Moderne keukeninrichting (excl. toestellen)

Voorzijde woning

T
IM

IN
G De voorbereidingen voor de fundamentele renovaties van

de Eigen Haardwijk in Gistel en de Ettlingenwijk in
Middelkerke worden onverminderd verdergezet.

Alle huurders van de wijk Eigen Haard en de Ettlingenwijk
zullen , van zodra het renovatiedossier concreter wordt,
duidelijk worden geïnformeerd welke plannen WoonWel
met de toekomst van hun woonbuurt heeft.

Middelkerke - ETTLINGENSTRAAT

- Architect ampe.trybou uit Oudenburg onderzocht de
woningen van de Ettlingenstraat om de problemen in kaart
te brengen. Een eerste analyse in functie van een mogelijke
renovatie of nieuwbouw van de woningen in de
Ettlingenwijk is gemaakt

- Vanuit deze analyse werd een visie opgemaakt en deze
werd besproken met de gemeente Middelkerke. De
opmerkingen van het bestuur worden meegenomen in de
verdere uitwerking van het project

- In september 2018 zal de Raad van Bestuur van WoonWel
beslissen welke architect het verdere traject zal aleggen,
de offerteaanvraag voor een ontwerpbureau werd dan ook
reeds gelanceerd

- WoonWel hoopt om tegen het jaareinde de huurders
concreet te kunnen informeren

Gistel - EIGEN HAARDWIJK

- Eind 2017 werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven
en er werden 3 ontwerpbureaus geselecteerd. Deze 3
bureaus dienden een ontwerp te creëren en een duidelijke
toekomstvisie op de wijk op te maken

- L.U.ST. –architecten en architect Bart Dehaene uit Gent
werden voor de verdere uitwerking geselecteerd

- Begin juli vindt een eerste overleg plaats met de
architecten, waarbij ook samenlevingsopbouw zal betrokken
worden. Op basis van die gesprekken zullen de plannen
verder worden uitgewerkt en verijnd

- De bedoeling is om deze concrete plannen in september/
oktober voor te stellen tijdens een bewonersvergadering

BELANGRIJK RENOVATIENIEUWS !

Vragen? Of ongerustheden?

Het nieuws van de geplande renovatie gonst door de lucht!
De meeste huurders willen weten wanneer hun woning aan
de beurt komt.

Daarover kan WoonWel niet altijd deinitieve informatie
bieden. Er is immers nog zoveel dat afhangt van
goedkeuringen van inancieringen en bouwplannen en dat
wordt pas fase per fase duidelijk.

Een bewonersvergadering voor alle bewoners van de
betrokken wijken zal in samenwerking met
Samenlevingsopbouw worden gepland. U zal hiervoor
worden uitgenodigd per brief.



Deze kortingsbon geeft recht op een EXTRA 10% KORTING op uw eerstvolgende aankoop @ North Sea Paints W-VL
(bovenop de algemene korting)
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DATUM : ................................................................................................................................................................. _4

In de lente starten velen met de

grote kuis of krijgen één of meerdere

ruimtes een complete room make-over.
Binnen schilderen lukt het hele jaar door
omdat we alle factoren in eigen handen
hebben.

Buitenschilderwerken vragen om ideale
weersomstandigheden. Het mag niet te
nat zijn, niet te koud, niet te warm, lang
genoeg droog blijven, ... Geen makkie dus
om het ideale moment uit te kiezen.

Indien u wil starten met schilderwerken,
buiten of binnen, maak dan zeker een
afspraak met uw kleurengids@North Sea
Paints. Zij bieden niet alleen kleuradvies,
maar tevens ook technisch advies.
Kwaliteitsvolle verf dient op de juiste
manier aangebracht te worden en op de
juiste ondergrondcondities.

North Sea Paints helpt u graag verder!

GEBRUIK, als WoonWel-bewoner, DEZE
KORTINGSBON!

OPFRISBEURTOPFRISBEURT@North Sea P@North Sea Paintsaints

Kleuradvies bij North Sea PKleuradvies bij North Sea Paintsaints

Misschien is het nu hét moment om een
frisse look in uw interieur of exterieur te
stoppen.

De nieuwe trendkleuren voor 2018 zijn
pastels met een vleugje grijs.... Mooie
warme tinten die een ruimte helemaal
kunnen opleuren.

Let wel, deze
kleuren best

enkel gebruiken
als accentkleur

voor één muur of
gewone of hoge

lambrisering.

Deze kleuren worden ook vaak gebruikt
voor buitenschrijnwerk, maar dan wordt
zeker rekening gehouden met de kleur
van het metselwerk.

Proiteer nu, als WoonWel-bewoner, van een 'exclusieve' korting.
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Mira Bracké | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : mira.bracke@samenlevingsopbouw.be

Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak. Mira is er niet op woensdag.

Opbouwwerker : Mira Bracké

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.

Tweezijdig +
Wat is de tijd bij WoonWel voorbij gevlogen. Mijn
vervanging van Mira Bracké loopt op zijn einde.

Ik kijk terug op een prettige samenwerking met
tal van enthousiaste bewoners van WoonWel.
Velen engageren zich onbaatzuchtig om de
leefbaarheid in onze woonwijken te verbeteren. Dit
door een luisterend oor of een helpende hand te
bieden aan buren. Of door activiteiten te
organiseren die buren samenbrengen, en door
gemeenschappelijke vragen, bezorgdheden of
werkpunten in een wijk terug te koppelen aan
WoonWel.
Jullie vormen hiermee een waardevolle brug
tussen enerzijds buren onderling, en anderzijds
tussen WoonWel en haar huurders.

Beste bewoners,Beste bewoners,

TaliaTalia

Fietsenstalling
Brouwershove is in gebruik!

Het gebruik is gratis! Er wordt een
waarborg gevraagd voor de sleutel van
38 euro, deze waarborg krijg je terug als
je de sleutel aan WoonWel terug
bezorgd.

Prikbord

Geslaagde
pannenkoekenmiddag!

LEDEN VAN DE HUURDERSRAAD
BEZOEKEN SHM 'DE MANDEL'
Op dinsdag 13 maart bezochten leden van de huurdersraad de grote
huisvestingsmaatschappij 'De Mandel' in Roeselare. We werden er hartelijk
ontvangen en kregen uitgebreide informatie over hun werking.
Daarna leerden hun bewoners bij van onze expertise omtrent het
organiseren van activiteiten op maat. We sloten de dag af met een heerlijke
kop kofie en keerden tevreden huiswaarts.

13 maart 2018

Buurthuis Eigen Haardwijk:

In de wijk Eigen haard is het buurthuis wekelijks
open op maandag van 14u tot 16u.
Buurtbewoners ontmoeten elkaar, kunnen bij
elkaar terecht voor een gezellige babbel. Er is
ook informatie te verkrijgen over allerhande
thema’s en men kan er gratis gebruik maken van de
computer.

Sinds maart is het buurthuis ook open op dede
eerste vrijdag van de maand van 15u tot 1eerste vrijdag van de maand van 15u tot 17u.7u.

Op vrijdag 2 maart werd een pannenkoekenmiddag
georganiseerd waar veel (groot)ouders met hun
kinderen naar toe kwamen. Na het smullen was er
ook tijd voor spelletjes in onze nieuwe
speelhoek.

Zeker voor maatschappelijk kwetsbaren zoals
kansarmen, langdurig zieken, jongeren,
allochtonen, senioren... staat er die dag heel wat
op het spel. Toch weegt hun stem tijdens de
verkiezingscampagne en bij de onderhandelingen
van het bestuursakkoord maar zelden door.

Daarom lanceert de sector Samenlevingsopbouw,
samen met tal van andere partners de campagne
'Ieders stem telt': een project waarmee we van
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting een
belangrijk thema willen maken in de
gemeenteraadsverkiezingen.

Met een aantal sociale organisaties betrekken we
bewoners die het moeilijk hebben bij het lokale
verkiezingsdebat. Zij ondervinden dagelijks aan
den lijve wat het is om in armoede te leven. Met
hen gingen we in gesprek over de inhoud van
onze beleidsaanbevelingen voor lokale besturen.
Hun ervaringen zijn de basis van een
prioriteitennota waarin concrete maatregelen
bepleit worden op het vlak van
armoedebestrijding.

Met deze recepten voor structurele
armoedebestrijding vanuit kwetsbare mensen
wensen we in 2018 in dialoog te treden met
lokale politieke partijen. We stellen dan graag
onze prioriteiten in een persoonlijk gesprek voor.
De verschillende partijen worden hiervoor
uitgenodigd. We hopen alvast op een goede
samenwerking met deze partijen en kijken ernaar
uit om samen aan de slag te gaan om van
armoedebestrijding een topprioriteit te maken.

Vanaf juli 2018 komt Mira terug. De werking van
de verschillende activiteiten wordt dus niet
onderbroken.

De toekomstige renovatieprojecten zullen
binnenkort worden voorgesteld. Daarbij zal
Samenlevingsopbouw ondersteuning bieden
teneinde de renovatieplannen en de informatie
naar de bewoners in goeie banen te leiden.

Dank aan allen waar ik het genoegen had om mee
samen te werken en ik wens alle bewoners, en in
het bijzonder alle vrijwilligers, een deugddoende
vakantie!

Zondag 14 oktober 2018 wordt een hoogdag voor onze democratie.
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NIEUWS UIT GISTEL!

Geef dan zeker een seintje aan Mira of WoonWel!

Zin om vrijwilliger te worden?

Wijkwerking

Op dinsdag 8 mei gingen enkele vrijwilligers van de compostwerking op uitstap. Samen met Jan
Vandecasteele en de opbouwwerker bezochten ze in de ochtend de gezamenlijke groente- en
fruittuin van de bewoners in de Nieuwe Stad in Oostende.
Na een heerlijke lunch bezochten ze de bio-pluktuin waar ze heel wat tips en tricks leerden. De dag
werd afgesloten met een kijkje op de compostpaviljoen, een soortgelijk project van ‘De Groen Barak’
maar dan in het groot. Een zalige zonnige dag waar veel werd geleerd en gelachen.

VORMING: HOE GROENTEN
KWEKEN IN BAKKEN

Op zaterdag 21 april konden de
bewoners van
Brouwerijdomein een vorming
volgen over hoe je het best
groenten en kruiden kan
planten in vierkante meter
bakken.
De deelnemers en andere
wijkbewoners konden de
theorie al omzetten in de
praktijk. Talrijke kruiden en
diverse groenten zoals sla, biet,
wortelen,… groeien weelderig
in de nieuwe groentebakken.
Deze bakken werden geplaatst
op de grasvelden tussen de 3
woonblokken.

21 april 2018

8 mei 2018

OP UITSTAP MET DE
VRIJWILLIGERS VAN 'DE

GROENE BARAK'

Op dinsdag 6 februari kwamen de vrijwilligers van ‘De Groene Barak’ samen om hun
kennis over het composteren eens op te frissen.
Na wijze woorden volgden sterke daden: ze gingen aan de slag met schop en hark
en perfectioneerden zo hun compost.

6 februari 2018

VORMING: COMPOSTEREN

VORMING: HOE JE BALKON
GROENER MAKEN

3 maart 2018

Op zaterdag 3 maart werd in de wijk een vorming gegeven over hoe je je balkon groener kan maken
met mooi bloemen en lekkere kruiden die je zelf zaait. Na een uitgebreide uitleg zetten de
deelnemers hun groene vingers in de aarde en gingen aan de slag. Elke deelnemer kreeg zijn zelf
gezaaide kruiden en planten mee.

PARTICIPATIEVERGADERING:
PLAATSEN VAN SPEELTUIGEN IN
DE EIGEN HAARDWIJK
In de zomer worden in de wijk enkele nieuwe speeltoestellen geplaatst. Op zaterdag 24 februari
namen ouders, grootouders, kinderen en buurbewoners deel aan de participatievergadering. Samen
beslisten ze welke speeltoestellen het leukst en het veiligst zijn en op welke graspleintjes ze het best
geplaatst worden in de wijk.

24 februari 2018

DE PAASHAAS KWAM OP BEZOEK IN DE EIGEN HAARDWIJK

31 maart 2018

Die zaterdag startte om 10u de jaarlijkse opruimactie. Kinderen en ouders verzamelden het zwerfvuil uit de wijk zodat de
paashaas zijn eieren kon verstoppen in een propere buurt. Daarna zochten de kinderen vol enthousiasme de paaseieren in
bomen, hagen, op verborgen paadjes,… en vulden hun mandje.

WEERBAARHEIDSTRAJECT
JONGEREN

april - mei 2018

In april en mei volgden enkele jongeren het weerbaarheidstraject onder leiding van
Simon, jeugdwerker bij Arktos. Aan de hand van spelactiviteiten leerden ze hun eigen
grenzen kennen alsook nieuwe vormen van communicatie en werd het groepsgevoel
versterkt. Wijze plezante lessen die de jongeren versterkt en veerkrachtiger maakt!

BINGONAMIDDAG EIGEN
HAARDWIJK
Op maandag 19 februari organiseerden we een ontspannende namiddag in het
buurthuis. De BINGO werd bovengehaald. De deelnemers beleefden een leuke
namiddag en 's avonds konden enkele gelukkigen met hun gewonnen prijs
huiswaarts keren.

19 februari 2018
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Wijkwerking

NIEUWS UIT OUDENBURG!
Bewoners in de
kijker!

OPENDEURDAG PROJECTEN SANDERS in
Oudenburg en PROJECT SLACHTHUIS in Westkerke
Op zaterdag 31 maart 2018 nodigde WoonWel de nieuwe bewoners, de buren en alle
kandidaat-huurders op de wachtlijst voor projecten in Oudenburg uit om een kijkje te nemen
in twee recente nieuwbouwprojecten.

Het project SANDERS, gelegen in Oudenburg, op de hoek van de Zandvoordsestraat/
Vanderheydstraat betreft een appartementencomplex met 22 sociale huurappartementen.

Het project SLACHTHUIS is gelegen in Westkerke in de Slachthuisstraat en omvat de bouw van
26 huurwoningen en 10 sociale koopwoningen.

De opendeurdag was een succes! We kregen veel lovende reacties over de kwaliteit van deze
woningen.

Een gedicht met inhoudelijke boodschap werd ons toegestuurd door
Ginette Doom, Ginette is één van de nieuwe bewoners in het
appartementencomplex 'Sanders'. De mooie foto werd door Kenny

Vosselman gemaakt. Kenny is net als Ginette nog maar pas komen
wonen in één van de appartementen. We danken Ginette en Kenny
voor hun bijdrage aan deze WoonKrant en we heten alle nieuwe
bewoners hartelijk welkom!

FEESTELIJKE OPENING VAN ONZE
FOTOTENTOONSTELLING 'GANGMAKERS'

24 maart 2018

Het project 'Gangmakers', dat in het voorjaar in Brouwershove van start ging en
dat tot doel had om de gangen in Brouwershove te verfraaien met portretten
van de bewoners, werd op zaterdag 24 maart feestelijke geopend. Om 11u
konden de buurtbewoners voor het eerst hun eigen portret en dat van hun
buren bewonderen in de 3 gebouwen van de wijk. Er werd terzelfdertijd een
fotozoektocht georganiseerd. Erna genoten de bewoners samen met de
burgemeester van Gistel, de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van
WoonWel en de medewerkers van WoonWel van een hapje en een drankje. Het
feest eindigde met de prijsuitreiking voor 3 deelnemers die de fotozoektocht
correct hadden opgelost. Het was een zeer geslaagd en leuk feest waar veel
bewoners van genoten.ee
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Wijkwerking

Bewoners in de kijker!

SOEPMOMENT MIDDELKERKE

_8

° Op vrijdag 6 juli komt om 15u een jeugdwerker langs in het buurthuis van de wijk Eigen Haard om het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uit te leggen aan
(groot)ouders en hun kroost. Om 15u30 kunnen de kinderen bij mooi weer leuke, zotte waterspelletjes spelen in de tuin van het buurthuis. Bij slecht weer spelen we
gezellige gezelschapsspelletjes binnen met een glas chocomelk. Kom gerust langs van 15u tot 17u!

° Versier je balkon/terras met bloemen en planten en win één van de mooie prijzen. Op zaterdag 7 juli komt een jury bij je langs tussen 10 en 12u in de wijk
Brouwerijdomein en geeft punten aan de kleurrijkste terrassen/balkons die de wijk opleuren. De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vinden plaats op
het compostfeest. Schrijf je in vóór 16 juni via de lyer of geef een seintje aan Talia op 0487/58.47.81.

° Op zaterdag 8 september organiseert de bewonersgroep van de Sluiswijk Middelkerke een buurtfeest. Om 16u openen we de bar en starten we met volkspelen voor
groot en klein. Om 18u kan iedereen zijn buikje vullen aan de bbq (zowel vlees als vegetarische keuze). Inschrijven voor de bbq is verplicht.

Op vrijdag 13 januari en op vrijdag 2 februari konden de buurtbewoners van de
Sluiswijk in Middelkerke samen genieten van een warme tas soep die werd gemaakt
door Suzy, wijkbewoonster in de Ettlingenstraat. De bezoekers deelden hun
herinneringen over de wijk en hun passies. Het waren warme momenten in een
koude winter.

NIEUWS UIT MIDDELKERKE!

Mira Bracké | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : mira.bracke@samenlevingsopbouw.be
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Suzy en Willy konden 33 jaar geleden met hun geluk geen
blijf. Ze waren al een tijd op zoek naar een betaalbare woning
met tuin. In het voorjaar van 1985 kon WoonWel hen een
woning toewijzen. De verhuis gebeurde op een dag die ze nooit
zullen vergeten, nl. de dag van het Heizeldrama, 29 mei 1985!

Ze waren een jong gezin met 3 kleine kinderen, al snel kwam
er nog een baby bij. Hun gezin was compleet.
De kinderen Steve, Caroline, Natalie en Jens hadden een
heerlijke tijd in de Ettlingenwijk. Het was er zeer rustig en de
kinderen konden ongeremd buiten spelen. Geen druk verkeer,
veel open ruimte, ... In de zomer speelden ze tot laat buiten
met de buurkinderen, ze reden met hun ietsjes door de wijk.
Rondom waren er nog weiden met koeien, later werden de
woningen van de wijk A. Vanwalleghemstraat en Fr.
Vandierendonckstraat op die percelen gebouwd.

Noteer alvast 8 september in jullie agenda!

Alle bewoners van de Sluiswijk zijn van harte
welkom op het buurtfeest vanaf 16u.

Om 18u kan iedereen aan tafel schuiven voor een
gezellige barbecue!

Suzy en Willy zijn vrijwilliger van het eerste uur in de Ettlingenwijk. Afgelopen winter werden er twee soepmomenten georganiseerd met als doel om de mensen uit de buurt bij elkaar te krijgen. Er is al
een stevig groepje enthousiaste medewerkers die mee hun schouders zetten onder tal van activiteiten.Suzy oppert wel haar bezorgdheid dat het zo moeilijk is om nieuwe mensen te bereiken. Dat

vindt ze jammer!

Suzy Thomas en Willy
Breunig

Foto's van het jonge gezin in de periode einde jaren tachtig!

13 januari en 2 februari 2018

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN!

In die periode droeg Suzy zorg voor de kinderen, terwijl
echtgenoot Willy lange dagen maakte in de horeca. Toen hun
kinderen in het middelbaar zaten is Suzy eventjes
onthaalmoeder geweest voor Kind & Gezin. Dat was een zeer
zwaar beroep omdat het voornamelijk nachtopvang en
weekendopvang betrof voor kinderen waarvan de ouders in de
horeca werkten. Suzy was vroeger ook een tijd werkzaam in de
St.-Jozefschool en Gemeenteschool, ze was/is leesmoeder
voor haar kleinkinderen, ze leert ze haken/breien, ze begeleidt
de kinderen naar het zwembad.

Het leven heeft het gezin niet gespaard. 6 jaar geleden
verloren ze hun dochter Caroline die aan borstkanker leed.
Caroline woonde in de buurt. Suzy en Willy zorgen nu af en
toe voor hun kleinkinderen. Ze springen regelmatig bij oma en
opa binnen.



Verschillende woonorganisaties houden in lijsten en dossiers informatie
over jou bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of je
ergens recht op hebt. Of om je beter te kunnen helpen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of
verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om
jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die je beschermt.
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Voor sanitaire problemen of problemen met verwarming

mag steeds contact opgenomen worden met irma Six via

het nummer 059 33 90 59.

Voor dringende problemen tijdens het weekend met
verwarming of sanitair kan eveneens via hetzelfde nummer
contact opgenomen worden.

Voor zaken die niet dringend zijn vragen we om te bellen
tijdens de kantooruren.

PRIVACY :
vanaf 25.05 is de nieuwe
privacywet voor alle EU-
burgers van kracht

De irma SIX is aangesteld om het
onderhoud te doen!

Nuttige info SIX bvba - voor sanitaire problemen en
problemen met verwarming :

PRIVACY, wat is dat?

Wil je meer weten over privacy in sociale
huisvesting?
www.vmsw.be/privacy

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN

Hebt u een ander 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

In de huurwoningen gebeurden in 2017 volgende reparaties,

onderhoudstussenkomsten en investeringen:

• Voor 134.915,70 euro aan gewoon klein onderhoud zoals kleine sanitaire

reparaties aan ketels, kranen, toiletten, baden, afvoerleidingen, …

• Voor 137.250,98 euro aan groter onderhoud of instandhoudingswerken

zoals het vervangen van warmwaterboilers, expansievaten, drieweg kleppen,

warmtewisselaars, toiletten, …

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN AAN HET
HUURPATRIMONIUM VAN WOONWEL

Er werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven op 17/01/2018 met als
titel “Onderhoudscontract, herstellings-en vervangingswerken, m.b.t.
sanitair & verwarming voor het patrimonium van WoonWel”.
Tot 22 februari 2018 konden aannemers hun prijs indienen. 3 kandidaten
namen deel.
Op 21 maart 2018 besliste de Raad van Bestuur van WoonWel om de
opdracht te gunnen aan irma Six bvba uit Izegem die de beste prijs/
kwaliteitsverhouding kon aanbieden.

In deze aanbesteding is niet enkel de prijs een doorslaggevende factor maar
moeten de aannemers ook aantonen dat ze over de nodige kwaliteiten
beschikken om een groot patrimonium als dat van WoonWel aan te kunnen.

Volgende eisen werden gesteld : 24/24 bereikbaarheid, ervaring in sociale
huisvesting, minimum aantal aan geschoolde techniekers, enz…

Nieuw voor de huurders is dat, naast het 2 jaarlijks onderhoud van de
verwarmingstoestellen, er ook terzelfdertijd een controle zal gebeuren alle
sanitaire toestellen in de woning.

Dit komt zowel de huurder als WoonWel ten goede. De bedoeling is dat het
patrimonium in goede staat wordt gehouden en problemen vroegtijdig
ontdekt kunnen worden.

We zijn overtuigd dat u een positief verschil zal
merken door deze veranderde werkwijze.

U kreeg enkele weken geleden al een sticker met
contactgegevens van de irma SIX om op uw boiler of in uw
berging te plakken?

EEN PROBLEEM? Wie contacteer ik?

TIP : Het ZIEZO-boekje biedt u nuttige informatie.
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GISTEL, Ellestraat 15

• evi.jordens@woonwel.be - 059 33 90 53

• patrick.vansevenant@woonwel.be - 059 33 90 51

• maaike.vansevenant@woonwel.be - 059 33 90 55

• evelien.janssens@woonwel.be - 059 33 90 52

• nico.sanders@woonwel.be - 059 25 56 82

• jan.beunnens@woonwel.be - 059 25 56 82

• sam.heughebaert@woonwel.be - 059 25 56 86

• claudia.tytgat@woonwel.be - 059 25 56 81

• nathalie.dupont@woonwel.be - 059 25 56 84

• heidi.mullebrouck@woonwel.be - 059 33 90 50

Nico Sanders

Projecten

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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GOED WONEN, daar zorgen we samen voor!

Evelien Janssens

Boekhouding - Leningen

/ dossierbeheerder

Pat Vansevenant

Algemeen advies

Evi Jordens

Directeur

Maaike Vansevenant

Projecten - Verkoop - Info

leningen - Inschrijving

kandidaat-kopers

Jan Beunnens

Projecten - Beheer patrimonium

/ energiedeskundige - Leningen

/ dossierbeheerder

Sam Heughebaert

Technisch beheer patrimonium

Inventariseren tech. gegevens

Nathalie Dupont

Huurprijsberekeningen -

Huuradministratie - Huurfraude

- Layout WoonKrant

Claudia Tytgat

Inschrijvingen kandidaat-

huurders - Toewijzingen -

Huurachterstallen

Heidi Mullebrouck

Algemene administratie

WoonWel bruist!

Vanaf 4 juni 2018 verwelkomen we Heidi
Mullebrouck als onze nieuwe collega.

WoonWel heeft tal van nieuwe projecten
op stapel staan en was dringend op zoek
naar een collega die er mee voor zorgt dat
alle administratieve taken vlot verlopen.

Heidi werkte voorheen in het bankwezen
en was de laatste jaren werkzaam in het
sociaal verhuurkantoor te Oostende.

HEIDI

Feest Vl. Gemeenschap

Nationale feestdag

O.L.V. hemelvaart

Allerheiligen

Allerzielen

Wapenstilstand

Feest van de Dynastie

Kerstmis

Woensdag , 11 juli 2018

Zaterdag, 21 Juli 2018

Woensdag, 15 Augustus 2018

Donderdag, 1 November 2018

Vrijdag, 2 november 2018

Zondag, 11 November 2018

Donderdag , 15 november 2018

Dinsdag, 25 December 2018

VAN HARTE WELKOM!

Verlofdagen 2018

Contact opnemen?



Nuttige info
WORD VRIEND VAN WOONWEL OP FACEBOOK....
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IK VERDIEN MINDER DAN IN 2015.
KAN MIJN HUURPRIJS WORDEN AANGEPAST?

HUURPRIJSAANPASSING tgv een lager inkomen? 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).
Contacteer Nathalie. Zij zal u doorgeven welke inkomstengegevens zij
nodig heeft om na te gaan of u in aanmerking komt voor een verlaging
van de huurprijs.

@shmwoonwel

Het team van WOONWEL wenst U allen een mooie zomer!

GEBRUIK, als WoonWel-bewoner, DE KORTINGSBON

VAN NORTH SEA PAINTS OP PG. 4

Deze WoonKrant kwam tot stand in
samenwerking met
North Sea Paints | Heerweg 10, 8400
OOSTENDE

Tel. : 059/65.00.60
e-mail : info@northseapaints.be
maandag t.e.m. vrijdag: 8u - 18u30 -
zaterdag :9u - 18u

WAT JE MOET WETEN INDIEN JE KLEINE
AANPASSINGSWERKEN AAN JE WONING ZELF
WIL UITVOEREN?

Wilt u veranderingswerken uitvoeren aan uw woning, zoals bvb een
terras uitbreiden, een tuinhuis bouwen, een douche installeren,
stopcontacten bijplaatsen...?

Vraag eerst advies, dit kan zowel telefonisch of per e-mail bij
WoonWel. Contacteer hiervoor Sam, 058 25 56 86 of
sam.heughebaert@woonwel.be.

Krijg je een positief antwoord, dan zal WoonWel u adviseren om uw
geplande werkzaamheden schriftelijk of per e-mail aan te vragen bij
de technische dienst van WoonWel. Zorg steeds dat deze aanvraag
volledig is, m.n. schets wat u wil veranderen, teken desnoods een
plannetje, en geef aan welke materialen u zal gebruiken.

Na ontvangst van uw aanvraag zal de technische dienst van WoonWel
deze gegevens nakijken en kan in geval van aanvaarding u een
positief antwoord worden teruggestuurd. Daarna kan u de
werkzaamheden aanvatten.

Is je telefoonnummer onlangs gewijzigd, heb je
een nieuw e-mailadres, ...

Stuur de correcte contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, ....) door
naar nathalie.dupont@woonwel.be

GA JE MET PENSIOEN? Laat dit weten aan Nathalie. Zij zal, na ontvangst van
uw pensioenberekening, uw huurprijs aanpassen. Bij pensionering geldt de -
20% daling niet.

IK GA MET PENSIOEN.
KAN MIJN HUURPRIJS WORDEN AANGEPAST?

Droom je van een eigen woning
of appartement!

Word eigenaar!

OOSTENDE - FILIP VAN MAESTRICHTPLEIN

NIEUW TE KOOP
OOSTENDE - TORHOUTSESTEENWEG

NOG 2 APPARTEMENTEN TE KOOP

APP. 1 : Amsterdamstraat 66B 01.03 :
€ 197.438,40 (btw incl.)

APP.2 : Amsterdamstraat 66B 02.03 :
€ 197.524,80 (btw incl.)

9 APPARTEMENTEN TE KOOP

De prijzen variëren tussen
€ 174.724,91 en € 276.732,80
(Deze prijzen zijn incl. BTW)

MAAIKE - 059 33 90 55

INTERESSE?

Contacteer onze medewerker


