
Ontdek hoe actieve bewoners jaar in jaar
uit bouwen aan leefbare en gezellige
buurten ...

In deze editie van de WoonKrant zoemen
we in op de verschillende activiteiten die
door de bewoners van onze wijken op
touw werden gezet. Ook zetten we enkele
nieuwe bouwprojecten van WoonWel in de
kijker .....

We kunnen er niet om heen dat onze
prioriteit de woningen in de Eigen
Haardstraat te Gistel en de Ettlingenstraat
te Middelkerke zijn.

De geplande renovaties in de
‘Ettlingenwijk’ en de ’Eigen Haardwijk’
staan vooraan op de agenda.
Verhuizen is niet leuk en brengt de nodige
onrust met zich mee. Er bestaat geen
juiste timing om dit nieuws te brengen.
Voor sommigen komt het nieuws van de
renovaties veel te laat. Voor anderen dan
weer veel te vroeg. WoonWel heeft ervoor
gekozen de huurders in te lichten van

zodra de impact van de renovatiewerken
kon worden ingeschat.

In de afgelopen weken werden alle
betrokken huurders van beide wijken
bezocht. Er werd vooral geluisterd naar de
reacties, bekommernissen en vragen van
de bewoners zodat deze kunnen
meegenomen worden in het verdere
traject. Een eerste toelichting kan je lezen
in deze WoonKrant.

Tot slot wil WoonWel blijvend inzetten op
het realiseren van nieuwe groene
woonomgevingen waar het aangenaam
wonen is.

We wensen jullie, in naam van het hele
Woonwel-team, een prettig eindejaar!
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Zitdagen kandidaat-huurders, huurders :

GISTEL, Ellestraat 15

Dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u

Woensdagvoormiddag van 9 u tot 12u

of na afspraak :

Bij Nathalie 059/25.56.84 (voor de huurders)

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

MIDDELKERKE, Spermaliestraat 1 - raadzaal gemeentehuis

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

(uitzondering : schoolvakanties)

OUDENBURG, Weststraat 33 (De Grote Poort)

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

(uitzondering : schoolvakanties en feestdagen)

HUURDERSVRAGEN?

HUURPRIJSBEREKENING 2019

Zo wordt je huurprijs berekend
Nieuwe wetgeving onder de loep
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Projecten in de kijker
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Ontwerp : tom van mieghem architecten bvba - Oostende

Gelijkvloers van een type-woninggroep van het Dispad
(hoekwoning gelijkvloers type 2/3, rijwoningen type 3/4)

Zelfde typewoningen (rijwoning) als in Dispad komen ook voor in de
Wevershoek. Daar zijn er ook nog drie andere woningtypes.
Hiervan vind je het planuittreksel (hoekwoning gelijkvloers type 2/3,
rijwoningen type 4/5)

WONEN, MEER DAN WONINGEN BOUWEN
"Het woningvraagstuk is actueler dan ooit.
De woningenvoorraad moet aangevuld worden en de beschikbare
ruimte is schaars. De keuzes die we maken rond het wonen
moeten rekening houden met belangrijke maatschappelijke
uitdagingen zoals mobiliteit, milieu, vergrijzing, gezinsverdunning
en de betaalbaarheid van dat wonen."

BOUWEN VAN 15 HUURWONINGEN

Ontwerp : tom van mieghem architecten bvba - Oostende

Oudenburg - Westkerke :
Dispad

Oudenburg - Westkerke : Wevershoek

BOUWEN VAN 20 HUURWONINGEN

architect Tom Van Mieghem

schets ontwerpfase
de omgevingsaanleg rond de woningen zal
nog wijzigen
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Oudenburg - Roksem : Pastoriestraat

Gistel : Centrumparking

Ontwerp : architect ampe.trybou - Oudenburg

Roksem is een deelgemeente van Oudenburg en anders dan Westkerke bestaat ze
vrij autonoom. Het ontbreekt Roksem echter momenteel aan een gedeiniëerde
dorpskern. De kerk van Roksem staat ingepland aan de overkant van deze projectsite.

De wedstrijdjury achtte het een uitgelezen kans om Roksem een leesbare dorpskern
te geven door deze op te nemen in de visie van dit project.

In het winnende ontwerp werd de omgeving in kaart gebracht en een dorpskern
gecreëerd. Het nieuwe dorpsplein krijgt een dynamische inplanting. In een tweede
zone wordt een tweede, en groener plein ingepland, dat wordt afgebakend met de
nieuwe woningen. Beide pleinen blijven in relatie met elkaar dmv plaatselijke
doorzichten onder een deel van de nieuw ingeplande bebouwing. Er is een leesbare
hiërarchie van publiek naar meer privaat openbaar domein, van het ene plein naar
het ander. De wagens worden geweerd uit het binnengebied en parkeren wordt
geclusterd in 2 parkeerhavens.

BOUWEN VAN 39 HUURWONINGEN

Projecten in de kijker

Vooraan op de site bevindt zich de bestaande
rijkswachtkazerne (interbellumarchitectuur – periode
1920 – opgenomen in de inventaris bouwkundig
erfgoed id52098). De voorgevel in een uitgesproken
baksteenarchitectuur is nog intact. Aan de
achterzijde werden op de gelijkvloerse verdieping
een aantal uitbreidingen gerealiseerd die afbreuk
doen aan de bestaande architectuur.

WoonWel opteert om de bestaande kazerne
integraal te behouden en te renoveren met
uitzondering van de bijgebouwen achteraan die
afgebroken worden.

De littekens in de gevel na afbraak van deze
bijgebouwen krijgen een hedendaagse invulling
waarmee zowel de verticaliteit hersteld wordt als
een link gelegd wordt naar de materialiteit van de
nieuw te realiseren volumes op de site. De volledige
gebouwschil wordt aan de binnenzijde geïsoleerd ifv
behoud van de bestaande massieve
baksteenarchitectuur.

IN DIALOOG MET HET LANDSCHAP

BOUWEN VAN 16 HUURWONINGEN
Ontwerp : architect ampe.trybou - Oudenburg
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Renovatie - UPDATE

Het waarom van deze renovatie :

Om dit alles op een menswaardige manier voor de huurders
te laten verlopen zet WoonWel, naast de individuele
begeleiding inzake deinitieve herhuisvesting, alle zeilen bij
inzake individuele -en groepsinformatie
en open en eerlijke communicatie.

In 2 gemeentes waar WoonWel actief is zijn GROTE RENOVATIEWERKZAAMHEDEN gepland :

Vanaf heden zullen, voor de bewoners
van de Eigen Haardwijk, Claudia en/of
Nathalie elke derde donderdag van
de maand tussen 10u - 12u, zitdag
houden in het BUURTHUIS.

Je kan er terecht met je vragen of
bekommernissen.

Ook de mensen uit de Ettlingenwijk
kunnen bij ons terecht. Dit kan
telefonisch bij Heidi op het nummer
059/33.90.50. Uw vragen worden
genoteerd en u krijgt binnen de week
een antwoord.

Wenst u ons persoonlijk te spreken bij
u thuis? Dat kan door een afspraak te
maken met Claudia of Nathalie, op
hetzelfde nummer.

Op dinsdag, 20 november 2018 ging ons infomoment door rond het
renovatieproject in de wijk 'Eigen Haard'.

Op woensdag 12 december 2018 ging het infomoment door voor het
renovatieproject in de 'Ettlingenwijk'.

Op beide infomomenten werd een algemene toelichting gegeven door
directeur Evi Jordens over de noodzaak van renoveren. Daaropvolgend
stelden de architecten Bart Dehaene en Hans Lust, ontwerpers
aangesteld voor de Eigen Haardwijk hun ontwerp voor. Het ontwerp
voor de Ettlingenwijk werd voorgesteld door het architectenbureau
ampe.trybou.

Er was ook tijd om vragen te stellen.

Minstens even belangrijk als de renovatiewerken, is de
eficiënte en menswaardige aanpak om deze moeilijke
situatie voor de huurders verteerbaar te maken.

WoonWel zet daarom in op individuele en
groepsbegeleiding, transparante communicatie, eerlijke
informatie en een individueel aangepaste deinitieve
herhuisvesting.

HEB JE NOG VRAGEN?
OF BEN JE ONGERUST?

geen enkele huurder
komt op straat te staan!

WoonWel wenst enkel woningen te verhuren die voldoen aan de
kwaliteitseisen en comfortnormen van vandaag en morgen.

In het kader van deze doelstelling wordt in de komende jaren o.a. de
Eigen Haardwijk in Gistel en de Ettlingenwijk in Middelkerke zeer
grondig gerenoveerd en aangepakt.

Visie van WoonWel :

GISTEL - Eigen Haardwijk en

MIDDELKERKE - Ettlingenwijk

Ingrijpende gevolgen voor de bewoners :

Door deze ingrijpende werken moeten de woningen vrij
gemaakt worden en zal dit uiteindelijk resulteren in een
deinitieve verhuizing van de huurders. Dit kan binnen de
wijk maar ook daarbuiten, in bestaande of nieuwe projecten
van WoonWel.

WoonWel overlegt hierbij op individuele basis met de
huurder en samen wordt gezocht naar de best mogelijke
oplossing voor een deinitieve herhuisvesting. WoonWel zal
de verhuizing faciliteren met praktische en inanciële steun
en met gunstmaatregelen op vele vlakken (gespreide
betaling huurwaarborg, geen maand dubbele huur,
fatsoenlijke verhuistermijnen, ...). Alles dient uiteraard te
verlopen binnen de krijtlijnen van het Kaderbesluit Sociale
Huur van de Vlaamse Regering, o.m. inzake de
huurprijsberekening en de rationele bezetting.

WoonWel kiest voor een persoonlijke aanpak waarbij vooral geluisterd wordtWoonWel kiest voor een persoonlijke aanpak waarbij vooral geluisterd wordt
naar de vragen en bezorgdheden van zijn bewoners.naar de vragen en bezorgdheden van zijn bewoners.
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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!

SIX bvba - voor sanitaire problemen en
problemen met verwarming :

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

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN

Bent u die sticker kwijt dan kan je bij WoonWel een
nieuwe sticker bekomen. Hang die sticker in uw
berging bvb op uw boiler .... zo hebt u steeds de
gegevens van de onderhoudsirma bij de hand

U kreeg in het voorjaar een sticker met de 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.

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

Nuttige info

Ook WoonWel investeert in hernieuwbare energie. De woningen
gelegen in Moere zijn voorzien van zonnecollectoren.

Ons klimaat krijgt het alsmaar zwaarder te verduren en steeds meer mensen
willen zelf energie produceren. Daardoor draag je niet alleen zorg voor het
milieu, maar ook voor je energiefactuur.

Moere - Zandhilweg
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ZONNECOLLECTOREN IN MOERE!

Een zonnecollector is een apparaat dat
zonlicht omzet in warmte.

Deze warmte kan vervolgens gebruikt
worden voor het verwarmen van

ruimtes en water.
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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 +

De tijd vliegt voorbij..

Tal van activiteiten werden
opgestart in de voorbije jaren.
Vele werden gedragen door
enthousisate bewoners. Hun
engagement is noodzakelijk om
de leefbaarheid in onze
woonwijken te verbeteren.

Samenlevingsopbouw heeft
hierin een ondersteunende
opdracht,
Wat de mensen zelf weten en
kunnen is het vertrekpunt.

Het buurthuis vormt het
epicentrum van de Eigen
Haardwijk.

Van bij de start werd de focus
gelegd op samenwerking.

OOK IN 2019 WILLEN WE DE
HANDEN IN ELKAAR SLAAN OM
VAN UW WIJK UW THUIS TE
MAKEN!

Beste bewoners,Beste bewoners,

MiraMira

JE FIETS OF BROMMER
STALLEN IN BROUWERSHOVE?

Gebruik gratis de ietsenstalling!

Er wordt enkel een waarborg gevraagd
voor de sleutel (38 euro), deze waarborg
krijg je terug als je de sleutel aan
WoonWel terug bezorgd.

Prikbord

BEWONERSCONGRES VIVAS IN
LIMBURG

Op 17 november vond het jaarlijks
bewonerscongres van VIVAS plaats.
Meer dan 260 deelnemers vonden die
zaterdag hun weg naar het stadion van
KRC Genk. Niet voor een
voetbalspektakel, maar wel om het te
hebben over het samenleven in een
sociale woonwijk. VIVAS verdedigt de
belangen van alle sociale huurders in
Vlaanderen bij het Vlaams beleid. Het
congres werd georganiseerd onder de
naam "Maak van je wijk een thuis voor
iedereen".

Vanuit West-Vlaanderen legden we een
bus in: het was een gezellige bende
met huurders van WoonWel, de
Oostendse Haard, Ijzer&Zee en Vivendo.
We leerden er heel wat bij over hoe
goed samen te leven in je wijk en
bezochten nadien nog een grote sociale
woonwijk midden in de bossen van
Genk. Een top-dagje met lekker eten!

17 november 2018

Het buurthuis in de Eigen Haardsstraat 50 te

Gistel is wekelijks geopend op maandag van 14u

tot 16u.

Alle buurtbewoners zijn er van harte welkom.

VIVAS verdedigt de belangen van
alle sociale huurders in Vlaanderen
bij het Vlaams beleid.

De bewoners van onze nieuwe wijk Oudenburg -
Slachthuis zicht reeds verenigden onder de naam
"Vriendenkring Slachthuis". Op 5 januari 2019 om 15u
houden ze hun eerste Nieuwjaarsreceptie. Alle
bewoners van hun wijk kregen een toffe uitnodiging
toegestuurd.

Wil je graag meer te weten komen over de algemene werking van WoonWel? Wil je graag informatie
uitwisselen met andere huurders van WoonWel? Of wil je graag signalen geven aan WoonWel?

Sluit je dan aan bij de huurdersraad! Vier maal per jaar komen we samen om gemeenschappelijke
knelpunten te bespreken en samen oplossingen te bedenken.

In 2019 komen we op volgende momenten samen: 14 januari, 1 april, 24 juni en 5 oktober telkens om
19u30 in Gistel, Middelkerke of Oudenburg.

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Mira Bracké – 0487 584 781 |
mira.bracke@samenlevingsopbouw.be

Wist je dat .....Wist je dat .....

DE HUURDERSRAAD ZOEKT U!
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NIEUWS UIT GISTEL!

Geef dan zeker een seintje aan Mira of WoonWel!

Zin om vrijwilliger te worden?

Wijkwerking

Hoe kon het anders? Al voor het tweede jaar op rij waren
de weergoden ons gunstig gezind!

Het compostfeest was wederom een voltreffer. Onder een
stralende zon kwamen buurtbewoners samen. Veel
bewoners appreciëren de inspanningen van het team dat

instaat voor de composteringsplaats. Nu ook de
groentenbakken, die her en der, op het Brouwerijdomein
zijn opgesteld succesvol worden benut mogen wij gerust
spreken van een succesvolle onderneming!

13 oktober 2018

COMPOSTFEEST
BROUWERIJDOMEIN

Zomer 2018

En dat er bewoners groene vingers hebben? Daarvan hebben we nu het
bewijs!
Voor de eerste keer werd een bebloemingswedstrijd georganiseerd. 5
juryleden beoordeelden deze zomer de terrassen van de deelnemers.

Tijdens het compostfeest vond de prijsuitreiking plaats. Elke deelnemer
van deze bebloemingswedstrijd kreeg een eervolle vemelding.

De 3 winnaars kregen er nog 'eeuwige roem' bovenop.

PROFICIAT aan de winnaars ROOS, CATHERINE en JOHAN.

Dank aan alle deelnemers voor hun vlijtige medewerking!

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD

Verse soep van vers gekweekte
groenten... Een initiatief dat smaakt
naar meer!



_8
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Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak. Mira is er niet op woensdag.

Wijkwerking

NIEUWS UIT OUDENBURG!

September 2018

Een enthousiast team bewoners
slaagt er telkens weer in om het
buurthuis in de Eigen Haardwijk
om te toveren tot een gezellige
ontmoetingsplaats ....

Samen komen op
maandagnamiddag en wat
babbelen bij een kopje lekker
geurende kofie is niet te
versmaden. Een
pannekoekenmiddag is uiteraard
een voltreffer.

Dank aan alle buurthuis-
medewerkers voor jullie inzet!

DE LANGSTE TAFEL IN DE ZANDVOORDSESTRAAT EN
VANDERHEYDESTRAAT

Net voor de zomer van 2018 namen de huidige bewoners van de Zandvoordsestraat en de
Vanderheydestraat in Oudenburg hun intrek in de gloednieuwe moderne appartementen.
Er is geen betere manier om je buren te leren kennen dan door een feestje.

Opbouwwerkster Mira stelde voor om een ‘Langste Tafel’ te organiseren op zaterdag, 29
september in de gemeenschappelijke binnentuin. Ook de directeur, Evi Jordens en de
medewerker van de dienst verhuur, Nathalie Dupont, werden uitgenodigd. De bewoners mochten
zelf een hapje maken om samen te delen. En de tafel was rijkelijk gevuld die avond. Er werd
gesmuld van zelfgemaakte samosa’s, tortilla’s, kokosrochers, belegde sandwiches, cheesecake,
aardappelkrokantjes en vanillekoekjes. “Kan je me dat recept eens bezorgen?” was een veel
gestelde vraag. Het duurde niet lang vooraleer mensen mekaar ook andere vragen stelden, hun
verhuisverhaal deelden en op zoek gingen naar eventueel gemeenschappelijk kennissen. Iedereen
was het erover eens dat het eigenlijk wel heel leuk is, als je een gezicht op de muren van de
appartementen rondom je kan plakken. Die avond spraken de huurders ook af om het poetsen
van de algemene delen zelf te regelen via een beurtrol. Op die manier kunnen er wat centjes
uitgespaard worden.

Kortom, door de ‘Langste Tafel’ leerden bewoners mekaar voorzichtig kennen en werd er een
eerste fond gelegd om het samenleven op een spontane manier te regelen.

In het kader van de week van Verbondenheid,
een initiatief van Samenlevingsopbouw en

broederlijk delen, waren buurtbewoners
welkom om samen te eten. De blikvanger in die

Week is de Langste Eettafel. In heel
Vlaanderen schuiven mensen samen aan tafel
en delen een maaltijd. Het achterliggende idee

is een zorgzame buurt waar mensen oog
hebben voor elkaar.

We gaan al langer voor een warme samenleving. Samen eten, met elkaar praten, elkaar ontmoeten ....
Het is tof.
Vraag het maar aan de bewoners van de nieuwe appartementen in het project 'Sanders' in Oudenburg.

EIGEN HAARD _ SPEELTUIGEN

Nieuwe speeltuigen werden voorzien in de wijk Eigen Haard;
Deze kwamen er op vraag van de bewoners. Na de renovatiewerken in de Eigen Haard zullen
deze speeltuigen opnieuw geïntegreerd worden in de vernieuwde wijk. B
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29 September 2018
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BARBECUE MIDDELKERKE
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Door iedere dag een half uurtje de ramen open te zetten, wordt de vervuilde en vochtige lucht uit je woning
verwijderd. Je krijgt er gezonde koude en droge lucht voor in de plaats. Deze droge lucht is beter te verwarmen
waardoor je minder verbruikt.

Door de frisse lucht binnen te laten ontstaat er ook een beter klimaat in je huis wat beter is voor de kinderen.

De leden van de bewonersvergadering besloten eerder om een gezellig feest te
organiseren voor de wijk.

Een barbecue stond met stip op nummer één.

Op 8 september was het zover, tal van bewoners namen deel aan dit gezellig
evenement in hun buurt.De organisatie verliep vlekkeloos. De allerkleinsten
konden zich uitleven op het springkasteel en de verschillende volksspelen die
werden voorzien zorgden voor het nodige amusement.

Het was een zeer geslaagde dag, die voortduurde tot in de vroege uurtjes ........

8 september 2018

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN!

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

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

VENTILEER DAGELIJKS !

GEBRUIK WAAR
MOGELIJK SPAAR- of

LED-LAMPEN

ONTDOOI OP TIJD JE
DIEPVRIEZER

DOE EEN DEKSEL OP DE
PAN

Doe de lichten uit ! Ben je niet thuis of in een andere ruimte, laat dan de lampen niet onnodig aan.

Brandt een lamp langer dan één kwartier per dag, dan gebruik je beter een spaar- of LED-lamp. Deze lampen zijn
in aankoop duurder maar gaan minstens 5 keer zo lang mee en zijn stukken zuiniger in verbruik. DOEN DUS !

Ontdooi de vriezer als zich ijs heeft afgezet op de randen. Verwijder ijslaagjes van je diepvriezer. Een laagje ijs van 2
mm is al verantwoordelijk voor een meerverbruik van ongeveer 10%.
Controleer ook de temperatuur. - 18° is de goede temperatuur om te bewaren.
Open de koelkast en diepvriezer zo kort mogelijk.
Laat je gerechten afkoelen vooraleer je ze in de koelkast of diepvriezer plaatst.

Hou tijdens het koken het deksel zolang mogelijk op je pan, zo gaat er minder warmte verloren en bespaar je al
snel 10% op je energiekosten.

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.

Ook in 2019 staat er weer heel wat op het programma in het
project ‘tweezijdig+’.

Samen met huurders gaan we aan de slag om het
gemeenschappelijk groen op te frissen: in Brouwerijdomein komt
milieuambtenaar Jan Vandecasteele langs om met de kinderen
een wilgenhut te bouwen. De volwassenen kunnen zich dan weer
uitleven op hun balkon. Net zoals vorig jaar wordt er een

wedstrijd uitgeschreven, op het compostfeest in oktober volgend
jaar zullen we dan weten wie de prijs voor het mooiste balkon in
ontvangst mag nemen.

Het project ‘Tweezijdig+’ is al in een aantal wijken van WoonWel
actief, volgend jaar willen we nieuwe horizonten verkennen en
ons tijdelijk nesten in een wijk waar nog niets rond
huurdersparticipatie te doen is. Zo komen we te weten wat er

leeft onder de huurders die we niet vaak zien of horen en krijgen
ook zij een stem! Over welke wijk het precies zal gaan, hoort u
later meer. Wie ondertussen een goed idee of voorstel heeft
waarbij alle huurders gebaat zijn, kan zich altijd aansluiten bij de
huurdersraad.

Misschien tot dan!

ENERGIE BESPAREN? HOE KUNNEN WE DIT DOEN?

NIEUWS UIT MIDDELKERKE!



Nuttige info
IEMAND WIL KOMEN BIJWONEN...
MOET IK WOONWEL HIEROVER INLICHTEN?

Elke bijwoonst, ook die van tijdelijke aard, dient vòòraf aan WoonWel te worden
gemeld.

De bijwoner dient te voldoen aan de toetredingsvoorwaarden (inzake eigendom,
taalbereidheid) met uitzondering van de inkomstenvoorwaarde. Indien alle voorwaarden
vervult zijn dan zal een bijvoegsel van het huurcontract worden opgemaakt.

Wenst de bijwoner slechts voor een korte periode bij te wonen dan zal de 'tijdelijkheid'
van de bijwoonst in overleg met WoonWel bepaald worden. Deze 'tijdelijkheid' zal in geen
geval méér dan 3 maanden kunnen duren. Stelt WoonWel vast dat het toch over een
duurzame bijwoonst gaat dan zal de persoon in kwestie moeten toetreden tot het
contract.

@shmwoonwel

WAT IS HET VERSCHIL
TUSSEN
HUURCONTRACTEN VAN
ONBEPAALDE DUUR EN DE
TIJDELIJKE
HUURCONTRACTEN DIE
SEDERT 1/03/2017
INGEVOERD ZIJN?

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.

Ben jij reeds vóór 1 maart 2017 huurder van WoonWel dan ondertekende je een
huurcontract van onbepaalde duur. D.w.z. dat u levenslang kan blijven wonen in een
woning van WoonWel.
Wenst u te verhuizen naar een kleinere woning of wordt u geherhuisvest i.h.k.v. een
renovatie dan krijgt u opnieuw een huurcontract van onbepaalde duur.

Huurders worden ingedeeld in 3 groepen:

Categorie A: huurders van categorie A zijn de referentiehuurder en zijn de wettelijke partner
(gehuwd of wettelijk samenwonend) bij de aanvang van de huurovereenkomst.

Categorie B: huurders van categorie B zijn de wettelijke partner (gehuwd of wettelijk
samenwonend) die nà aanvang van de huurovereenkomst duurzaam samenwonen met huurder
van categorie A of feitelijke partners die één jaar als huurder categorie C, samenwonen met een
huurder van categorie A.

Categorie C: huurders van categorie C zijn zowel personen die bij aanvang van de
huurovereenkomst de woning gaan bewonen en die geen referentiehuurder of wettelijke of
feitelijke partner zijn (kinderen,familie) als personen die later toetreden tot de
huurovereenkomst als feitelijke partner.

HOE ZIT DAT NU JUIST WEER MET DE
HUURDERSCATEGORIEËN IN HET HUURCONTRACT.

KAN MIJN KIND BLIJVEN WONEN ALS IK ER NIET MEER
BEN?

Huurders van categorie A :
• moeten voldoen aan de inschrijvings- en

toelatingsvoorwaarden
• moeten de huurovereenkomst tekenen
• kunnen de sociale woning voor onbepaalde duur

bewonen

Huurders van categorie B :
• moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden (=

toelatingsvoorwaarden met uitzondering van de
inkomensvoorwaarde)

• moeten de huurovereenkomst ondertekenen
• kunnen de sociale woning voor onbepaalde duur

bewonen

Deze categorieën zijn van belang bij opzeg, scheiding of overlijden.
Zo zal bij het overlijden van de huurder met categorie A of B de
huurovereenkomst worden beëindigd, indien er geen andere
bewoner met categorie A of B overblijft.

Concreet betekent dit dat de overblijvende bewoners met
categorie C de woning moeten verlaten.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de huurprijs berekend op basis
van het inkomen van het jaar 2016.

WoonWel vraagt deze gegevens zelf op bij de bevoegde
diensten.
Enkel als er gegevens ontbreken, krijg je een brief van
WoonWel met de vraag om deze te bezorgen.

WAARMEE KAN WOONWEL REKENING HOUDEN BIJ HET
BEPALEN VAN DE HUURPRIJS? (alleen indien van toepassing
op jouw situatie)

– Is één van je gezinsleden na 1 januari 2016 op pensioen
gesteld? Bezorg de inkomstengegevens van alle gezinsleden
van de maanden september, oktober en november.

– Is één van je gezinsleden erkend als minstens 66% invalide?
Bezorg een recent attest van de mutualiteit. Attesten van de
FOD (sociale zekerheid) moet je niet inleveren.

– Heb je recht op een verhoogde kinderbijslag voor kinderen
met een handicap? Bezorg een recent attest van de
uitbetalende instelling.

– Is je huidige gezinsinkomen minstens 20% lager dan dat van
het jaar 2016? Bezorg de inkomstengegevens van alle
gezinsleden van de maanden september, oktober en
november 2018.

– Heb je een kind dat regelmatig bij je verblijft maar er niet
gedomicilieerd is? Dan kan je aanspraak maken op een halve
gezinskorting. Deze korting wordt enkel toegekend mits een

verklaring die ondertekend is door beide ouders. Volgende
punten worden in deze verklaring opgenomen: – Het
rijksregisternummer van de ex-partner; – De ex-partner dient
te verklaren of zij/hij al dan niet zelf een sociale woning huurt
(en zo ja, bij welke verhuurder); – Dat zij/hij in voorkomend
geval een kopie van die verklaring aan haar/zijn verhuurder zal
overhandigen; – Indien de ex-partner zelf een sociale woning
huurt, moet zij/hij WoonWel de toelating geven om dit te
controleren.

HEB JE HIEROMTRENT NOG VRAGEN?

Contacteer Nathalie, dienst verhuring, tijdens onze
openingsuren op het nummer 059 / 255 684

MIJN HUIDIG INKOMEN IS VEEL
LAGER DAN HET INKOMEN 2016 (dat
gebruikt wordt voor de nieuwe
huurprijsberekening 01.01.2019). KAN
IK EEN HUURAANPASSING
AANVRAGEN?

Wij raden aan om uw kinderen te laten inschrijven op de wachtlijst van
kandidaat-huurders.

Heb je hier vragen rond? Dan kan je langs komen in het
kantoor van WoonWel te Gistel, Ellestraat 15 op dinsdag-
of woensdagvoormiddag tussen 9:00 en 12:00 of bel voor
een afspraak 059 255 684.

Deze vraag krijgen de medewerkers van WoonWel vaak.

Terecht is er een bezorgdheid voor je kinderen die samen met jou in de woning wonen.

Kinderen zijn huurder CAT C.
D.w.z. dat zij de woning dienen te verlaten indien er geen huurders van CAT A en CAT B nog aanwezig zijn in
de woning.
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Om je huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen,
je gezin en de kwaliteit van de woning.

Onlangs heb je de
huurprijs voor 2018 in
de bus gekregen. Hoe
wordt deze precies
berekend? We geven
je graag een extra
woordje uitleg.

ZO WORDT JE HUURPRIJS BEREKEND

Inkomen

NIEUWE WETGEVING ONDER DE LOEP :

30.11.2018 | Wijzigingsbesluit huurprijsberekening sociale
huurwoningen

Ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, en na advies van de Vlaamse Woonraad, wijzigt
de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit dat het sociale huurstelsel regelt.

Op 30 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het BVR dat de huurprijsberekening wijzigt
deinitief goed.
Concreet zal in het kader van dit BVR:
1° de solidariteitsbijdrage ingevoerd worden op 1 januari 2019, (het berekenen van een hogere
huurprijs voor huurders met een inkomen die hoger ligt dan de toepasselijke inkomensgrens ...)
2° de energiecorrectie ingevoerd worden (waarvoor nog een MB nodig is) op 1 januari 2020. (het
aanpassen van het principe en berekeningswijze van de energiecorrectie voor recente sociale
huurwoningen)
3° de sociale huurschatter om de marktwaarde te bepalen op 1 januari 2020. (het bepalen van de
marktwaarde van een sociale huurwoning met behulp van een objectief schattingsmodel)

Andere aanpassingen aan de huurprijs zitten vervat in de decreetswijziging van de Vlaamse
Wooncode, die nog is ingediend in het Vlaams Parlement en dus zeker niet op 1 januari 2019 zal
ingaan. Het betreft dan vooral het meetellen van alle inkomens van bewoners van de sociale woning
als basis voor de huurprijs.

De regelgeving is thematisch terug te vinden op de site van het Agentschap Wonen-Vlaanderen:
https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/sociale-huurwoningen.-huurpijsberekening-en-diverse

Gezinskorting

Patrimoniumkorting

Huurlasten

Betaling van de huur

We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. In 2019 geldt uw inkomen van 2016.
Dit inkomen van 2016 wordt verhoogd of aangepast (geïndexeerd) naar juni 2018.
Dit getal delen we door 55.

De berekening van de huurprijs is schematisch weer te geven als volgt:

Een korting van 19 euro wordt toegekend : Voor ieder minderjarig kind, of kind dat
geniet van een kinderbijslag of een wezentoelage, dat in de sociale huurwoning is
gedomicilieerd,Voor iedere persoon die erkend is als ernstig gehandicapt of erkend
was als ernstig gehandicapt op het ogenblik van pensionering.

De huur moet betaald worden voor de 10de van de maand.
De betaling kan op 2 manieren :

Via overschrijving met gestructureerde mededeling (+++000/0000/00000+++)

Via domiciliëring: voor de opmaak van een domiciliëringsopdracht moet je langskomen op
ons kantoor.

vb : onderhoud van CV-ketel, onderhoud
van gemeenschappelijke delen
appartement, afstand van verhaal, ... Elke
huurder krijgt samen met de nieuwe
huurprijsberekening 2019 de iche van de
huurlasten,vervat in de huurprijs,
meegestuurd.

Huurders met eenzelfde inkomen zouden
normaal eenzelfde huurprijs betalen,
ongeacht de aard van de woning. Om de
huurprijs toch afhankelijk te maken van de
aard van de woning wordt een
patrimoniumkorting toegekend.

Bijvoorbeeld:

Een sociale huurder die een kleine, oudere
gezinswoning huurt zal minder huur
betalen dat een sociale huurder met
hetzelfde inkomen die een grotere, nieuwe
woning huurt.

Vanaf 1 januari 2019 betalen huurders met een hoger inkomen een groter
aandeel in de huurprijsberekening.

Een huurder betaalt nooit meer dan de basishuurprijs. Dit wijzigt niet.

Een korting van 38 euro wordt toegekend : Voor ieder minderjarig kind, of kind dat
geniet van een kinderbijslag of een wezentoelage, tevens erkend is als ernstig
gehandicapt en dat in de sociale huurwoning is gedomicilieerd,

Een korting van 9,5 euro wordt toegekend : indien een minderjarig kind, of een kind
dat kinderbijslag geniet, niet gedomicilieerd is in de sociale huurwoning, maar er wel
op regelmatige basis verblijft,

Voldoet de huurder aan de inkomensgrens?

RH = MHP < ( I / 55 - PK - GK ) < BH

RH : reële maandelijkse huurprijs
MHP : minimale huurprijs
I : geïndexeerd jaarinkomen, minstens leeloon
PK : patrimoniumkorting
GK : gezinskorting
BH : basishuurprijs (= marktwaarde bij aanvang huurcontract)

Voldoet de huurder niet aan de inkomensgrens?

Zelfde berekening als hierboven, maar vanaf 1 januari 2019 wordt het
aandeel van het inkomen in de huurprijsberekening verhoogd tot
maximaal 1/52ste.

Opgelet : de korting wordt enkel verrekend voor kinderen die er in 2018 al waren. Voor een kind dat in de
loop van 2019 wordt geboren zal je de korting maar krijgen op 01/01/2020.

Formule

Inkomensgrenzen 2019

24.852 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
37.276 euro, verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste, voor anderen



Vragen i.v.m. de renovaties Eigen Haardwijk
en Ettlingenwijk
059/ 33 90 50 - elke werkdag tussen 9u en 12u

renovaties@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

GOED WONEN, daar zorgen we samen voor!

Evi JORDENS - Directeur

Pat VANSEVENANT - Algemeen advies

Evelien JANSSENS - Boekhouding, Leningen/dossierbeheerder

Nico SANDERS - Projecten

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

Claudia TYTGAT - Inschrijvingen Kandidaat-huurders, Toewijzingen, Huurachterstallen

Nathalie DUPONT - Huurprijsberekeningen, Huuradministratie, Huurfraude, Layout WoonKrant

Heidi MULLEBROUCK - Algemene administratie

WoonWel bruist!
Vanaf 4 september 2018 verwelkomen we
Jelle Angillis als onze nieuwe collega.

Onze collega Maaike is in
ouderschapsverlof en werkt momenteel
deeltijds bij WoonWel. Jelle Angillis neemt
een deel van haar taken over.

JELLE
VAN HARTE WELKOM!

Verlofdagen 2019

Contact opnemen?

059 / 33 90 50

info@woonwel.be

Nieuwjaar

Pasen

Paasmaandag

Dag van de arbeid

O.H. Hemelvaart

Pinksteren

Pinkstermaandag

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Nationale feestdag

O.L.V. hemelvaart

Allerheiligen

Allerzielen

Wapenstilstand

Feest van de Dynastie

Kerstmis

Dinsdag, 1 januari

Zondag, 21 april

Maandag, 22 april

Woensdag, 1 mei

Donderdag, 30 mei

Zondag, 9 juni

Maandag, 10 juni

Donderdag, 11 juli

Zondag, 21 juli

Donderdag, 15 augustus

Vrijdag, 1 november

Zaterdag, 2 november

Maandag, 11 november

Vrijdag, 15 november

Woensdag, 25 december

Het team van
WOONWEL wenst U
allen een vredevolle

Kerst en een
gelukkig nieuwjaar!

evi.jordens@woonwel.be

patrick.vansevenant@woonwel.be

evelien.janssens@woonwel.be

nico.sanders@woonwel.be

maaike.vansevenant@woonwel.be

jan.beunnens@woonwel.be

sam.heughebaert@woonwel.be

claudia.tytgat@woonwel.be

nathalie.dupont@woonwel.be

heidi.mullebrouck@woonwelT
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