
Op pg. 4 vind je de NOODNUMMERS die je kan bellen in je gemeente. Deze nummers kan je bellen indien

je boodschappen nodig hebt of nood hebt aan een luisterend oor. Ook de medewerkers van WoonWel

blijven tijdens de kantooruren, telefonisch bereikbaar. Aarzel niet hen te bellen indien je hulp nodig hebt!

WE LEVEN IN MOEILIJKE TIJDEN, MAAR WE MOGEN
ELKAAR NIET VERGETEN!

… door het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om

tijdelijk onze kantoren te sluiten. Momenteel weten

wij nog niet hoe lang deze quarantainemaatregelen

zullen duren.

UW GEZONDHEID STAAT NU VOOROP!

Laat ons allen verantwoordelijk zijn en zorg dragen

voor onze familie en buren. Heb je een buur die

alleen is? Check af en toe of alles ok is! Maar volg de

hygiënevoorschriften : was vaak je handen en blijf

minstens op 1,5 meter afstand van elkaar. Geef

elkaar geen hand of kus. Doe je boodschappen voor

uw buur? Laat die dan achter aan zijn/haar voordeur,

vermijd alle contact!

WE ZITTEN MIDDEN IN EEN GROTE UITDAGING ....

In deze periode moet ook ons sociaal huursysteem

een volwaardige woonoplossing zijn. Dat betekent

dat de woonkwaliteit gegarandeerd moet worden en

dat er voldoende woonzekerheid moet zijn.

De uitbreiding van ons sociaal huurpatrimonium gaat

samen met de renovatie van de oudere woningen.

Onze Ettlingenwijk en Eigen Haardwijk zijn daar een

voorbeeld van. Het herhuisvesten van onze huurders

in deze wijken is dé prioriteit van WoonWel. En

soms moeten we het niet moeilijker maken dan het

is: zolang een woning wordt verhuurd, moet ze in

orde zijn,

Er is heel wat geschreven in de media over de

nieuwe berekeningswijze van de sociale huurprijs.

Dat nieuwe berekeningssysteem 'de sociale

huurschatter' trad op 01.01.2020 in werking. Er was

heel wat te doen over de maatregel om ook het

inkomen van kinderen die jonger zijn dan 25 jaar en

geen kinderbijslag meer ontvangen én kinderen of

bijwoners met een beperking, die een IVT-

tegemoetkoming ontvangen, te laten meetellen in de

huurprijsberekening. Ondertussen heeft de minister,

rekening houdend met de reacties, wijzigingen/

verbeteringen doorgevoerd in het bijzonder voor

bijwoners met een beperking. Meer nieuws hierover

vanaf pg. 8.

We namen eind 2019 afscheid van ere-directeur Pat

Vansevenant die nu geniet van een welverdiend

pensioen en van Sam Heughebaert, technisch

medewerker, die samen met zijn echtgenote een

nieuwe uitdaging aanging.

Teneinde de uitbreiding van ons huurpatrimonium in

goede banen te leiden en onze woondoelstelling te

halen, werd onze medewerkersploeg uitgebreid.

Tot slot verhuizen we eind juni 2020 naar het

nieuwe kantoor te Oostende, Lijndraaierstraat 13.

We wensen jullie veel solidariteit de komende

maanden

Team WoonWel
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NIEUW IN 2020

Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

voorgevel

6 APPARTEMENTEN IN OUDENBURG - WESTKERKE :
ROZEMARIJNSTRAAT 91

6 appartementen, type 2/3 (2 slk.
voor max. 3 personen)

2

De oplevering is doorgegaan op 13/03/2020.
De eerste bewoners nemen hun intrek vanaf 1/05/2020.

DEZE 2 PROJECTEN ZIJN
WOONKLAAR IN 2020 !

1 woning en 6 appartementen zijn achteraan
toegankelijk via de Oude Kerkwegel.

Daar zijn ook de parkeerplaatsen gelegen.

6 APPARTEMENTEN MET BERGING, 1 WONING
EN 8 PARKEERPLAATSEN
IN OUDENBURG - ETTELGEM :
DORPSSTRAAT 76A - 76B

Ontwerp : architectenburo Berkein - Aalter

Ontdek onze nieuwe
woningen die dit jaar voor
de eerste keer worden
verhuurd...

ZONNECOLLECTOREN werden op
het dak geplaatst
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HET PERCEEL IN DE SCHOOLSTRAAT N°12 & 14
IS BOUWKLAAR :

Projecten in de kijker

"Er wordt een rechte doorsteek
voorzien naar het project in de
Dorpsstraat.
Op deze manier, en door de
inplanting van de woningen, zijn de

6 rijwoningen goed georiënteerd
en genieten ze zowel van een
individueel terras als een
gemeenschappelijke buitenruimte."

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

situatie op 3/03/2020

Bouwen van 6 ééngezinswoningen,waarvan 5 woningen type 2/3 (2 slk. voor max. 3 personen) waarvan 1 aangepast voor
personen met een fysieke beperking en 1 woning type 4/5 (4 slk. voor max. 5 personen).

... MOET IEDEREEN OOK
GOED KUNNEN WONEN!"

Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

situatie op 29/02/2020

"IN EEN WARM
VLAANDEREN ...
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Miranda Bouttens, opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en

sociale uitsluiting & Corrie de Ruijter, opbouwwerker

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 huurdersraad is ook dit jaar weer, met een positieve vibe, van
start gegaan. We werken aan het HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van WoonWel.

Corrie de Ruijter | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : corrie.de.ruijter@samenlevingsopbouw.be

Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak.

“WE LEVEN IN MOEILIJKE TIJDEN,

MAAR WE MOGEN ELKAAR NIET VERGETEN.”

Heb je een buur die alleen
is? Check af en toe of alles
ok is!
Maar volg de
hygiënevoorschriften : was
vaak je handen en blijf
minstens op 1,5 meter
afstand van elkaar. Geef
elkaar geen hand of kus.

Spreken uw buren een
andere taal en hebben zij
nood aan informatie over
het Coronavirus?
Geef dit dan door aan
Corrie of Miranda.

Doe je boodschappen
voor uw buur? Laat die
dan achter aan zijn/haar
voordeur.

Voor vragen over thuisleverdiensten, warme maaltijden, boodschappen
(vb. apotheek) of om heel even een babbel te kunnen hebben kan je
terecht op volgend nummer :

MIDDELKERKE
059/31.99.59 van 9u tot 18u (7/7)
onthaal@middelkerke.be

GISTEL
0479/62.54.44 (Lora PATTEEUW)
verspreidsolidariteitgistel@gmail.com

OUDENBURG
059/40.19.95
socialehulplijn@oudenburg.be

COVID-19

We willen het reglement, samen met de leden van

de huurdersraad, aanpassen aan wat jullie belangrijk

vinden bij het wonen in een appartement, of

woonwijk.

Wat is een
huishoudelijk

reglement?

We hadden een DENKTANK gepland in
Oudenburg, maar helaas kunnen we op dit
moment geen groep laten samen komen.
Daarom zal Miranda of Corrie jou bellen
(eerst in Oudenburg) om een aantal vragen
te stellen over wat jij belangrijk vindt in
jouw buurt.

DOE JE OOK MEE?

Corrie & MirandaCorrie & Miranda

Beste bewoner(s),

We hebben jou hier ook bij
nodig!

Dit reglement legt een aantal afspraken vast die de

huurder en verhuurder tijdens de huurovereenkomst

moeten naleven.

NOODNUMMERS IN CORONATIJDEN:
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Tweezijdig +

Corrie de Ruijter | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : corrie.de.ruijter@samenlevingsopbouw.be

Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak.

Twee animatoren van de Speelvogel Gistel kwamen langs in het

buurthuis van de Eigen Haard om de kinderen van de wijk een ijne

namiddag te bezorgen.

Het weer zat niet helemaal mee, maar dat kon de pret niet drukken.

De kinderen deden buiten diverse spelen in groep en toen het begon

te regenen konden ze binnen gezelschapsspelen doen. De activiteit

om iguren te leggen met kralen was top! De werkjes werden

gestreken en de kinderen mochten hun creatie meenemen naar

huis.

De sfeer zat er goed in en sommige ouders kwamen mee voor een

babbel en een tasje kofie. Kortom het was een gezellige ontspannen

namiddag!

Op zaterdag 5 oktober spanden de

medewerkers van de Groene Barak

zich weer in om de compostplaats op

te kuisen voor het compostfeest. De

straat werd geveegd, de compost weer

overgeschept, frambozen geplukt en

de frambozenstruiken gesnoeid.

De energie die daarvoor nodig was

kwam vast van het ontbijt dat ze

samen kregen in de plaatselijke

bibliotheek.12.10.2019

Op 12 oktober hadden wij weer ons

spetterend compostfeest, wat was

voorbereid door de vrijwilligers van de

Groene Barak i.s.m. Jan Vandecasteele

(stad Gistel) en Corrie en Miranda van

Samenlevingsopbouw.

Het regenachtige weer mocht velen niet

tegenhouden, de tent die geplaatst werd

op het Brouwerijdomein, te bezoeken.

Naast een aantal bewoners waren o.a. de

burgemeester, schepenen en een

gemeenteraadslid van de partij. Evi

Jordens, directeur van WoonWel, hield

een speech, daarin dankte ze alle

vrijwilligers van de Groene Barak voor

hun inzet en enthousiasme.

14.08.2019

activiteiten 2019 - 2020

BUURTNIEUWS / ACTIVITEITEN:

SPELLETJESNAMIDDAG

VRIENDENKRING SLACHTHUISSITE

DE GROENE BARAK -

COMPOSTFEEST

5.10.2019

Naast een drankje en een gezellige babbel was er ook

de prijsuitreiking van de bebloemingswedstrijd. Niet

alleen de gelukkige winnaars, maar liefst alle

deelnemers kregen een mooie plant en plantenbak van

Stad Gistel. Een foto van de blije deelnemers kon

natuurlijk niet gemist worden.

Daarmee konden zij al een cheque overhandigen van maar liefst 3.333
euro aan Het Koninklijk Werk IBIS dat op vandaag een thuis, opvoeding
en opleiding biedt aan 115 kinderen die veelal omwille van een grote
zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

De vriendenkring ging van start in december 2018 onder
impuls van Jan Vanraepenbusch, Jenny Arens, Sonja
Vandereyt en Alex Machtelinckx. Later kwamen ook Fréle
Carton, Gudrun Devlam, Ricardo Balaz en Michael Boey in
het bestuur.

De naam verwijst naar het vroegere slachthuis in de
Oudenburgse deelgemeente. Als vriendenkring willen ze
jaarlijks één goed doel in de regio steunen.

Het Koninklijk Werk IBIS in Bredene werd als eerste goed
doel uitgekozen. Het volgende goede doel is EQUU-LIBRE,
die hippotherapie aanbiedt aan jongeren met een
beperking of mensen die kampen met burn-out, ....van
Westkerke.

“Tijdens het voorbije jaar werden tal van
activiteiten georganiseerd: een verkoop van
steunkaarten, nieuwjaarsdrink, paasfeest met
pannenkoeken en rommelmarkt, om er maar
enkele te noemen”



6

Geef dan zeker een seintje aan Corrie of WoonWel!

Zin om vrijwilliger te worden?

Wijkwerking

Bewoners Joël en Berlinda, nieuwe bewoners in de Amaat
Van Walleghemstraat te Middelkerke aan het woord :

Joël Vlassenbroeck, ruitenwasser, en zijn vrouw
Berlinda Callewaert, huisvrouw, verhuisden op 1
februari 2020 samen met kleindochter Daphne en
zoon Devon naar de ruime gezinswoning met drie
slaapkamers in de Amaat Vanwalleghemstraat 65 te
Middelkerke. Ze stonden bijna 10 jaar op de wachtlijst.

“De tranen sprongen in mijn ogen
toen ik te horen kreeg dat we
mochten verhuizen”,

“Het lange wachten werd beloond. Door de uitbreiding
van ons gezin, was het appartement in Lombardsijde
te klein geworden.”
In de nieuwe woning koos Devon de grootste
slaapkamer. Daphne is blij dat ze nu een eigen kamer
heeft.

“In het begin was de grote woning een aanpassing”,
aldus Joël. “We hebben nieuwe meubels gekocht en ik
dacht dat het vol zou staan maar we hebben nog
ruim plaats over.”

“2 minpuntjes zijn wel dat er in de gang geen
stopcontact is en er vooraan geen buitenkraantje”, zegt
Berlinda.

“Maar wat een mooi zicht hebben we achteraan. We
kijken uit op de velden. We zien vaak hazen lopen,
valken die landen in de weide”, vult Joël aan.

Berlinda & JoëlBerlinda & Joël

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Natuurlijk vergeten we onze

vrijwilligers niet!

De week van 27 februari tot 7 maart

was het weer week van de

Vrijwilligers.

Voor alle vrijwilligers ligt een attentie

van Samenlevingsopbouw klaar, als

dankbaarheid voor alle werk.

Het presentje zal, van zodra dit weer

mag, worden bezorgd door Miranda.

Het feestcomité van Middelkerke heeft in november beslist te stoppen met hun activiteiten. Ook de vrijwilligers

die tot nu het buurthuis in de Eigen Haardwijk te Gistel elke week open hielden zetten hun activiteiten stop. Er

zullen wel nog activiteiten van samenlevingsopbouw doorgaan in het buurthuis.

Wij willen de afscheidnemende vrijwilligers hartelijk bedanken voor al wat zij hebben georganiseerd de

afgelopen jaren en hen bij deze ook nog eens in het zonnetje zetten.

Van harte bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Afscheid van en dank
aan enkele

vrijwilligers!

We zijn echt gelukkig hier!

Corrie de Ruijter | 0487/58.47.81 | Tel 059/25.56.85 | email : corrie.de.ruijter@samenlevingsopbouw.be

Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak.

Ook wij willen iedereen sterkte toe wensen in deze moeilijke tijd.
Heb je nood aan een babbel? Een andere nood of vraag?

Aarzel zeker niet om
ons te bellen! Corrie & MirandaCorrie & Miranda
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? weken thuisblijven met kinderen

6.Bouw je eigen feestje in huis en geef je eigen concert.

Niets zo leuk als een feestje in je eigen woonkamer. Een karaokefeestje,

bijvoorbeeld! Promoveer twee willekeurige voorwerpen tot microfoon en

haal de verkleedkoffer erbij: pret verzekerd.

5. Organiseer een schattenjacht in je eigen tuin.

Verstop een schat in je tuin. Maak een schatkaart met raadsels en opdrachten (al

dan niet in piratenthema) die je kinderen moeten oplossen vooraleer ze bij de

locatie van de schat terechtkomen.

10 TIPS OM VAN THUISBLIJVEN EEN FEEST TE MAKEN:10 TIPS OM VAN THUISBLIJVEN EEN FEEST TE MAKEN:

Vijf weken thuisblijven met kinderen, hoe pak je dat aan? Gelukkig zijn
er een heleboel leuke dingen om met kinderen te doen die wel
coronaproof zijn. We helpen je op weg met deze tien survivaltips.

Wat te doen als je niet kan gaan werken doordat je bedrijf geen activiteiten meer heeft of de onderneming sluit door

deze CORONA-pandemie?

Normaal gezien moet je genoeg dagen gewerkt hebben om recht te hebben op werkloosheid. Maar dat is nu weggevallen,

na tussenkomst van de vakbonden. Dus ook wie denkt niet in aanmerking te komen voor technische werkloosheid, die

denkt geen recht te hebben: toch aanvragen!

Gelieve deze tip door te geven aan mensen uit de groepen die nu hun werk verliezen door Corona.

Recht op
technische

werkloosheid is
uitgebreid!

1. Maak van je living een knusse bioscoop. Kijk een documentaire op

kindermaat.

Wist je dat Ketnet vijf Vlaamse kinderdocumentaires maakte? De korte docu's,

gericht op kinderen tussen 9 en 12 jaar, brengen waargebeurde verhalen en tonen

de wereld telkens door de ogen van een kind. www.ketnet.be/kijken/ket-en-doc/

radio-felix

2. Lees voor .... kinderen genieten van verhalen!

Boeken zijn niet alleen leuk voor volwassenen maar ook voor kinderen.

3. Trek naar buiten. Haal je groene vingers boven :

Nu het weer het steeds vaker toelaat, is het heerlijk om in de tuin te zijn. Samen

met je kids kan je je tuin proper maken.

4. Geef een (bescheiden) picknickfeest.

Maak samen met je kinderen een heerlijk lunchpakket, Gooi het picknickdeken op

in je eigen tuin of op je terras

7. Maak je eigen Picasso.

Als je niet naar het museum kan, dan

breng je het museum gewoon naar je

eigen huis. Maak je favoriete

kunstwerken na (of laat zelf je

creativiteit de vrije loop) en hang ze op

in de hal. Nu nog een openingsreceptie

organiseren met jullie gezinnetje en

jullie tentoonstelling is compleet.

8. Bouw een indoor tentenkamp.

Trek alle matrassen, dons- en leecedekens de living in, bouw een stoer

tentenkamp en houd een onvergetelijke pyjamaparty met het hele gezin.

9. Stuur oma of opa een kaartje.

Een bezoekje brengen aan oma en opa is helaas geen goed idee, maar je

kan ze wel een zelfgeknutseld kaartje of een mooie tekening sturen.

10. Bak het bruin.

Samen koekjes of cupcakes bakken en nadien versieren: plezier

gegarandeerd!

Ben jij, of een lid van jouw gezin,Ben jij, of een lid van jouw gezin,
als werknemerals werknemer, ook getroffen door, ook getroffen door
de CORONACRISIS ?de CORONACRISIS ?

Indien u of één van uw gezinsleden omwille van de coronamaatregelen tijdelijk werkloos werd,

dan kan u een aanvraag tot huurvermindering indienen. U kan huurvermindering krijgen indien

blijkt dat uw gezinsinkomen van de laatste maand 20% lager ligt dan het referentie-

gezinsinkomen waarop uw huur nu werd berekend.

Wat moet u doen?

• U bezorgt ons per post of digitaal een attest van RVA, uitbetalingsinstelling of werkgever

waaruit de tijdelijke werkloosheid blijkt alsook de nodige bewijsstukken op basis waarvan

het huidige inkomen kan berekend worden.

• De looniche, attest ziekte-uitkering, stempelgeld, …. van de afgelopen maand.

Dit moet u doen voor alle verdieners van uw gezin!

Kan uw huur worden
aangepast? N.a.v uw

tijdelijke werkloosheid
tgv de Coronacrisis?
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WoonWel nieuws
01 JANUARI 2020 :

De marktwaarde van een woning bepaalt
mede de huurprijs. Hoe hoger de marktwaarde,
hoe lager de patrimoniumkorting. Ook de
minimale en de maximale huurprijs (onder- en
bovengrens) worden mede bepaald door de
marktwaarde.
De marktwaarde van de sociale huurwoning is
de huurprijs die een huurder voor een
vergelijkbare woning op de private huurmarkt
zou betalen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de marktwaarde
echter niet langer bepaald door de notaris of
door de verhuurder.
Vlaanderen legt een objectief schattingsmodel
op, de zogenaamde sociale huurschatter. Op
basis van een aantal woningkenmerken
(ligging, bouwjaar, oppervlakte, aantal
slaapkamers, staat, …) wordt hier de
marktwaarde bepaald.
Vooral ligging, bouwjaar en grootte (aantal
slaapkamers) hebben een invloed op de
marktwaarde.

Voor elke woning bestaat een rapport met
daarin de woningkenmerken op basis waarvan
de huurschatter de marktwaarde berekent: als
u wil nagaan op basis van welke gegevens de
marktwaarde werd berekend, dan kan u
dit rapport altijd bij uw
huisvestingsmaatschappij opvragen.

VVanaf maart 2020 worden er nieuweanaf maart 2020 worden er nieuwe
aanpassingen aan de huurprijsberekeningaanpassingen aan de huurprijsberekening

doorgevoerd. De geplande aanpassingendoorgevoerd. De geplande aanpassingen
gelden voor huishoudens met inwonendegelden voor huishoudens met inwonende
familieleden tot de derde graad met eenfamilieleden tot de derde graad met een

ernstige handicap.ernstige handicap.DE MARKTWAARDE

BEGIN DIT JAAR VERANDERDE ER VEEL IN
DE BEREKENINGSWIJZE SOCIALE HUUR...
we vatten het nog even samen.

2 DE ENERGIECORRECTIE

Als de marktwaarde van mijn
woning stijgt, zal ik dan een
hogere huurprijs moeten
betalen?

Neen, alleen huurders die wonen
in een nieuwbouw of
vervangingsbouw gebouwd na
01/01/2006 en de nieuwe
verhuringen vanaf 2020
(afhankelijk van de EPC-score).

Vanaf 1 januari 2020 zullen huurders die in
een energiezuinige woning wonen meer huur
moeten betalen. Dit wordt de energiecorrectie
genoemd.
Zo wil de overheid de
huisvestingsmaatschappijen aanzetten om
energiezuinig te investeren. Zonder die
energiecorrectie zouden er immers tegenover
de investeringskosten geen inkomsten staan.
Voor woningen gebouwd sinds 2006 zal een
energiecorrectie aangerekend worden, evenals
bij energetische renovaties in een woning met
een bouwaanvraag vanaf 2015.
In alle andere bestaande contracten wordt er

(voorlopig) geen energiecorrectie aangerekend.
Voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2020
zal de energiecorrectie berekend worden aan
de hand van een energieprestatiecertificaat
(EPC) dat opgesteld moet zijn na 11 januari
2013.
Als de EPC-score echter hoger ligt dan 200
kWh/m²jaar voor midden- of zijappartementen
of 250 kWh/m²jaar voor andere woningtypes,
dan wordt er geen energiecorrectie berekend,
aangezien de score dan namelijk een te hoog
energieverbruik aangeeft om een verdere
detailberekening te verantwoorden. Voor de
berekening van de energiecorrectie neemt

men het verschil tussen het verwachte
energieverbruik van de woning en het
referentieverbruik van de woning. Om de
energiebesparing om te zetten in euro’s, wordt
er gebruik gemaakt van het sociaal tarief en
een factor die rekening houdt
met de verwachte besparing. Zo krijg je de
energiecorrectie uitgedrukt in een
maandelijkse bijdrage.

Huurders die de maximale huurprijs betalen,
zullen een hogere huurprijs moeten betalen.

Antwoord :Antwoord :

Antwoord :Antwoord :

Moeten alle huurders deze
toeslag betalen?

VVraag :raag :

VVraag :raag :
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Wijzigingen

CORRECTIE VANAF 1.04.2020, MET
TERUGWERKENDE KRACHT! :

GEWIJZIGDE BEPALING VAN HET
GEZINSINKOMEN

MET WELK INKOMSTENJAAR
HOUDT MEN REKENING VOOR
HET BEREKENEN VAN DE HUUR

3

5

Er wordt niet alleen meer gekeken naar het referentie-
inkomen van 3 jaar terug:

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten ontvangen
in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet

betrekking heeft.

Het is dus mogelijk dat er binnen één gezin aanslagbiljetten
van verschillende inkomensjaren gebruikt zullen worden.

Als het inkomen lager ligt dan het leefloon, dan wordt dit
niet langer meer opgetrokken tot het leefloon voor de
berekening van de huurprijs.

Ja, als de gegevens voor 12 januari bezorgd
worden, zal de huurprijs aangepast worden.

2. De huurprijs wordt gebaseerd op het meest recente aanslagbiljet. Als
ik in december een nog recenter aanslagbiljet ontvang, wordt de
huurprijs dan nog aangepast?

Ja, vanaf 2020 zal haar inkomen meegeteld worden. Ook het inkomen

van kinderen, jonger dan 25 jr., die geen kinderbijslag meer

ontvangen wordt volledig meegeteld.

3. Mijn zoon is ernstig gehandicapt en ontvangt
een inkomensvervangende tegemoetkoming. In de
media wordt verteld dat zijn uitkering nu toch
niet helemaal zou meetellen voor de
huurprijsberekening?

Dat is waar. Deze maatregel werd onlangs herzien
door de minister. Het inkomen van familieleden
van de eerste, tweede en derde graad, die erkend
zijn als ernstig gehandicapt, wordt in 2020 met
€ 11.1€ 11.148,38 euro verminderd. Di48,38 euro verminderd. Dit bedrag wordtt bedrag wordt
evenwel begrensd tot het ref. inkomen van datevenwel begrensd tot het ref. inkomen van dat
familielid.familielid.

1. Mijn 75-jarige moeder is 3 jaar geleden bij mij komen wonen. Tot

2019 werd haar inkomen niet meegeteld voor de huurprijsberekening

omdat ze ouder is dan 65 jaar. Verandert dit met de nieuwe

regelgeving?

4 DE INKOMENSGRENS IN 2020

25.317 voor een alleenstaande;

27.438 voor een alleenstaande met een handicap;

37.974 voor gezin, verhoogd met 2.123 per persoon ten laste;

Enkele vbn. :Enkele vbn. :

Vanaf 1 januari 2020 wordt het volledige inkomen van alle meerderjarige personen
(18 jaar of ouder) die de woning op duurzame wijze bewonen, aan 100% meegeteld.
Het inkomen van tijdelijke bijwoners en van meerderjarige kinderen die nog
kinderbijslag trekken, wordt niet in rekening gebracht.

Van alle gezinsleden van de 1ste, 2de en 3de graad die erkend zijn als ernstig
gehandicapt wordt het geïndexeerde referentie-inkomen met € 11.148,38 verminderd.

Elke persoon die erkend is als ernstig gehandicapt krijgt € 19,00 korting.

Een inwonend familielid die erkend is als ernstig gehandicapt van de 1e, 2de en 3de
graad krijgt een dubbele korting, € 38,00. Deze in het rood vermelde maatregelen
heeft de minister onlangs aangepast.
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Wat is het verschil
tussen een huurder
en een bijwoner?

Nuttige info

Wat zijn huurlasten?

De huurlasten betreffen

maandelijkse voorafbetalingen die

berekend worden op de effectieve

kosten van voorgaande jaren. De

onderhoudskosten voor groen,

gemeenschappelijke delen, liften en

centrale verwarming worden

berekend per woningcomplex,

waarbij de lasten gelijk worden

verdeeld over het aantal verhuurde

woningen.

Hoe worden de huurlasten voor

nieuwe woningcomplexen

berekend?

Bij nieuwe gebouwen kan men geen

berekening maken op basis van

facturen van de laatste effectief

gekende kost dus moet men werken

met voorschotten. Van zodra alle

facturen gekend zijn, kan er een

afrekening van deze voorschotten

gebeuren. Dit kan ten vroegste nà 1

of 2 volledige jaren van bewoning of

van zodra wij alle facturen hebben

ontvangen.

Wij wonen in een nieuw

appartement, betalen voor

onderhoud, maar er is nog geen

onderhoudsirma aangesteld? Wat

nu?

Wanneer de eerste afrekening volgt

zal deze huurkost in mindering

komen van de reeds betaalde

huurlasten. Je betaalt dus nooit voor

iets dat niet werd uitgevoerd.

HEB JE HIEROMTRENT NOG VRAGEN?

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

WAT JE MOET WETEN OVER DE HUURLASTEN EN
HOE ZE WORDEN BEREKEND :

BIJWONER

DEFINITIE HUURDER VANAF 01.01.2020 WIE IS ER HUURDER?

• Diegene die zich opgaf als toekomstig referentiehuurder

• Zijn gehuwde partner of wettelijke samenwoner op

voorwaarde dat hij mee in de sociale woning woont

• Zijn feitelijke partner, mits hij bij aanvang de sociale woning

bewoont, of minstens één jaar duurzaam samenwoont in de

sociale voorwaarden en voldoet aan de voorwaarden (zie

art. 91, §1, eerste lid VWC)

• Hebben persoonlijk woonrecht

• Moeten voldoen aan inschrijvings- en

toelatingsvoorwaarden

• Inkomsten tellen mee voor de inkomstenvoorwaarde

• Inkomsten tellen mee voor de huurprijsberekening

• Hun inkomsten tellen mee bij controle voorwaarden

verlenging huurovereenkomst (enkel bij contracten van

9 jaar)

• Moeten huurovereenkomst of bijvoegsel ondertekenen

en zijn verantwoordelijk voor de personen die bij hen

verblijven (art. 1735 BW)

• Tellen mee voor het aantal bewoners (bv. bij

onderbezetting)

• Tellen mee voor de rationele bezetting

• Hun inkomsten tellen niet mee bij controle voorwaarden verlenging

huurovereenkomst (enkel bij contracten van 9 jaar)

• Moeten huurovereenkomst of bijvoegsel niet ondertekenen. De

huurdersverplichtingen gelden niet voor hen

• Tellen mee voor het aantal bewoners (bv. bij onderbezetting), behalve de personen

die de sociale woning niet duurzaam bewonen

• Tellen mee voor de rationele bezetting, behalve personen die de sociale woning niet

duurzaam bewonen

<>OPSPLITSING HUURDER

Contacteer ons tevens als je je in één van onderstaande situaties bevindt :

• Hebben geen persoonlijk woonrecht

• Moeten niet voldoen aan inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden

• Inkomsten tellen niet mee voor de inkomstenvoorwaarde

• Inkomsten tellen mee voor de huurprijsberekening, behalve dat van :

• minderjarige bijwoners

• meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag ontvangen

• personen die niet duurzaam bijwonen

Ja, dat is mogelijk! Hebt u minder inkomen dan enkele jaren geleden?
Bezorg de gegevens van de laatste drie maanden van alle gezinsleden.
Als het verschil minstens 20% bedraagt, zal de huurprijs aangepast worden.

Indien uw inkomen daalt door een reden die
niet aan Corona te wijten is?

Ook dan kan u een herberekening van de
huurprijs vragen op basis van het huidige
inkomen.

1. jij of een gezinslid gaat met pensioen
2. er is een overlijden binnen het gezin of een gezinslid heeft de

woning verlaten
3. een extra inwoner
4. een recenter aanslagbiljet dan er gebruikt werd bij de huidige

berekening
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Nuttige info

We waren gewaarschuwd… storm ‘Ciara’ raasde op zondag, 2 februari 2020

over ons land. Code oranje! We hoorden op het nieuws dat de brandweer

handen tekort kwam.

Ook enkele woningen in onze wijken werden niet gespaard. Vooral in

Middelkerke was er schade door afwaaiende dakpannen. In Slijpe was er

schade aan het plat dak van 1 woning.

STORMSCHADE - De storm 'Ciara' - 2.02.2020

Wat kan of moet je als huurder dan doen?

Je bent dus verplicht WoonWel in te lichten over de schade aan de woning.

Een huurder heeft de ‘feitelijke bewaking’ over de huurwoning en is niet

alleen de best geplaatste maar ook enige en zeker eerste persoon die op de

hoogte is van gebreken. Dat maakt deel uit van je plicht om de woning als een

goed huisvader te gebruiken.

Als huurder heb je meldingsplicht.

Best bel je WoonWel dus zo snel mogelijk op, en desnoods breng je ons

op de hoogte van de schade via een email.

Als huurder moet je bewarende maatregelen treffen om mogelijke

meerschade te beperken, zoals het plaatsen van emmers die het

binnendruppelende water opvangen, net om te vermijden dat de woning

verdere schade oploopt. De brandweer kan je oproepen om alvast

noodreparaties uit te voeren, zoals het plaatsen van een dekzeil op het dak

zodat het tot zolang in elk geval niet kan binnen regenen.

Neem zo veel mogelijk foto’s van de schade. Deze foto’s kunnen dan aan

de verzekering worden bezorgd. Ook belangrijk is dat de beschadigde

goederen worden bijgehouden, voor het geval de verzekering een expertise

nodig zou vinden.

VANAF DEZE ZOMER VERWELKOMEN WE U IN
ONZE NIEUWE KANTOREN IN OOSTENDE

De verhuis is gepland voor deze zomer.

Na onze verhuis uit Gistel worden de oorspronkelijke burelen in de Ellestraat

15 omgebouwd tot 3 nieuwe sociale huurappartementen. De Clarahoeve in

de Stuiverstraat zal een andere bestemming krijgen.

DE MEDEWERKERS < kantoor Ellestraat 15, Gistel en Stuiverstraat 401,

Oostende > VERHUIZEN DEZE ZOMER SAMEN NAAR DE NIEUWE KANTOREN

VAN WOONWEL IN OOSTENDE, LIJNDRAAIERSTRAAT 13!

In Gistel wordt een bijkantoor ingericht in de Sint-Jans-Gasthuisstraat 35C.

De streefdatum van oplevering is juni 2020.

Kan ik als huurder nog terecht in Gistel?

Z
IT

D
A

G
E

N

Tot eind juni : GISTEL, Ellestraat 15

Vanaf 1 juli GISTEL : Sint-Jans-Gasthuisstraat 35C

Dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u
Woensdagvoormiddag van 9 u tot 12u
of na afspraak :

MIDDELKERKE, Spermaliestraat 1 - raadzaal gemeentehuis

OUDENBURG, Weststraat 33 (De Grote Poort)

Bij Nathalie 059/25.56.84 (voor de huurders)
Bij Claudia 059/25.56.81 (voor de kandidaat-
huurders)

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

VOOR HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS :

Elke tweede donderdag van de maand van 9u30 tot 11u30,
met uitzondering van de schoolvakanties



GOED WONEN, daar zorgen we samen voor!
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E
L evi.jordens@woonwel.be

evelien.janssens@woonwel.be

nico.sanders@woonwel.be

jan.beunnens@woonwel.be

heidi.mullebrouck@woonwel.be

maaike.vansevenant@woonwel.be

claudia.tytgat@woonwel.be

nathalie.dupont@woonwel.be

nathalie.volcke@woonwel.be

joeri.demaegdt@woonwel.be

tanja.verheirstraeten@woonwel.be

Evi JORDENS - Directeur

Evelien JANSSENS - Boekhouding

Nico SANDERS - Projecten, Werfopvolging

Jan BEUNNENS - Projecten, Beheer patrimonium/energiedeskundige, Leningen/dossierbeheerder

Heidi MULLEBROUCK - Algemene administratie, Leningen/dossierbeheerder, Inschrijving kandidaat-kopers, Verkoop

Maaike VANSEVENANT - Projecten, Verkoop, Info leningen, Inschrijving kandidaat-kopers

Claudia TYTGAT - Begeleiding huurders i.k.v. renovatieprojecten, Inschrijving kandidaat-huurders, Toewijzingen

Nathalie DUPONT - Huurprijsberekeningen, Huuradministratie, Huurfraude, Huisbezoeken, Layout WoonKrant

Nathalie VOLCKE - Huuradministratie, Opvolging van huurachterstallen

Joeri DEMAEGDT - Technisch beheer patrimonium, Inventariseren technische gegevens

Tanja VERHEIRSTRAETEN - Technisch beheer patrimonium, Projectadministratie

VERLOFDAGEN 2020

Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2020

Pasen, zondag 12 april 2020

Paasmaandag, maandag 13 april 2020

Dag van de Arbeid, vrijdag 1 mei 2020

Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, donderdag 21 mei 2020

Pinksteren, zondag 31 mei 2020

Pinkstermaandag, maandag 1 juni 2020

Feest van de Vlaamse Gemeenschap, zaterdag 11 juli 2020

Nationale Feestdag, dinsdag 21 juli 2020

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, zaterdag 15 augustus 2020

Allerheiligen, zondag 1 november 2020

Allerzielen, maandag 2 november 2020

Wapenstilstand, woensdag 11 november 2020

Feest van de Dynastie, zondag, 15 november 2020

Kerst en Nieuw, vrijdag 25 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021

WoonWel bruist!

Tanja

ONS CONTACTEREN? 050/
33.90.50

Vanaf 2 januari 2020 werd onze ploeg
uitgebreid met een technisch medewerker.

Tanja Verheirstraeten is 48 jaar en
woonachtig in Middelkerke. Haar taak bestaat
vnl. in het ondersteunen van de technische
dienst, opmaken plaatsbeschrijvingen, ...

We wensen Tanja hartelijk welkom in ons
team!

DOWNLOAD DE LENINGENPROSPECTUS
op WWW.WOONWEL.BE/ik wil lenen.

Wenst u alles eens rustig te lezen? Download de
leningenprospectus die u een volledig overzicht van de te
volgen procedure biedt, of de brochure Vlaamse woonlening
in het kort voor een beknopt overzicht.

Meer uitleg over de aanvraag van een lening?

Download het inlichtingenblad leningaanvraag of onze
algemene infobrochure.


