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

RESPECT... voor ACTIEVE BEWONERS.

We kunnen niet zonder hen. Van huurders die met
medebewoners hun buurt schoon, heel en veilig
houden tot leden van de huurdersraad die de
belangen van de medehuurders behartigen.

Al deze enthousiaste vrijwilligers zetten zich
onvoorwaardelijk in om hun woonomgeving te
verbeteren. En daar zijn wij ontzettend blij mee!

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 .....

Nog steeds staan de geplande renovaties in de
‘Ettlingenwijk’ en de ’Eigen Haardwijk’ vooraan op de
agenda.

Momenteel kan een deel van de bewoners in de
Ettlingenwijk reeds verhuizen en zijn enkele gezinnen
uit de Eigen Haardwijk te Gistel, die tijdens onze
huisbezoeken aangaven een verhuis naar Middelkerke
wel te zien zitten, verhuisd naar één van onze nieuwe
huurwoningen in Middelkerke.
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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 :

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)

NUTTIGE INFO

44

Op de Algemene Vergadering van 3 juni is er een
nieuwe Raad van Bestuur van WoonWel aangesteld.
De raad die oorspronkelijk 17 leden telde is
gereduceerd naar 9 leden. Onze nieuwe voorzitter is
Mevrouw Romina Vanhooren. Verderop in deze
WoonKrant wordt de nieuwe Raad van Bestuur aan
u voorgesteld.

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 deugddeunde vakantie!

Bij Nathalie 059/25.56.84 (voor de huurders)

Bij Claudia 059/25.56.81 (voor de kandidaat-huurders)
RENOVATIE - update55
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Projecten in de kijker

Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

Situatieplan van de nieuwbouwwoningen tov de bestaande
appartementsblokken Dorpsstraat 9A, 9B, 9C.

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).

BOUWEN VAN 6 EENGEZINSWONINGEN EN FIETSENBERGING

Ontwerp : ampe.trybou architecten - Oudenburg

Oudenburg - Ettelgem :
Schoolstraat

Oudenburg - Westkerke : Rozemarijnstraat

BOUWEN VAN 6 APPARTEMENTEN

achtergevel

Na de afbraak van de bestaande gebouwen met
bijgebouwen, Schoolstraat 12 en 14, kunnen de
bouwwerken een aanvang nemen. WoonWel
bouwt op die plaats 6 ééngezinswoningen met
een gemeenschappelijke ietsenbergplaats.

De 6 woningen worden achter elkaar geplaatst,
dwars op de Schoolstraat. Hierdoor hebben de
woningen een dubbele oriëntatie; enerzijds
hebben ze een private tuin en anderzijds
ontstaat een nieuwe, publieke doorsteek tussen

de Schoolstraat en de Dorpsstraat, niet
toegankelijk voor voertuigen en bestemd voor
voetgangers en ietsers.

Achteraan het volume wordt een collectieve
ietsenberging gerealiseerd die zowel voor de
nieuwe woningen als de bestaande
huurappartementen ingezet kan worden. De

start van de werken is voorzien op het einde

van dit jaar.

WONEN IS EEN BELANGRIJK THEMA...

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

WoonWel waarborgt de kwaliteit en het
comfort van haar woningen op vlak van :

• veiligheid
• gezondheid
• energiezuinigheid
• milieuvriendelijkheid
• bruikbaarheid

"De noodzaak om zuiniger om te springen met energie
vraagt ons om veel beter geïsoleerde woningen te
bouwen die ook zelf energie produceren, terwijl de
mobiliteitsvraagstukken ons uitdagen om na te denken
over de inplanting van onze woningen."
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Gistel : Kaaistraat / Kasteelstraat

Ontwerp : architect ampe.trybou - Oudenburg

• 26 parkeerplaatsen in ondergrondse garage, incl. 4 MV

• 15 extra individuele bergingen in de ondergrondse parking

• ietsstaanplaatsen

• 1 lift bedient 18 appartementen

BOUWEN VAN 18 HUURAPPARTEMENTEN

Projecten in de kijker

... GOED WONEN IS IMMERS EEN BELANGRIJKE
PIJLER VOOR KWALITEIT VAN LEVEN

"Slim ruimtegebruik met inbreiding,
stadsvernieuwingsprojecten,
kernversterking, renovatie en
vernieuwbouw (afbraak en heropbouw)."

Bouwen van 18 appartementen waarvan :

• 3 type 1/2 (1 slk. voor max. 2 personen)

• 11 type 2/3 (2 slk voor max. 3 personen), waarvan 3 appartementen aangepast voor

personen met een fysieke beperking,

• 2 type 3/4 (3 slk voor max. 4 personen)

• 2 type 4/5 (4 slk voor max. 5 personen).

situatieplan gelijkvloers Kasteelstraat / Kaaistraat
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WoonWel nieuws

EVENTJES VOORSTELLEN :

Ik ben Romina VANHOOREN, kersvers voorzitter van WoonWel. Ik ben 30 jaar en woon samen met
mijn vriend Pieter en dochtertje Eliza (1,5 jaar) in Roksem (Oudenburg).

In 2011 studeerde ik af als Master in de Politieke Wetenschappen aan de Gentse Universiteit. Ik ben
ondertussen reeds bijna 15 jaar politiek actief. In 2012 werd ik verkozen tot gemeenteraadslid in
Oudenburg waar ik recent ook Schepen voor Jeugd, Wonen en Gezin en Voorzitter van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst werd.

Professioneel was ik afgelopen jaren actief als medewerker op verschillende kabinetten. Zo onder
meer bij voormalig Staatssecretaris en Viceminister-President Bart Tommelein, Minister van Noordzee
Philippe De Backer en momenteel als Adjunct-Kabinetschef Algemeen Beleid bij Vlaams Viceminister-
President Sven Gatz.

WAT WIL JE BEREIKEN VOOR WOONWEL :

Als voorzitter wil ik heel nauw samenwerken met alle actoren binnen de sociale huisvesting in de regio.
Zo wil ik volop de banden met de verschillende lokale besturen versterken zodat de vele
woonprojecten die op stapel staan, over een groot draagvlak beschikken.

Over een eigen woning beschikken, is namelijk nog steeds de beste sociale bescherming.

Daarnaast is ook woonkwaliteit en duurzaamheid voor zowel de vele kopers als huurders

bij WoonWel voor mij, als nieuwe voorzitter, van cruciaal belang.

Het nieuw bestuur met van links naar rechts,

Sara Peere, Ignace Dereeper, Magda Inghelbrecht, Roland Defreyne, Michèle Van Troost,
Romina Vanhooren, Anthony Dumarey, Rosa Desender en Marc Maene.

3 JUNI 2019 - aanstelling nieuwe Raad van Bestuur

Romina VANHOOREN, voorzitter

Magda INGHELBRECHT, bestuurder

Roland DEFREYNE, bestuurder

Michèle VAN TROOST, bestuurder

Rosa DESENDER, bestuurder

Marc MAENE, bestuurder

Anthony DUMAREY, bestuurder

Sara PEERE, bestuurder

Ignace DEREEPER, bestuurder

Stad OUDENBURG

Gemeente BREDENE

Stad GISTEL

Stad OOSTENDE

Gemeente MIDDELKERKE

Gemeente ICHTEGEM

Provincie

Overige inschrijvers

Overige inschrijvers

Nieuwe voorzitter van WoonWel is Romina
VANHOOREN :

Woord van Dank aan de uittredende Raad
van Bestuur :

Romina VanhoorenRomina Vanhooren

Evi JordensEvi Jordens

We nemen afscheid van de uittredende leden van de Raad van Bestuur. Dit
kunnen we uiteraard niet doen zonder een woord van dank uit te spreken aan:

Ignace Dereeper, Isabelle Capelle, Germain Vanhoutte, Conny Dierendonck, Ann
Casier, Rik Dewanckele, Sara Peere, An Vanhercke, Nancy Bourgoignie, Kimberley
Rousselle, Magda Inghelbrecht, Annie Cool, Rosa Desender, Francine Duron, Erik
Kimpe en Annemie Clyncke.

Samenwerking is het codewoord geweest van deze 17 leden tellende ploeg.

De voorbije 6 jaar heeft WoonWel, onder voorzitterschap van Ignace Dereeper tal
van uitdagingen inzake huisvestingsbeleid aangegaan en werd een lange
termijnvisie uitgestippeld voor de sociale huisvesting. Om de toekomst te
verzekeren werd er steevast geïnvesteerd in aankoop van gronden en panden. De
maandelijkse vergaderingen werden stipt bijgewoond en steeds werd er
constructief meegedacht over de verschillende projecten.

We kijken dus terug op een positieve en aangename samenwerking met een
bestuurdersploeg waar vriendschap ook een belangrijk onderdeel van was. Voor
Ignace Dereeper, Magda Inghelbrecht, Sara Peere en Rosa Desender is de
samenwerking nog niet beëindigd. Zij zetten hun mandaat verder in de nieuwe
Raad van Bestuur.

Bedankt voor het vertrouwen en de constructieve medewerking de afgelopen
jaren!

Leden Raad van Bestuur :

Op 3 juni 2019 ging de Algemene Vergadering door in het LDC Biezenbillk te Oudenburg. Tijdens deze
Algemene Vergadering werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen.
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Renovatie - UPDATE

Ik ben Dominique BEECKMANS, mama van 2 kinderen en
ik woonde oorspronkelijk in de Eigen Haardwijk.
Deze wijk wordt in de komende jaren grondig gerenoveerd.
Toen de mensen van WoonWel mij persoonlijk kwamen
vertellen dat er een grondige renovatie gepland stond en
dat elke huurder weg moest was ik niet echt verrast. Er
gonsden al enkele jaren geruchten over deze renovatie in
de wijk. Tijdens dit huisbezoek door de medewerkers van
WoonWel werd grondig geluisterd naar mijn wensen en
bekommernissen. Het blijven wonen in Gistel was voor mij
geen echte vereiste. Omdat ik familie heb in Middelkerke
en WoonWel ook daar woningen verhuurt gaf ik aan dat ik
interesse had voor de woningen in Middelkerke.

Sedert 1 juni 2019 ben ik verhuisd naar één van de nieuwe
woningen in de Amaat Vanwalleghemstraat te Middelkerke.
Ik was onmiddellijk gecharmeerd door de woning en de
locatie in een nieuwe en rustige wijk.
De woning die mij werd toegewezen voldoet ruimschoots
aan mijn verwachtingen : De woning is nieuw, aangenaam,
comfortabel en zeker groot genoeg voor de kinderen en
mezelf.

Ik heb geen spijt van deze verhuis omdat de huizen in de
Eigen Haardstraat verouderd waren en het verhuizen naar
een nieuwe woning een pluspunt is. Hier heb ik nu een
splinternieuwe woning in een aangename en rustige wijk .
Voor mij en mijn gezin is het alleen maar positief!

Bewoner Dominique
BEECKMANS aan het
woord :

NIEUWS UIT DE EIGEN HAARDWIJK EN DE ETTLINGENWIJK

Claudia TYTGAT leidt deze renovatiebeweging
mee in goede banen :

Heeft u vragen of ideeën die u met WoonWel wil delen?Heeft u vragen of ideeën die u met WoonWel wil delen?
Neem contact met ons op via renovaties@woonwel.beNeem contact met ons op via renovaties@woonwel.be

Alle bewoners die moeten
verhuizen omwille van de
renovatie aan hun eigen woning,
worden ingeschreven op onze
wachtlijst. De nieuwe woningen
die vrijkomen worden prioritair
toegewezen aan deze groep van
bewoners.
WoonWel houdt, zoveel als
mogelijk, rekening met de wensen
van de betrokken huurders en
met de rationele bezetting van de
vrijgekomen woningen.

De renovatie van de Ettlingenwijk
werd ingedeeld in 2 fases.
Momenteel kan een deel van de
bewoners in de Ettlingenwijk te
Middelkerke reeds verhuizen naar
onze woningen wat verderop
gelegen in de Amaat

Vanwalleghemstraat. en de
Oostendelaan. In de loop van
september zullen ook de
nieuwbouwwoningen in de
Kruiersstraat en Juttersstraat
aldaar woonklaar zijn.
Enkele gezinnen uit de Eigen
Haardwijk die, tijdens ons
huisbezoek aangaven ook naar
Middelkerke te willen verhuizen,
zijn ondertussen ook verhuisd of
maken zich klaar om te
verhuizen.

In samenspraak met de
architecten worden de
verschillende fases uitgewerkt.
Hierover volgt meer nieuws in
de volgende WoonKrant.

In Oudenburg en deelgemeente
Westkerke wonen er ook al

bewoners van de Eigen Haardwijk.

Onlangs nog werden enkele
geïnteresseerde huurders
uitgenodigd voor een bezoekdag
aan het project op de Molensite.

De woningen werden enthousiast
onthaald en de troeven als volgt
omschreven:

"heel energiezuinige, lichte,
ruime woningen met een
perfecte ligging dichtbij
supermarkt en andere winkels".

"Als een grote puzzel"! Zo legt Claudia Tytgat de
renovatiebeweging uit! Door een grondige studie
van de verschillende mogelijkheden van fasering in
deze renovaties en de verschillende
overlegmomenten met de architect kon Claudia
aan de slag gaan.

Het is geen sinecure om de huurders van een hele
wijk te herhuisvesten.
Langzaam komen er oplossingen en momenteel
zijn er al enkele bewoners verhuisd naar een
geschikte woning. De onzekerheden zijn er nog
maar maken stilaan plaats voor vertrouwen. En dat
is een goede zaak.

Bewoner Lucienne DECOUTER
aan het woord :

Ik had al een tijd geleden mijn aanvraag
gedaan voor een kleinere woning, dit op
aandringen van mijn familie. En hoewel ik
zelf vond dat ik op de wijk Eigen Haard
een beetje vast zat omdat ik tamelijk ver
van de winkels woon en daardoor vaak
beroep op anderen moest doen en de
grote tuin, die ik niet goed meer kon
onderhouden, mij zorgen baarde, vond ik
het best aangenaam in mijn huis. Ik
woonde er dan ook 30 jaar en had er tal
van goeie souvenirs.

Maar toen kwam de brief van WoonWel. Er
was een huis beschikbaar aan de

Godelieveherberg. Ik mocht gaan kijken.
Mijn dochter was mee. Zij moest mij echt
overtuigen met verschillende argumenten :
Alles in de woning is dicht bij elkaar, het is
groot genoeg, je kan zelf weer
boodschappen doen, ….
Ik was wat overdonderd omdat ik afscheid
moest nemen van mijn woning in de Eigen
Haard en voor mij alles zo vlug ging.

Toen ik uiteindelijk de knoop had
doorgehakt begon het pas. Ik moest
natuurlijk afstand doen van veel dingen.
Maar dat vond ik ook nodig omdat ik mijn
nieuwe woning niet wou vol zetten en de

woonruimte zodoende luchtig bleef.

Mijn nieuwe woning is heel gerielijk, alles
is beneden. De 2 slaapkamers hebben een
toegang tot de badkamer. Ik heb geen
lawaai van de straat. De vloerverwarming
is aangenaam. Dat het wat langer duurt
vooraleer de woning opwarmt is het
enigste nadeel.

Vanaf de eerste week al voelde ik mij goed
en was ik blij dat ik het gedaan had.

We gaan samen op zoek

naar de beste oplossing!

LucienneLucienne

DominiqueDominique
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Miranda Bouttens, ervaringsdeskundige &
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 +

We nemen afscheid van Mira Bracké en
verwelkomen onze nieuwe
opbouwwerker Corrie de Ruijter!

In het project Tweezijdig + , een project
waarmee WoonWel in samenwerking
met Samenlevingsopbouw de inspraak
van haar bewoners wil verhogen, heeft
Mira Bracké sedert eind 2015 oneindig
mooi werk geleverd!
Mira Bracké realiseerde tal van
projecten, o.a. het buurthuis in de Eigen
Haardwijk, de huurdersraad, het
composteringsproject, en de

groentebakken op het
Brouwerijdomein, .... Ze was steeds een
luisterend oor voor de
bekommernissen van de bewoners en
behartigde hun belangen bij WoonWel.
Daarvoor kon ze steunen op de
onophoudelijke inzet van de bewoners/
vrijwilligers en Miranda Bouttens,
ervaringsdeskundige bij
Samenlevingsopbouw, Zij bood
ondersteuning in het buurthuis en
tijdens vele andere activiteiten.
We willen Mira dan ook bedanken voor
haar ongeloolijke inzet.

Het duurde enige tijd vooraleer een
nieuwe opbouwwerker werd gevonden.
Om die tijd te overbruggen heeft
Samenlevingsopbouw Liesbeth
Deschacht ingeschakeld die samen met
Miranda Bouttens, het project
Tweezijdig + bij WoonWel kwam
ondersteunen. Ook Liesbeth wensen
we dus hartelijk te bedanken voor haar
medewerking.

Beste bewoners,Beste bewoners,

Corrie kwam op 1 juni in dienst bij Samenlevingsopbouw. Zij is 40
jaar en voorheen werkte zij in de zorg. Corrie is van Nederlandse
afkomst en woont reeds 4 jaar in België. Samen met haar
echtgenoot heeft zij 3 kinderen.

Corrie de Ruijter,
nieuwe opbouwwerker.

Miranda Bouttens,
ervaringsdeskundige in armoede en
sociale uitsluiting.

Veel succes Corrie en
WELKOM bij WoonWel!

Beste huurder(s),

Ik hoop jullie spoedig
te ontmoeten en kijk
alvast uit naar onze
samenwerking!

Miranda is 52 jaar, een alleenstaande moeder met 2 volwassen
zonen. Zij is ondertussen ook al de trotse oma van 2
kleinkinderen.
Miranda volgde een 4 jaar durende opleiding
'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting' bij VZW
De Link. In 2010 volgde ze stage bij samenlevingsopbouw. Na
haar stage, op 1/01/2012 kon ze bij Samenlevingsopbouw als
ervaringsdeskundige aan de slag.

Ervaringsdeskundigen worden bij heel diverse opdrachten
ingeschakeld.

FUNCTIES VAN EEN ERVARINGSDESKUNDIGE :

Ondersteunen : bewaakt dat de huurder t.o.v. WoonWel
betrokken wordt en blijft bij het tot stand komen van de
oplossing van zijn probleem.

Tolken : Verduidelijkt de leefwereld van huurder en legt uit hoe
bepaalde situaties ontstaan of te begrijpen zijn. Dit werkt in
beide richtingen tussen WoonWel en bewoners.

Drempelverlagend werken: kent de leefwereld van de

huurder(s) zo goed dat ze vaak sneller en diepgaander contact

heeft. Ze herkennen elkaar en spreken dezelfde taal.

Bemiddelen : op het informele niveau, bij kleinere incidenten of
misverstanden, dichtbij de huurders en hulpverleners kan de
ervaringsdeskundige vaak een bemiddelende rol opnemen.
Doordat de ervaringsdeskundige het vertrouwen geniet van
zowel de huurder(s) als van de organisatie is zij goed geplaatst
om een brugfunctie op te nemen wanneer de communicatie
moeilijk loopt tussen hulpverleners en beleidsmakers enerzijds
en bewoners van WoonWel anderzijds.

Kritische functie/Signaalfunctie : Bij het ontwikkelen van
beleid, het uitvaardigen van nieuwe maatregelen of het opzetten
van acties kunnen ervaringsdeskundigen aangeven wat de
slaagkansen of de (neven)effecten kunnen zijn bij mensen die in
armoede leven.

CorrieCorrie

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.
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NIEUWS UIT GISTEL!

Geef dan zeker een seintje aan Corrie of WoonWel!

Zin om vrijwilliger te worden?

Wijkwerking
De HuRa van 1 april ging door in Gistel. Op het programma stond een vorming Sociale Huur.
Gastspreker was Nico BAEKE, coördinator bij de Huurdersbond. Het accent lag op hoe de regelgeving in
elkaar zit inzake herhuisvesting bij renovatiewerkzaamheden.
Het was een interessante uiteenzetting.

1 april 2019

20 maart en 22 mei 2019

OVERLEG MEDEWERKERS
'DE GROENE BARAK'

DE HUURDERSBOND verdedigt de
belangen van alle huurders in de
private en sociale huursector en
komt op voor al wie het extra
moeilijk heeft op de huurmarkt.

HuRa : Huurdersraad

WoonWel

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.

We komen in het najaar 2019 opnieuw samen in Gistel, Middelkerke of Oudenburg.
De juiste datum en plaats wordt nog medegedeeld aan alle leden van de
Huurdersraad.

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Corrie de Ruijter –
0487 584 781 | corrie.de.ruijter@samenlevingsopbouw.be

Huurdersparticipatie - Hoe kunnen
huurders met ons meedenken en doen?

Op regelmatige basis volgt er
een overleg met de vrijwilligers
van De Groene Barak. Daar
worden allerhande zaken
besproken over de werking van
het composteringsproject. Zowel
organisatorisch als op vlak van
ondersteuning, kennis worden
de koppen bij elkaar gestoken.
Op het laatste overleg op 22 mei
werd schepen Wim Aernoudt
uitgenodigd. Wim is schepen van
Huisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu & Huisvuil. Na
de vergadering werd een bezoek
gebracht aan het
Brouwerijdomein waar er
verschillende groentenbakken
werden geplaatst. We konden
vaststellen dat dit opnieuw een
succesvolle onderneming is.
Menig huurder/bewoner

ontfermt zich over zijn mini-
groententuin en met succes
trouwens. Aan de
composteringsplek werd door
Jan Vandecasteele nog eens
uitgelegd/opgefrist dat je
regelmatig de verschillende
compostbakken moet
uitscheppen en verleggen.

Na aloop kregen alle
deelnemers een mooie
bodywarmer cadeau. Die hangt
met dit tropische weer wellicht
mooi in de kleerkast.... maar zal
zeker zijn nut hebben op de
momenten dat het weer weer
wat "Belgischer" wordt!

www.huurdersbond.be
doorklikken West-Vlaanderen
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Spring binnen in het kantoor van WoonWel, Ellestraat 15 of maak een afspraak.

Wijkwerking

NIEUWS UIT OUDENBURG!

PAASEIERENRAAP EN PANNEKOEKENFESTIJN VRIENDENKRING
SLACHTHUISWIJK TE WESTKERKE

Ons doel: Mensen samen brengen

De opbrengst gaat naar een goed doel: Ibis
We kregen hulp van enkele vrijwilligers. Dirk en onze Paashaas Marc, verzorgde de show
met allerlei animatie voor jong en oud.
Maar liefst 124 mensen schreven zich in om in familie- of vriendenkring Pasen te vieren.
Iedereen betaalden €5 voor 1 gratis kofie en Pannenkoeken a volonté.
Dankzij onze sponsors zijn alle aanwezigen erg verwend met paaseitjes, snoepgoed, leuk
speelgoed en een grote tombola enz..

De sfeer zat onmiddellijk goed vanaf het eerste moment. Dit eerste grote en zeer geslaagde
feest smaakt naar meer. Bedankt aan alle aanwezigen!

We gaan al langer voor een warme samenleving. Samen eten, met elkaar praten, elkaar ontmoeten ....
Het doel is : om mensen samen te brengen!
Vraag het maar aan de bewoners van de Slachthuiswijk in Westkerke.

EIGEN HAARD - PAASEIERENRAAP EN ACTIE ZWERFVUIL

Op 13 april kwam de Paashaas langs in de
Eigen Haardwijk. Omdat de Paashaas zijn eieren
enkel wou verstoppen in een propere wijk,
was er eerst een grote opruimactie met de
kinderen.

Er werden helaas 10 zakken vol afval gevuld!
Gelukkig waren de kinderen massaal aanwezig
en hebben ze allemaal hun uiterste best gedaan
om de vuilnis op te ruimen. Dank aan alle
kinderen!

De Paashaas was in zijn nopjes met het
resultaat dat hij over de hele propere wijk
paaseieren heeft verstopt. Met behulp van
WoonWel, Samenlevingsopbouw West-
Vlaanderen en de vrijwilligers van Eigen Haard
kregen alle kinderen die hadden meegeholpen
van de Paashaas enkele chocolade-eieren en
speelgoed.

Tot volgend jaar, Paashaas!

28 april 2019

Onze volgende activiteit, de Rommelmarkt, gaat door op 21 juli 2019 in de wijk van de
Slachthuissite Westkerke. Ook hier zorgt de vriendenkring voor klein en groot.

Iedereen is er van harte welkom
We zijn te vinden op Facebook onder vriendenkring Slachthuis Westkerke

Noteer 21/07/2019 in je agenda :
Rommelmarkt in de Slachthuiswijk
te Westkerke!

Bestuur en vrijwilligers Vriendenkring Slachthuis,

Ons bestuur bestaat pas en, na een eerste kennismaking in
januari met de wijkbewoners adhv een Nieuwjaarsreceptie,
organiseerde ons bestuur van de Slachthuissite Westkerke een
Paaseierenraap.

Ons bestuur vriendenkring Slachthuis Westkerke, bestaat uit
Jan Vanraepenbusch, Jenny Arens, Alex Machtelinckx, Gudrun
de Vlam, Dirk Saelens, Fréle Carton.

13 april 2019
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Wijkwerking

ROMMELMARKT en AVONDFEEST
met BBQ MIDDELKERKE

Op 25 mei 2019 organiseerden de
bewonersgroep Sluiswijk in samenwerking
met WoonWel en Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen een rommelmarkt en
buurtfeest in de Sluiswijk in Middelkerke.

De rommelmarkt was open van 08u tot
16u en daaropvolgend konden de buren
genieten van een avondfeest met BBQ.

Er was een grote opkomst.

De vrijwilligers die er hun schouders onder
zetten hebben al wat ervaring en zijn
echt op elkaar ingespeeld. De organisatie
verliep vlekkeloos.

25 mei 2019

BESTE TV KIJKER, MUZIEKLIEFHEBBER

& GAMER,

LAWAAI? KABAAL? Heb een hart voor de oren van je buren!

NIEUWS UIT MIDDELKERKE!

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.

Voor alle kijkers, luisteraars en gamers :

o zet de volumeknop lager

o gooi de bassen eruit

o probeer je te verplaatsen in de of buren ... of maak een geluiddichte kamer

EN DE BESTE TIP OOIT :

GEBRUIK EEN KOPTELEFOON!!!

IN MEMORIAM - Luigi Mafezzoni

Helaas misten ze 1 bijzonder persoon in hun groep. Luigi
Mafezzoni, bewoner van de wijk en vrijwilliger van het
eerste uur overleed in mei ll. Luigi was al lang een graag
geziene bewoner in zijn buurt. Vanaf september 2016
organiseerde Samenlevingsopbouw een eerste overleg
waar de huurders hun mening konden geven en
brainstormen over hoe je een buurtwerking organiseert.
Luigi was één van de vrijwilligers die meedacht en
voorstellen lanceerde. Het eerste kerstfeest was een feit
en was een grote oppepper om de relaties tussen de
bewoners onderling te versterken. Daarna volgden nog
vele activiteiten waarin hij een ondersteunende rol had.

Luigi werd ongeloolijk geapprecieerd en zal heel erg
gemist worden.
Aan de familie van Luigi wensen wij onze deelneming te
betuigen.

De bewonersgroep Sluiswijk, Luigi staat 2de van rechts.

LAWAAI? KABAAL? Bel eens aan

BURENOVERLAST? Vaak komen bewoners naar ons toe met een klacht over hun buren, terwijl de buren nog van niks weten! Soms zijn
de buren helemaal niet bewust van de overlast die ze blijkbaar veroorzaken. WoonWel wil dat er altijd eerst onderling
gepraat wordt.

Met een beetje wederzijds begrip en inlevingsvermogen komen de buren er meestal samen uit.

Copyright tekst Papafume Rotterdam
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Nuttige info

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huurprijs
berekend op basis van het inkomen van het
jaar 2017.

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 2017
op pensioen gesteld? Bezorg de
inkomstengegevens van alle gezinsleden van
de maanden september, oktober en
november 2019.

– 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 2017? Bezorg de
inkomstengegevens van alle gezinsleden van
de maanden september, oktober en
november 2019.

– 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

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.

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

ALLES WAT JE MOET WETEN IVM HET OPVRAGEN
VAN DE HUURDERSGEGEVENS VOOR DE NIEUWE
HUURPRIJSBEREKENING 01.01.2020

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

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

Grote woonzekerheid van sociale woningen is – naast betaalbaarheid, kwaliteit en gelijke
toegang - een effectieve en structurele dam tegen armoede.

Recente cijfers voor 2017 en 2018 tonen aan dat het aantal uithuiszettingen door sociale
huisvestingsmaatschappijen blijft afnemen.

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) maakte hiervoor de vergelijking
tussen eigen cijfers uit 2014 en 2015 en recente cijfers van haar leden, verzameld door de
VMSW.

‘Hierdoor bewijst onze sector dat we een effectief en structurele dam
tegen armoede zijn’, stelt Björn Mallants, directeur van VVH. ‘Niet enkel
op vlak van betaalbaarheid, kwaliteit en gelijke toegang, maar duidelijk
ook op vlak van woonzekerheid is sociaal wonen voor woonbehoeftige
gezinnen en alleenstaanden een structurele oplossing. Het aantal
uithuiszettingen op de private huurmarkt is vele malen hoger, en de
woonzekerheid dus vele malen lager – ook waar huursubsidies worden
verstrekt of via aan Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wordt gewerkt.’

Perscontact voor meer informatie:
www.vvh.be
Björn Mallants, directeur VVH:
0484 074 180 - bjorn.mallants@vvh.be – twitter: @BjornMallants

UITHUISZETTINGEN DOOR SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN DALEN
AANZIENLIJK

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

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

Aan de ROKENDE huurder(s) van WoonWel,

Elke bewoner heeft het recht om over rookvrije lucht te beschikken in

alle publieke ruimtes (gangen, inkom, lift, ...) van de

appartementsgebouwen van WoonWel.

Wij vragen u om het rookverbod in deze ruimtes te respecteren.

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

Aarzel dan niet om WoonWel te contacteren.

U kan ons bereiken op volgend telefoonnummer :
059 25 56 80
Of stuur ons een e-mail: info@woonwel.be

TIP : Het ZIEZO-boekje biedt u nuttige informatie.

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.

SIX bvba - voor sanitaire problemen en
problemen met verwarming :

De irma SIX is aangesteld om het
onderhoud te doen!

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 eerder een sticker met de contactgegevens van de
irma SIX om op uw boiler of in uw berging te plakken?

EEN PROBLEEM? Wie contacteer ik?

@shmwoonwel

CIJFERGEGEVENS 2018 _ JAARVERSLAG

Elke derde donderdag van de maand tussen 10u -
12u, houdt Claudia zitdag in het BUURTHUIS, Eigen
Haardstraat te Gistel.

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. Of per e-mail :
renovaties@woonwel.be

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

HEB JE NOG VRAGEN OVER DE
RENOVATIE? OF BEN JE ONGERUST?

ROOKVERBOD IN PUBLIEKE RUIMTES

Voor 166.945,68 euro aan gewoon klein onderhoud zoals kleine sanitaire reparaties aan ketels, kranen, toiletten, baden, afvoerleidingen, ...

Voor 69.836,80 euro aan groter onderhoud of instandhoudingswerken zoals het vervangen van warmwaterboilers, expansievaten, drieweg kleppen, warmtewisselaars, toiletten, ....



Vragen i.v.m. de renovaties Eigen
Haardwijk en Ettlingenwijk
059/ 33 90 50 - renovaties@woonwel.be

Herstellingen en onderhoud:

Wil je meer info over het kopen van
een sociale woning:

059/25.56.80 - info@woonwel.be

059/33.90.50 - steeds op afspraakinfo@woonwel.be

GOED WONEN, daar zorgen we samen voor!
Evi JORDENS - Directeur

Pat VANSEVENANT - Algemeen advies

Evelien JANSSENS - Boekhouding, Leningen/dossierbeheerder

Nico SANDERS - Projecten, Werfopvolging

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

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

Sam HEUGHEBAERT - Technisch beheer patrimonium, Inventariseren technische gegevens

Claudia TYTGAT - Begeleiding huurders i.h.k.v. renovatieprojecten, Inschrijvingen Kandidaat-huurders, Toewijzingen, Huurachterstallen

Nathalie DUPONT - Huurprijsberekeningen, Huuradministratie, Huurfraude, Layout WoonKrant

Heidi MULLEBROUCK - Algemene administratie, Leningen/dossierbeheerder

Jelle ANGILIS - Projecten

Nathalie VOLCKE - Huuradministratie (NIEUW in dienst vanaf augustus 2019)

Verlofdagen 2019

Contact opnemen?

059 / 33 90 50

info@woonwel.be

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Nationale feestdag

O.L.V. hemelvaart

Allerheiligen

Allerzielen

Wapenstilstand

Feest van de Dynastie

Kerstmis

Donderdag, 11 juli

Zondag, 21 juli

Donderdag, 15 augustus

Vrijdag, 1 november

Zaterdag, 2 november

Maandag, 11 november

Vrijdag, 15 november

Woensdag, 25 december

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@woonwel.be

jelle.angillis@woonwel.be

nathalie.volcke@woonwel.beT
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Copyright Krist Demasure

WOONWEL BRUIST!
WoonWel staat voor grootse uitdagingen de
komende jaren. Met de ingrijpende
renovatieplannen in het vooruitzicht en de bouw
van méér dan 400 woningen in de nabije toekomst
wordt de ploeg van WoonWel uitgebreid.

Op 1 augustus komt Nathalie VOLCKE ons team
versterken.

VAN HARTE WELKOM!Nathalie


