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Beste huurder

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Tijd voor een 
korte terugblik op 2022 en een kijkje in 2023.

In 2022 ging enerzijds veel tijd en energie naar de vorming van 
de woonmaatschappij in de regio Meetjesland en anderzijds 
werd er druk verder gewerkt aan de verschillende projecten. 

De gesprekken over de vorming van de woonmaatschappij 
door de fusie van cvba Wonen met de Meetjeslandse 
Bouwmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor zijn 
alvast gestart. Het doel van deze samenwerking is om 
onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en 
efficiënt mogelijk te maken. Onze erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij is verlengd tot eind juni 2023. De fusie 
is gepland eind mei 2023.
 
In 2022 werd in Moerbeke verder gewerkt aan de renovatie van 
de wijk Maluslaan met de uitvoering van de laatste fase van 
het project. In deze laatste fase worden nog 20 huurwoningen 
gebouwd door de Bouwonderneming Damman uit Deerlijk.

In Zelzate werd het gerenoveerde appartementsgebouw 
Hoogbouwplein in gebruik genomen. 
De eerste huurders namen hun intrek in de nieuwe 
huurwoningen in de Schwarzenbeklaan. Voor de twee volgende 
fases van de renovatie van de wijk Wittouck werd de aanvraag 
voor de omgevingsvergunning ingediend.

Recent werden het appartementsgebouw in de Rusthuislaan en 
het appartementsgebouw in de Sparrenstraat opgeleverd. De 
eerste huurders zullen in januari 2023 er hun intrek in kunnen 
nemen. Op pagina drie kan je kennis maken met de tweede fase 
van de vernieuwing van de wijk Debbautshoek I. We hopen in 
het najaar van 2023 daar van start te kunnen gaan.

Ook de volgende fases van de vernieuwing van de wijk 
Debbautshoek I liggen op de tekentafel. Voor het project Groene 
Briel werd een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van 
26 huurappartementen.

In Oosteeklo krijgt het project Bommels steeds meer vorm. Met 
de bouw van 40 huurappartementen, 23 koopwoningen en 14 
sociale kavels wordt dit een levende wijk met een mooie sociale 
mix.

Verder in deze nieuwsbrief nemen we ook afscheid van Frankie, 
onze elektricien. Frankie gaat op 1 januari met pensioen. We 
bedanken hem voor zijn gewaardeerde inzet bij cvba Wonen. 

Tot slot wensen we jullie fijne eindejaarsfeesten en een gelukkig, 
gezond en steengoed 2023!

Patricia De Meyer  Oswald Adriaensen  
directeur   voorzitter    
 

Ver. uitg.  
Patricia De Meyer 

Marcel Mollelaan 17 
9060 Zelzate

Kerstkoekjes maken
Verras jouw gasten met zelfgemaakte 
kerstkoekjes. Hieronder het recept van libelle-
lekker.be voor 25 koekjes.

Benodigdheden 

Boter 225 gram
Ei 1 stuk
Suiker 175 gram
Zelfrijzende bloem 300 gram
Chocolade naar keuze 150 gram

Roer de boter romig met suiker. Voeg er 
het ei en de bloem aan toe. Meng alles 
en kneed het deeg tot een bal. Wikkel 
in plasticfolie en leg 30 minuten in de 
koelkast. Verwarm de oven op 180°C.

Bestuif het werkblad met bloem. Rol 
daarna het deeg uit. Steek de koekjes uit 
in een vorm naar keuze. Kies bijvoorbeeld 
kerstboompjes, een rendier, de 
Kerstman,.... Leg ze op een bakplaat dat is 
bedekt met bakpapier. Bak de koekjes 12 
à 15 minuten in de voorverwarmde oven. 
Laat de koekjes volledig afkoelen op een 
rooster.

Smelt de chocolade au bain marie of 
in de microgolf. Versier de koekjes 
met chocolade. Je kan eventueel nog 
sprinkeltjes toevoegen.
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Smakelijk!
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Van baksteen tot (t)huis

Voorontwerp Debbautshoek I - fase 2 Types
• 18 huurwoningen
• 5 koopwoningen met 

garage

Waar?
Sparrenstraat en 
Tuinwijkstraat te Zelzate

Start 
werken Najaar 2023

Schakel 1: huurwoningen Sparrenstraat Schakel 2: huurwoningen Sparrenstraat

Schakel 4: koopwoningen Tuinwijkstraat

Het appartementsgebouw in de Sparrenstraat is opgeleverd. 
De tweede fase is het voorontwerp al goedgekeurd en 
wordt de omgevingsvergunning ingediend. De sloop 
en opbouw van deze fase kan starten in het najaar van 
2023. De nieuwe woningen zijn een mix van huur-en 
koopwoningen. De koopwoningen situeren zich in de 
Tuinwijkstraat. Van zodra de plannen definitief zijn, zal cvba 
Wonen de huurders opnieuw informeren.

Schakel 3: huurwoningen Sparrenstraat

Kerstkoekjes maken
Verras jouw gasten met zelfgemaakte 
kerstkoekjes. Hieronder het recept van libelle-
lekker.be voor 25 koekjes.
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Huurders met contract van bepaalde duur
Huurders die onderbezet wonen en een 
contract van bepaalde duur hebben, krijgen bij 
2 weigeringen van een valabel aanbod bij het 
verlopen van hun contract hun opzeg. 
Valabel aanbod
De woning die wordt aangeboden moet aan 
enkele voorwaarden voldoen om te worden 
gezien als een valabel (geldig) aanbod:

LIGGING:  
Het aanbod moet binnen een straal van 
15 kilometer van de huidige woning liggen 
(vroeger 5 kilometer of binnen dezelfde 
gemeente).
HUURPRIJS:  
De voorwaarde dat de passende woning 
niet duurder mag zijn dan de huidige 
valt weg aangezien de huurprijs wordt 
berekend op het inkomen van de huurders.
AANGEPAST:  
De woning moet voldoen aan de 
rationele bezetting. Een koppel wordt bij 
onderbezetting als één persoon bekeken. 
Op deze manier kan een verhuis van een 
partner niet gelden als onderbezetting.

Deze regels moeten er voor zorgen dat de 
wachtlijsten verkleinen en dat de sociale 
huurwoningen optimaal worden benut.

kijkdag? 

Cvba Wonen zette zich afgelopen jaar in om 
mensen die in een onderbezette woning 
wonen een andere woning aan te bieden. Een 
onderbezette woning is een woning waar minder 
mensen in wonen dan wettelijk is toegestaan. Denk 
maar aan een koppel waarvan de kinderen uit huis 
zijn en in een huis wonen met 4 slaapkamers. Door 
de huidige bewoners een andere woning aan te 
bieden, kan de grotere woning verhuurd worden 
aan een gezin met kinderen dat wel nood heeft 
aan een grote woning.

De nieuwe regels omtrent deze onderbezetting 
werden op 7 oktober 2022 principieel goedgekeurd 
door de Vlaamse regering. De veranderingen zijn 
vooral gericht op de voorwaarden waaraan de 
woning moet voldoen om te gelden als valabel 
aanbod. 

Huurders met contract van onbepaalde duur
Wanneer huurders met een contract van 
onbepaalde duur een passende woning weigeren, 
moeten ze een onderbezettingsvergoeding 
betalen. Deze vergoeding wordt afgestemd op 
het inkomen van de huurder en bestaat uit een 
percentage van de reële huurprijs (15%) met als 
minimum 32 euro (geïndexeerd bedrag in 2022) 
per overtollige kamer. 

Nieuwe regels onderbezetting

Kijkdagen Rusthuislaan en Sparrenstraat

Sluitingsdagen en wachtdienst

4 WoonWEETjes

Op vrijdag 4 november en donderdag 10 november werden er kijkdagen gehouden in de Rusthuislaan 
en de Sparrenstraat. De toekomstige bewoners kwamen een kijkje nemen in hun nieuwe woningen.De 
appartementen worden grotendeels verhuurd aan huurders die herhuisvest moeten worden door de 
sloop en heropbouw van de woningen in wijken Wittouck en Debbautshoek I.

Cvba Wonen is gesloten van 26 december tot en met 2 januari. Vanaf dinsdag 
3 januari staan wij weer voor jullie klaar. Tijdens deze sluitingsdagen kan 
je voor dringende, technische zaken terecht bij onze wachtdienst op het 
nummer 0473 95 74 12.  
LET OP! Heb je een vraag over andere zaken? Neem dan contact met ons op 
vanaf 3 januari 2023 op het nummer 09 344 54 59.

ENKEL DRINGENDE 
TECHNISCHE ZAKEN
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Wat moet ik doen als huurder?

Ik heb gehoord dat de Vlaamse Regering heeft beslist dat er gedurende 1 
jaar niet geïndexeerd mag worden bij woningen met een EPC peil van E of F. 
Gaat mijn huurprijs geïndexeerd worden?

Met welk inkomen werken jullie? 

De Vlaamse overheid heeft inderdaad beslist dat vanaf 1 oktober 2022 de huurprijzen van 
energieverslindende woningen niet geïndexeerd mogen worden. Deze regel geldt enkel 
voor particuliere woningen, niet voor woningen die worden verhuurd door een sociale 
huisvestingsmaatschappij. Jij zal op het einde van het jaar een brief krijgen met jouw nieuwe 
huurprijs. Dit komt omdat de huurprijs op een andere manier wordt berekend dan op de privémarkt. 
Wij berekenen de huurprijs op basis van het inkomen, de patrimoniumkorting, de energiecorrectie 
en het aantal personen ten laste. Daarna wordt de huurprijs verhoogd met de huurlasten en de 
huurprijs voor een afzonderlijke garage, gekoppeld aan de woning.  De huurprijs verandert als jouw 
inkomen of gezinssituatie is gewijzigd.

Wij werken met het laatst beschikbare aanslagbiljet. Als jouw inkomen gedurende het jaar is 
gedaald (minstens 20%) kan je de bewijsstukken binnenbrengen van de laatste 3 maanden van alle 
gezinsleden van wie de inkomsten in aanmerking komen. We bekijken dan of de huur eventueel kan 
worden herzien.

Wanneer je als huurder je nieuwe huurprijsberekening krijgt, zijn er een 
aantal dingen die je moet aanpassen en waarop je moet letten.

Vraag van de huurder
Heb jij een vraag voor ons? Stuur ons jouw vraag 
door en wij geven jou een duidelijk antwoord.

Hoe pas ik mijn doorlopende opdracht aan?

PRIJS BETALING
Je betaalt vanaf 1 januari de nieuwe huurprijs. 
Net zoals altijd moet de huur voor de 10de van de 
maand worden betaald.

Betaal jij de huurprijs via een doorlopende 
opdracht? Vergeet dan niet het bedrag van de 
opdracht aan te passen bij de bank. 

IN DE APP BIJ DE BANK
Je kan zelf het bedrag aanpassen in de app bij de 
noemer “doorlopende opdracht”. Bekijk hieronder 
de video die van toepassing is voor de app van 
Belfius. Andere banken werken ongeveer met 
hetzelfde principe.

Bel de bank of ga langs om een aanpassing aan 
te vragen. Zij kunnen voor jou het bedrag van de 
doorlopende opdracht aanpassen.

BEKIJK HET FILMPJE VAN 
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In de kijker
Frankie van de technische dienst

Onze elektricien Frankie was 15 jaar lang een vaste waarde bij cvba Wonen en gaat vanaf 1 
januari 2023 officieel met pensioen. Vooraleer we afscheid nemen, vragen we Frankie wat hem is 
bijgebleven van de afgelopen 15 jaar en wat zijn toekomstplannen zijn.

Hoe ben je 15 jaar geleden bij cvba Wonen terechtgekomen?

Ik werkte, voor ik bij cvba Wonen kwam werken, als zelfstandige. De maatschappij zat zonder 
elektricien en de toenmalige directeur heeft contact opgenomen met mij. Er werd mij een 
voorstel gedaan. Na alles in overweging te nemen, heb ik ervoor gekozen om voltijds voor cvba 
Wonen te komen werken. Ik kende al veel van het patrimonium en de huurders omdat ik als 
zelfstandige ook al voor de maatschappij had gewerkt. De nieuwe collega’s leren kennen ging 
vlot. Nieuw werk is natuurlijk altijd aanpassen in het begin, maar ik voelde mij zeer snel thuis bij 
cvba Wonen.
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Ben je tevreden over hoe de afgelopen 15 jaar zijn verlopen?

Nu je met pensioen gaat, heb je al iets gevonden om de vrijgekomen tijd mee op te vullen?

Heb je nog enkele tips die je kan meegeven aan de huurders in verband met hun elektriciteit?

Jazeker! Ik heb al die jaren kunnen steunen op mijn top collega’s. We vullen elkaar aan waar nodig, we 
helpen elkaar en werken samen aan projecten. Dat is altijd vlot verlopen en ik kan met fierheid zeggen 
dat mijn collega’s vrienden zijn geworden. Ook met de huurders waren er nauwelijks problemen. De 
samenwerking is altijd zeer goed verlopen. Ik heb ook de kans gehad om vele van hen echt te leren kennen. 
Er komt dan ook veel reactie op mijn pensioen. Wel leuk om te horen dat ik ook door de huurders wordt 
geapprecieerd. 

Absoluut! Ik ben zeker niet bang om in een zwart gat te vallen. Ik heb voldoende hobby’s om mij bezig te 
houden. Ik ga graag weg met de motor. Daar zal ik nu veel meer tijd voor hebben om van te genieten. Ik ga 
meestal op zondagochtend vissen. Nu kan dat ook in de week. Dat is zeker iets om naar uit te kijken.

Ik heb er wel nog enkele. Veel van onze huurders hebben wel al eens problemen gehad met elektriciteit. 
Vaak door verkeerd gebruik. De eerste tip is eigenlijk vooral: ken je er niets van, blijf er dan af. Zelf 
beginnen prutsen aan elektriciteit als je er niets van weet lost meestal niets op, maar maakt het vaak alleen 
maar erger. Bovendien is er ook kans op elektrocutie. Als je toch zelf naar de elektriciteit wil kijken, leg je 
best de zekeringskast helemaal uit. Op deze manier kan er niets gebeuren.  

De tweede belangrijke tip is: zet apparaten uit vooraleer je de 
stekker uittrekt. Het kan gebeuren dat wanneer je een apparaat 
uit het stopcontact haalt, je een vonk krijgt. Dit kan in sommige 
gevallen gevaarlijk zijn. Door het apparaat eerst met de knop 
uit te zetten, wordt dit vermeden. Zeer simpele oplossing, maar 
zeer effectief. De derde tip is dat wanneer je rare geluiden uit 
jouw zekeringskast hoort komen, zet ze dan uit. Zo kan erger 
voorkomen worden. Bel naar cvba Wonen om iemand langs te 
sturen om naar de zekeringskast te kijken.  
Vierde en laatste tip: hou het stopcontact vast wanneer je 
de stekker uittrekt. Ik heb gedurende mijn loopbaan zeer 
veel plaatjes van stopcontacten terug vastgemaakt! Je kan 
dit nochtans voorkomen door voorzichtig de stekker uit het 
stopcontact te trekken en het plaatje tegen te houden. Als 
de huurders met deze tips rekening houden, kunnen al veel 
problemen worden voorkomen!

Wij willen Frankie bedanken voor zijn 
jarenlange inzet voor de huurders en 

voor cvba Wonen. Wij wensen hem een 
deugddoend pensioen toe!
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Het is weer bijna Kerst en Nieuwjaar. Een gezellige tijd met familie en vrienden. 
Maar deze gezellige tijd kan soms ook gevaarlijk zijn. Let daarom zeker op 
onderstaande zaken bij het opzetten van de kerstboom en het decoreren van jouw 
huis.

Kerstlampjes scheppen enorm veel sfeer. Ze worden meestal maar 1 keer 
in het jaar gebruikt. Daarom is het belangrijk om de lichtjes te controleren 
vooraleer je ze ophangt. Als de draad rafelt of niet meer beschermd is of de 
lichtjes gebarsten of gebroken zijn, doe je ze best weg. Door te controleren 
voor je ze ophangt, bespaar je veel tijd en moeite.

Kaarsen scheppen ook altijd extra sfeer en gezelligheid, zeker tijdens de 
feestdagen! Laat kaarsen nooit branden wanneer je niet thuis bent of 
gaat slapen. Voorzie een stevige en hittebestendige ondergrond voor 
de kaars zodat de vlammen niet kunnen overslaan naar een ander 
oppervlak. Hou kinderen en huisdieren uit de buurt van de vlam.

Veel mensen halen voor Kerstmis ook een kerstboom in huis. 
Wanneer je het perfecte plaatsje uitzoekt om jouw boom te zetten, 
moet je enkele dingen in gedachte houden. Zet de boom niet in 
de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingstoestel, tv of 
computermonitor. Echte kerstbomen zijn namelijk zeer brandbaar. 
Kies je voor een  kunstkerstboom? Kijk dan of deze brandwerend is. 
Zorg er ook voor dat de boom geen vluchtwegen blokkeert zodat je, 
in geval van brand, veilig de woning kan verlaten. 

Cvba Wonen wenst u en uw 
familie prettige feestdagen. 

Prettige (en veilige) Kerst en een gelukkig Nieuwjaar
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Kerstlampjes

Kaarsen

Kerstboom


