De vakman legt uit: ROOKMELDERS

NIEUWS van WONEN

Een brand meemaken is verschrikkelijk. Soms zijn er slachtoffers, altijd schade aan het gebouw. Het is
dus heel belangrijk om preventief te werken. Er is een nieuwe wet goedgekeurd die zegt dat in iedere
huurwoning een rookmelder moet komen. Daar zijn we mee bezig maar zo’n installatie kost tijd.

Heeft u al een rookmelder? Dan is het ook belangrijk dat u die goed onderhoudt.
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Test regelmatig uw rookmelder. In de meeste gevallen is er een testknop op de rookmelders.



Verwijder maandelijks het stof op de rookmelder. Dit kan met een stofdoek of met de
stofzuiger.

cvba WONEN

Voorwoord



Schilder nooit de rookmelder en maak nooit de gaatjes dicht. De detector functioneert
hierdoor slecht.

Marcel Mollelaan 17
9060 ZELZATE

Beste huurder

Laat uw rookmelder hangen waar hij geïnstalleerd werd, dat is belangrijk voor uw veiligheid.

OPENINGSUREN

Wij hopen natuurlijk dat u nooit een rookmelder nodig heeft. Daarom geven wij u enkele tips
om brand te vermijden.


Rook nooit in bed! Dit is een klassieke oorzaak van brand.



Laat kinderen niet spelen met lucifers, aanstekers, kaarsen of het gasfornuis.



Plaats meubelen, gordijnen en tapijten niet te dicht bij een warm toestel, bvb. fornuis, verwarming.



Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09/344 54 59
info@wonen.woonnet.be

Blijf altijd bij uw kookpotten staan als u aan het koken bent. Laat zeker nooit uw friteuse
onbewaakt achter! Voorzie een branddeken in uw keuken op een gemakkelijk toegankelijke
plaats, waarmee u een brandende friteuse doeltreffend kunt afdekken zonder uw gezondheid in gevaar te
brengen. Gebruik nooit water om een brandend apparaat te blussen, de vlammen zullen dan dubbel zo fel
oplaaien.
Wees ordelijk en denk na over de opslagplaats van brandbare producten.

Drie
nieuwe
bouwprojecten

Gebruik
nooit elektriciteitskabels
die kapot zijn.in de pijplijn


Laat toestellen die aan staan nooit alleen achter.



Zorg voor ventilatie rond de TV.



Poets vaak de dampkap en de filters.



Droogkasten zijn tikkende tijdbommen! Reinig de filters na iedere droogbeurt en
gebruik de droogkast nooit als je niet thuis bent of ‘s nachts.



Zorg voor een jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel, het rookkanaal van de schoorsteen en de warmwaterboiler.

BARBECUE
Met het mooie weer willen veel mensen barbecueën. Let op! U mag niet barbecueën
met open vuur op uw terras of een binnenplein. Een gas– of houtskoolbarbecue is dus
verboden! Wilt u toch graag barbecueën? Gebruik dan een elektrische barbecue.
Als je in de tuin barbecuet gebruik dan uitsluitend houtskool of brikketten. Gebruik bij
het aanmaken enkel aanmaakblokjes en nooit benzine, petroleum of spiritus. Zet de
barbecue op een vlakke ondergrond buiten bereik van kinderen of huisdieren. Hou
altijd een brandblusser, een emmer water of zand in de buurt. Verplaats nooit met een brandende of nog
warme barbecue. Wacht hiermee tot hij volledig is afgekoeld.

8u30 - 11u30
8u30 - 11u30
13u30 - 16u00
8u30 - 11u30
8u30 - 11u30
8u30 - 11u30

En na afspraak:

Onze kantoren zijn gesloten op:
Maandag 6 april 2015
Vrijdag 1 mei 2015
Donderdag 14 mei 2015
Vrijdag 15 mei 2015
Maandag 25 mei 2015

Ver. Uitg. Freddy De Vilder, directeur cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate



Maandag
Dinsdag

Uw huisvestingsmaatschappij staat
voor heel wat uitdagingen waar we
de komende jaren werk willen van
maken.
Al onze aandacht gaat momenteel
naar de opmaak van een gedetailleerd renovatieplan dat we opmaken voor ons ganse patrimonium.
Voornamelijk gaat hier de aandacht
naar onze woningen in Moerbeke en
Zelzate. Onze huurwoningen in Assenede en Evergem zijn nog vrij recent en voldoen aan alle vereisten.
De raad van bestuur van maart 2015
besprak reeds uitvoerig het totaal
renovatieplan te Moerbeke en nam
kennis met de aanzet van het renovatieplan te Zelzate. Beide plannen
zullen binnenkort worden voorgelegd aan het lokaal woonoverleg en
aangemeld aan de VMSW.

Lentekwis cvba Wonen, doe mee ….. en win…
1.
Wie was de eerste voorzitter van cvba Wonen?
2.
Wie was de eerste zaakvoerder van cvba Wonen?
TIP: Allebei hebben ze een straat die naar hen vernoemd werd.
Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen bij
deze wedstrijd tot en met 30 april 2015?
Als prijs geven we een mooie paraplu van Falcon weg!

Lente 2015

Uiteraard beschikt cvba Wonen, zoals geen enkele Vlaamse huisvestingsmaatschappij, niet over voldoende eigen middelen om al de
vereisten tegen 2020 te verwezenlijken. Samen met de andere sociale
huisvestingsmaatschappijen hopen
wij dat de Vlaamse Overheid voldoende middelen ter beschikking
stelt
om
het
ambitieuze
“Energierenovatieplan 2020” te realiseren”.
Via onze nieuwsbrief blijven wij u als
huurder regelmatig informeren hoe
alles evolueert, zowel de inspanningen van de Vlaamse Overheid als de
samenwerking met de gemeentebesturen.
Comfortabel betaalbaar wonen zal
uiteraard ook bij deze immense uitdaging ons opzet blijven
Laat ons daar samen aan werken.
In dit nummer:
Tevredenheidsenquêtes

2

Bouw van 8 nieuwe huurappartementen in Moerbeke

3

Rookmelders

4

Barbecue

4

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Email: ……………………………………………………………………………Telefoonnummer……………………...
ANTWOORD: 1. …………………………………………………… 2. ……………………………………………………..
SCHIFTINGSVRAAG: ………………………………………………………………………………………………………...
Opsturen tot en met 30 april 2015 naar cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate of
mailen naar freddy.devilder@wonen.woonnet.be
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cvba Wonen bouwt 8 nieuwe huurappartementen in Moerbeke

DE TEVREDENHEID VAN NIEUW INGESCHREVEN KANDIDAAT HUURDERS VOOR HET JAAR 2014

In totaal werden 127 enquêteformulieren verstuurd
naar kandidaat huurders die zich in 2014 hebben ingeschreven. Er keerden 6 enveloppen onbestelbaar
terug. Er werden 39 ingevulde formulieren ontvangen. Dit betekent een respons van 32,23%.

In het algemeen scoort de tevredenheidsmeting van de inschrijvingsdienst voor de sociale
huurwoningen: 4,01 of 80,20%.
DE TEVREDENHEID OVER DE UITGEVOERDE KARWEIEN DOOR DE EIGEN TECHNISCHE DIENST EN DERDEN.

In totaal werden 490 enquêteformulieren verstuurd
naar huurders waarbij in 2014 een herstelling werd
uitgevoerd. Er werden 75 ingevulde formulieren ontvangen. Dit betekent een respons van 15,30%.

Op maandag 16 maart
2015 zijn de werken gestart voor de bouw van 8
sociale huurappartementen in de Statiestraat in
Moerbeke. De appartementen werden ontworpen door architectenbureau Evolta bvba uit
Moerbeke. De werken
werden openbaar aanbesteed op 2 oktober 2014
en besteld op 15 januari
2015 bij Bouwcentrale
Modern nv uit Eeklo.
Het appartementsgebouw
zal 2 appartementen hebben met 1 slaapkamer en
6 appartementen met 2
slaapkamers. Het gebouw
wordt opgetrokken in
donkerrode
gevelsteen

met een plint van arduinkleurig sierbeton gecombineerd met grijs aluminium
buitenschrijnwerk.
Deze duurzame materialen passen in de omgeving
en sluiten aan bij deze van
het geklasseerd oud station dat omgebouwd
werd tot bibliotheek. Achteraan worden 8 autostelplaatsen, fietsenberging
en plaats voor de vuilnisbakken voorzien.
Uiteraard besteedde de
ontwerper ook veel aandacht aan het akoestisch
comfort. De appartementen worden optimaal geïsoleerd, zodat ze ruimschoots voldoen aan de
huidige voorschriften. De

appartementen
worden
verwarmd met individuele
centrale verwarming op
gas. Het opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor het spoelen van
de toiletten en voor het
aansluiten van een dienstkraan, o.a. voor het onderhouden van de buitenaan- Hier bouwt cvba Wonen 8
leg en het bewateren van nieuwe sociale huurapparde groenzone. De apparte- tementen.
menten worden afgewerkt
met onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen. Ze worden geschilderd
afgeleverd aan de nieuwe
huurders zodat zij zonder
veel kosten hun nieuw appartement kunnen betrekken.

In het algemeen scoort de tevredenheidsmeting over de uitgevoerde herstellingen in de sociale
huurwoningen: 3,96 of 79,20%.

Wie zijn onze
huurders?


891 gezinnen huren een woning bij
cvba Wonen. In totaal gaat dit over
1.760 mensen.
 700 gezinnen die bij ons huren bestaat uit 1 en/of 2 personen.
 70% van onze huurders is ouder
dan 51 jaar, 25% is zelfs ouder dan
70 jaar.
 89% van onze huurders is Belg, 6%
is EU-burger en 5% is niet EUburger.

Meeuwenoverlast!

Minder
meeuwenoverlast
doen we samen!

De laatste tijd krijgen we terug melding van meeuwenoverlast op o.a.
het Europaplein.
Je kan helpen de overlast te beperken door de meeuwen niet te voederen. Het voederen van meeuwen kan leiden tot agressief gedrag en
is niet hygiënisch. Meeuwen vinden meer dan voldoende voedsel in de
natuur.
Ze lijden zeker geen honger en etensresten trekken ook duiven en ongedierte (ratten) aan. Meer nog: het voederen van meeuwen is zelfs bij
wet verboden.
Gooit u uw etensresten in de afvalbak?
Etensresten op straat veroorzaken
meeuwenoverlast.
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