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Heb je zelf een idee voor een artikel in een volgende nieuwsbrief? Heb je een idee om 

jouw wijk/flatgebouw aangenamer te maken?  

Of wil je gewoon iets melden? 

Stuur dan een mailtje naar freddy.devilder@wonen.woonnet.be  of bel op het  

nummer 09/344 54 59. cvba Wonen luistert naar jouw bekommernissen en ideeën!  

Voor de kwis uit ons vorig nummer ontvingen we  10 deelnemingsformulieren!  Lucien Van Impe won de 

Ronde van Frankrijk in 1976. Met de schiftingsvraag was Nadine Van Mossevelde uit Zelzate met 18  

deelnames er het dichtste bij. Zij wint een cadeaubon van 25 euro bij Colruyt.  

Nieuwe vraag:  Hoeveel medailles behaalde België op de Olypische Spelen in Rio? 

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen bij deze  

wedstrijd tot en met  30 september 2016? 

Waag je kans en win een cadeaubon ter waarde van 25 euro bij Colruyt! 

Kwis, doe mee ….. en win…  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Email: ……………………………………………………………………………Telefoonnummer……………………... 

ANTWOORD: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

SCHIFTINGSVRAAG: ………………………………………………………………………………………………………... 

Opsturen tot en met 30 september 2016 naar cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate of  

mailen naar freddy.devilder@wonen.woonnet.be 

Een eigen moestuin : het kan! 

Onze maatschappij beschikt over een stuk grond in de Tweede  
Gidsenlaan te Zelzate. 
Wij zouden deze  grond ter beschikking willen stellen van onze 
huurders. We dachten aan een project rond ecologisch tuinieren in 
samenwerking met VELT – de vereniging voor ecologisch leven en  
tuinieren.  

 
Daarom onze vraag: is hiervoor interesse bij onze huurders? 
Geïnteresseerden nemen contact op met Freddy De Vilder - 
directeur van onze maatschappij.  
Dit kan telefonisch 09/344 54 59 of per mail  
freddy.devilder@wonen.woonnet.be  
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NIEUWS van WONEN 

Als je dit nummer van “Nieuws van  
Wonen” leest is de grote vakantie bijna 
afgelopen en biedt het nieuwe schooljaar 
zich aan. 
Voor uw huisvestingsmaatschappij was 
het helemaal geen “grote vakantie”.  
Samen met enkele externe ondernemers 
werden de afgelopen maanden alle  
zeilen bijgezet om de verhuisbeweging 
voor de 30 gezinnen van het  
appartementsgebouw Hoogbouwplein 
mogelijk te maken.   
Alhoewel de werken in enkele apparte-
menten en woningen nog volop bezig 
zijn kunnen we nu al stellen dat onze 
opdracht geslaagd is. Alle 30 gezinnen 
werd een tijdelijke nieuwe woning  

Voorwoord 

aangeboden. Er werd zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen en 
verlangens van de huurders. Enkele zijn 
nu al volop aan het verhuizen en in de 
loop van de maand oktober  
verhuist iedereen.  Met de verhuisfirma 
Docxs  werd via een onderhandelingspro-
cedure een akkoord gesloten om de  
verhuis vlekkeloos te laten verlopen. Elk 
gezin krijgt een bedrag om hun tijdelijk 
verblijf in te richten. 
De werken aan het appartementsge-
bouw zelf werden gegund aan aannemer 
Gabecon voor een bedrag  van bijna 7,5 
miljoen euro. 
Op donderdag 11 augustus 2016 onder-
tekenden voorzitter Oswald Adriaensen 
en directeur Freddy De Vilder bovendien 
de aankoopakte van het appartements-
gebouw Hoogbouwplein. 
Samen met 76 woningen behoorde dit 
gebouw tot dan aan de Vlaamse  
Maatschappij voor Sociaal Wonen te 
Brussel.  Een volgende stap is ook de  
aankoop van 76 woningen te Zelzate. 
Hiermee verdwijnt een beetje  
geschiedenis want de in de volksmond 
genoemde ”Sidmar woningen” zijn  
hiermee opgenomen in het patrimonium 
van cvba Wonen. 
Bovendien kocht onze maatschappij op 4 
juli de 10 bejaardenwoningen van het 
OCMW Zelzate in de Rusthuislaan.  
Bedoeling is om op die plaats 24 aanleun-
flats te bouwen  voor huurders vanaf 55 
jaar. 
cvba Wonen zit niet stil. Goed wonen in  
goede woningen in een  gezellige omge-
ving blijft onze doelstelling, gisteren,  
vandaag en morgen. 
 
 

OPENINGSUREN 
Maan-vrijdag 8u30 - 11u30 
Dinsdag  ook 13u30 - 16u30 
 

En na afspraak: 

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

Onze kantoren zijn gesloten op: 
Dinsdag 1  november 2016 
Woensdag 2 november 2016 
Vrijdag 11 november 2016 
Dinsdag 15 november 2016 

Marcel Mollelaan 17  
9060 ZELZATE   

cvba WONEN 

Huisdieren vaak aanleiding tot burenruzie  

Je mag als huurder één huisdier hebben. Natuurlijk moet je goed voor het 
dier zorgen en mag het jouw buren niet storen. Een paar afspraken want 
goede afspraken maken goede vrienden:  
 Verzorg jouw dier zoals het moet. Geef het de juiste voeding, drinken en 

aandacht. Als het ziek is, dan moet je ermee naar een dierenarts.  
 Zorg dat jouw huisdier op geen enkele manier de woning vuil maakt. 

Ook liften, gangen, traphallen,… moeten proper blijven.  Indien je  
huisdier schade aanricht moet je dit herstellen en betalen.   

 Heb je een hond? Ga er dan minstens 2x per dag mee buiten. Respecteer 
ook de andere mensen in je wijk, in je gemeente: honden aan de  
leiband, kakje in een zakje, ... 

 Verzorg jouw huisdier. Haren en nagels knippen horen daarbij, maar ook 
minstens 1 keer per jaar op controle.  

 Ben je een paar dagen of langer niet thuis? Laat jouw dier dan niet  
alleen! Regel een oppas om voor jouw huisdier te zorgen.  

 Niet iedereen is verzot op huisdieren, denk  
daaraan. Het is verboden om je dier los te laten lo-
pen in de gemeenschappelijke delen.  

Als jouw huisdier voor problemen (geluidsoverlast,  
geuroverlast) blijft zorgen, dan kunnen we vragen om 
jouw dier weg te doen. Maar zolang je goed voor jouw 
dier zorgt en het niet gevaarlijk is voor andere mensen, 
mag er geen probleem zijn.  
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Werven in beeld in Zelzate 

cvba WONEN bouwt nieuwe sociale woningen en renoveert gedurig bestaande woningen. Graag geven we een 
paar sfeerfoto’s van lopende werven.  Meer info over deze projecten vind je op www.cvbawonen.be  
 

 
Zelzate - Groenstraat 103-105 

 

In de  Groenstraat 103-105 te Zelzate bouwt cvba Wonen  

 2 sociale koopwoningen  met 4 slaapkamers 

 4 sociale koopwoningen  met 3 slaapkamers 

 2 sociale huurwoningen met 4 slaapkamers 

 2 sociale huurwoningen met 3 slaapkamers 

 4 sociale huurappartementen met 2 slaapkamers 

 

 

 

 

Onze bouwpartners bij dit project zijn: 

 Ontwerper: ATELIER 4 architecten bvba uit Gent 

 Veiligheidscoördinatie: IVW-Consult bvba uit Deinze  

 Aannemer:  RECON Bouw nv uit Adegem 

 EPB-verslaggever: Secuwel bvba uit Oosteeklo 

 

Zonder vertragingen worden deze woningen opgeleverd in 

maart 2017. 

 

 

Zelzate - wijk E. Zwissiglaan, Europaprijslaan, H. Kochlaan, Huisvestingslaan, M. Mollelaan en M. Salzmannlaan 
 

In deze wijk voert cvba Wonen een aantal renovatiewerken uit om de 

woningen aan de energieprestatienorm van 2020 aan te passen:  

 Leveren en plaatsen van volledig nieuw buitenschrijnwerk (inclusief 

 garagepoort) 

 Vervangen van gordijn- en raamomkastingen 

 Leveren en plaatsen van dakvenster op de zolderverdieping 

 Isoleren van de zolder (hellend dak + topgevels) 

 Herstellen van schouw en nokken. 

 

 

 

Onze bouwpartners bij dit project zijn: 

 Ontwerpteam: Parallel architecten bvba uit Sint-Martens-Latem 

 Aannemer:  RECON Bouw nv uit Adegem 

 

De werken worden voorlopig opgeleverd in november 2016. 
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Werven in beeld in Moerbeke 

Moerbeke - Hoveniershof 

 

In de nieuwe verkaveling Hoveniershof aan de Eikenstraat 

te Moerbeke bouwde cvba Wonen: 

 10 sociale koopwoningen  met 3 slaapkamers 

 15 sociale huurwoningen met 3 slaapkamers 

 

 

 

 

 

 

 

Onze bouwpartners bij dit project waren: 

 Ontwerper: Evolta Architects & Engineers uit Moerbeke 

 Veiligheidscoördinatie: Eveka bvba uit Sint-Niklaas  

 Aannemer:  RECON Bouw nv uit Adegem 

 EPB-verslaggever: Secuwel bvba uit Oosteeklo 

 

De woningen werden voorlopig opgeleverd in juni 2016. 

De eerste bewoners hebben hun intrek genomen in de nieuwe energiezuinige woningen met veel comfort. 

 

Moerbeke - Statiestraat  

cvba Wonen bouwt in de Statiestraat in Moerbeke:  

 2 huurappartementen met 1 slaapkamer 

 6 huurappartementen met 2 slaapkamers 

 

Echter in januari 2016 ging de aannemer Bouwcentrale  

Modern uit Eeklo failliet. Bijgevolg ligt de werf nu stil.  

cvba Wonen hoopt binnenkort te kunnen verder bouwen 

met een andere aannemer. 

 

 

 

 

 

 

Onze andere bouwpartners bij dit project zijn: 

 Ontwerper: Evolta Architects & Engineers uit Moerbeke 

 Veiligheidscoördinatie: Eveka bvba uit Sint-Niklaas  

 EPB-verslaggever: Secuwel bvba uit Oosteeklo 


