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Wist je dat? 

 De huurprijs voor 2018 wordt berekend op het  

geïndexeerd netto belastbaar inkomen van 2015. 

 Je een tussentijdse aanpassing van de huurprijs kan  

aanvragen indien je (gezinsinkomen) gedurende drie op-

eenvolgende maanden daalt met meer dan 20%. 

 De huurprijs wordt herzien wanneer je op pensioen gaat, 

er iemand overlijdt in het gezin of er iemand wordt  

geschrapt uit de huurovereenkomst. 

 Je iedere gezinswijziging dient te melden binnen de 

maand. 

 Je niet alleen per kind ten laste een gezinskorting krijgt 

maar ook per invalide persoon in jouw gezin mits afgifte van een geldig attest. Mocht je  twijfelen 

of je hierop recht hebt, kan je ons steeds contacteren. 

 Om je betaling goed te kunnen verwerken, je best de gestructureerde mededeling vermeldt die 

onderaan je berekeningsnota staat.  

Huisbezoeken door de sociale dienst 

Onze maatschappij heeft het ambitieuze plan opgevat om jaarlijks bij al onze huurders langs te gaan.  Bij 

velen onder jullie is er het afgelopen jaar één van onze maatschappelijk werkers langsgeweest. Deze  

bezoeken worden vooraf aangekondigd en na het bezoek ontvang je een brief met een korte beschrijving 

van het huisbezoek. 

Dit huisbezoek is voornamelijk een kennismakingsbezoek. Wij willen graag een persoonlijk contact  

onderhouden met onze huurders om het samenwerken te bevorderen. Wij zijn er namelijk van overtuigd 

dat een persoonlijk contact tot een grotere tevredenheid leidt bij onze huurders. 

De maatschappelijk werkers werden dikwijls erg vriendelijk ontvangen bij onze huurders. De meeste van 

onze huurders die reeds werden bezocht, ervaarden het bezoek als positief. Ook voor onze medewerkers  

zijn de huisbezoeken positief en opbouwend. 

Wij zijn dan ook verheugd te mogen concluderen dat het merendeel van onze  huurders hun woning 

goed onderhouden en graag bij ons huren.  

De huurders die nog geen huisbezoek gekregen hebben, mogen binnenkort een huisbezoek van één onze 

medewerkers verwachten.  

Onze sociale dienst is elke werkdag telefonisch of via mail te bereiken op: 

   09/344.54.59 

 Ruben.degeeter@wonen.woonnet.be 

 Angelique.decock@wonen.woonnet.be 
 

Uiteraard kan je ons ook bereiken op kantoor tijdens de kantooruren (elke werkdag tussen 8u30 en 

11u30 en op dinsdag ook tussen 13u30 en 16u30). 

En op de zitdag te Moerbeke, iedere eerste woensdag van de maand van 9u tot 11u op het OCMW. 

Vanaf 18 januari 2018 wijzigt ons emailadres. Je kan ons dan bereiken op: 

info@cvbawonen.be 
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NIEUWS van WONEN 

Voorwoord 

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

En na afspraak: 

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

Eindejaarssluiting 
Van vrijdag 22 december 2017 
om 12u tot en met maandag  
1 januari 2018 is cvba Wonen 
gesloten. 

Marcel Mollelaan 17  
9060 ZELZATE   

cvba WONEN 

Noodnummer!  

Tijdens de feestperiode kan je voor 

dringende herstellingen terecht op 

ons noodnummer 0473/95 74 12. 

Dit nummer zal steeds bereikbaar 

zijn voor defecten die zeer dringend 

zijn én die ten laste zijn van de  

maatschappij. Bv. elektriciteit valt 

uit, verwarming werkt niet meer, lek 

bij de waterleiding waar je niet bij 

kan,… 

Bij defecten die ten 

laste zijn van de 

huurder moet je 

zelf voor een  

oplossing zoeken. 

Bv. verstopte leidingen, toilet dat niet 

meer doorspoelt, vorstschade,… 

Bij twijfel raadpleeg de ZieZo!... 

Geen  exemplaar bij de hand?  

Surf naar www.cvbawonen.be en 

klik op ZieZo!...  

Beste huurders 
 

2017 loopt stilaan ten einde. De 
eindejaardagen komen er aan.  We 
wensen jullie alvast een vrolijke 
Kerst en een gelukkig nieuwjaar! 
2018 wordt een jaar met heel wat 
bedrijvigheid bij uw sociale  
huisvestingsmaatschappij. 
 
Te Moerbeke voorzien we de  
voltooiing van het appartements-
gebouw in de Statiestraat.  
Eveneens voorzien we de start van 
nieuwbouw in de wijk Maluslaan. 
Twee van de drie voorziene fases 
zullen een aanvang nemen. In to-
taal komen er 43 nieuwe  
woningen en een ondergrondse 
garage. 
Te Zelzate zullen de werken voor 

de totale renovatie van het  
Hoogbouwplein heropgestart  
worden, een werk van ruim 8 miljoen 
euro. 
Er wordt druk verder gewerkt aan de 
voorbereiding van de sloop en 
nieuwbouw in de wijken Wittouck en 
Debautshoek 1. De komende  
maanden worden dan ook  
informatiemomenten georganiseerd 
waarop aan de huurders uitvoerig 
uitleg zal gegeven worden over de 
beide projecten. Uiteraard wordt er 
voor gezorgd dat alle zittende  
huurders over een woning blijven 
beschikken  en worden begeleid.  
Wonen organiseert en ondersteunt 

alle nodige verhuizen. 
Bij de gemeente werd de  
bouwvergunning ingediend voor 
27 aanleunflats in de Rusthuislaan 
te Zelzate. 27 appartementen met 
telkens 2 slaapkamers,  voorzien 
van alle nodige comfort en  
aangepast aan de noden van een 
ouder publiek, worden er opge-
richt. 
In 2018 verwachten we eindelijk 
ook te weten wat de toekomst 
biedt voor de wijk Klein Rusland. 
De stuurgroep, o.l.v. Gouverneur 
Jan Briers, zal hierover uitsluitsel 
geven. 
In de Krekelmuyter / 2de  
Gidsenlaan komen er 15 nieuwe 
sociale koopwoningen. Deze 
bouwaanvraag wordt begin 2018 
ingediend bij het gemeentebe-
stuur. 
 

Te Assenede/Oosteeklo hopen we 
de oprichting van een bijna  
volledige nieuwe wijk op te  
starten. 
 

Op regelmatige basis wensen wij 
ook in 2018 onze huurders te  
raadplegen en te bevragen. Dit kan 
zowel via schriftelijke bevragingen 
of huurdersbijeenkomsten. 
Zoveel als mogelijk zullen de 
zittende huurders ook een bezoek 
krijgen van onze maatschappelijk 
assistenten om het onderhoud van 
de woning te controleren en dit 
met de huurders te bespreken. 
CVBA Wonen, uw huisvestings-
maatschappij, wil ook in 2018 sa-
men met al haar huurders en ko-
pers verder bouwen aan een aan-
genaam, comfortabel en vriende-
lijk samenleven. 
Heb je een idee of een voorstel, 
laat het ons gerust weten. 
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Is uw woning winterklaar? 

Het is winter, het uitgelezen moment om een aantal belangrijke zaken te controleren in je woning :  

 

Inspecteer de dakgoten van uw woning en maak deze indien nodig vrij. Zo voorkom je verstoppingen en lekken. 

Dit is een onderdeel van het regelmatig onderhoud dat door de  

huurder moet worden verricht. De bladeren die toch door de afloop 

terechtkomen in de afvoerputjes moeten ook verwijderd worden.  

Reinig de aflopen en afvoerputjes ook op regelmatige basis. Haal de 

deksels even weg van de putjes en verwijder hetgeen zich hieronder 

bevindt. Graag verwijzen wij naar de Ziezo-brochure die op pagina 65 

stelt : “reinig de dakgoot 2 maal per jaar, liefst in december en in april. 

Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil op een vuilblik”. 

Voer deze werken steeds uit met bijzonder veel aandacht voor uw veiligheid en deze van derden! 

 

Laat je woning nooit te veel afkoelen 

Een ijskoude woning opnieuw naar een aangename gevoelstemperatuur brengen, slorpt meer 

energie op dan je lief is. Laat de temperatuur in de leefruimtes daarom nooit onder zestien graden 

zakken. Op die manier blijft de temperatuur altijd op een aanvaardbaar niveau en moet je  

verwarmingsinstallatie minder inspanningen leveren om opnieuw het gewenste peil te bereiken. 

Hou de vrieskou zeker uit je stookruimte, dat kan heel wat vorstschade voorkomen. Ventileer de-

ze ruimte regelmatig. 

 

Radiatoren winterklaar maken? Ontluchten is de boodschap! 

Nog zo’n klassieker in een winterklare woning is goed ontluchte radiatoren. Door tijdig te  

ontluchten zal je het niet alleen veel sneller warm hebben, maar verhoog je ook het rendement van je 

radiatoren, wat neerkomt op een lagere energiefactuur.  

 

 

Sluit waterkranen tijdig af 

Niets is zo vervelend in de winter als bevroren waterleidingen. Nochtans zijn ze eenvoudig te  

voorkomen. Wordt er vriesweer voorspeld? Sluit dan zeker de waterkranen en -leidingen buiten 

tijdig af, nadat je ze volledig leeg hebt laten lopen. Bevestig daarbij voor extra bescherming het 

nodige isolatiemateriaal.  

 

Sneeuw of ijzel – wat te doen? 

Zorg ervoor dat je een kleine hoeveelheid strooizout in huis hebt. Strooi indien nodig de  

toegangswegen en het voetpad zodat de veiligheid van de voorbijgangers verzekerd blijft! 

Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is wettelijk verplicht. Ruim dus tijdig de sneeuw op 

je voetpad voor je huis met de sneeuwschop en bestrooi je voetpad nadien met strooizout. 

Oplossing  van de vorige quiz 

We ontvingen 12 deelnemingsformulieren!  De oplossing was Brandweerzone Centrum. 

Met de schiftingsvraag was Yvan  Verbrugge uit Zelzate met 15 deelnames er het dichtste bij. Hij wint  een  

cadeaubon van 25 euro bij Colruyt.  
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Feestelijke opening wijk Hoveniershof in Moerbeke 

Op zaterdag 9 september 2017 werd de nieuwe  
woonwijk Hoverniershof te Moerbeke plechtig  
ingehuldigd door burgemeester Robby De Caluwé en de 
voorzitter van Wonen Oswald Adriaensen. 
Met een totale kostprijs van 4,3 miljoen euro werden 15 
volledig afgewerkte huurwoningen opgericht die  
voorzien zijn van alle hedendaagse comfort en 10 sociale 
koopwoningen. 

Het ontwerp van de woningen is van de hand van Evolta 
uit Moerbeke.  Aannemer Recon nv uit Adegem bouwde 
de woningen. De wegen en omgevingswerken werden 
ontworpen door Irtas en uitgevoerd door Bouwwerken 
Tavernier. 

Burgemeester Robby De Caluwé was vol lof voor de  

huisvestingsmaatschappij Wonen voor de vele  

inspanningen die er de laatste jaren gedaan zijn te  

Moerbeke.  

Na de officiële opening werden de genodigden en de  

inwoners getrakteerd op een drankje en lekkere frietjes 

met stoverij. Moerbeke kreeg er dus een nieuwe wijk bij 

met enthousiaste inwoners die vast van plan zijn van hun 

nieuwe thuis een gezellige en bruisende wijk te maken.  

 


