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Nieuwe huurappartementen te Moerbeke
cvba WONEN bouwde 8 nieuwe sociale huurappartementen in de Statiestraat te Moerbeke.
De energiezuinige appartementen werden ontworpen
door Evolta Engineers and Architects uit Moerbeke.
Het appartementsgebouw telt 3 bouwlagen en is
voorzien van een lift. Er zijn 2 appartementen met 1
slaapkamer en 6 appartementen met 2 slaapkamers.
Deze appartementen zijn volledig afgewerkt met een
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Voorwoord
Beste huurders
Met deze editie van “Nieuws van
Wonen” sluiten wij het werkjaar 2018
bijna af.

geïnstalleerde keuken met kookvuur, dampkap, oven
en koelkast, stenen tegelvloeren, afgewerkte
badkamer en zijn reeds volledig geschilderd. Ook
achter het appartementsgebouw werd de site
afgewerkt: een stelplaats voor de auto van iedere
huurder, aangeplante tuin en een vlot bereikbare
overdekte bergplaats voor fietsen en vuilnisbakken.
Zo kunnen de huurders met een minimum aan kosten
hun appartement betrekken. We wensen de nieuwe
huurders veel woonplezier in hun nieuwe woning!

OPENINGSUREN

Marcel Mollelaan 17
9060 ZELZATE

Maandag tot vrijdag
Dinsdag ook

En na afspraak:
8u30 - 11u30
13u30 - 16u30

09/344 54 59
info@cvbawonen.be

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

cvba WONEN

2018 is opnieuw een druk jaar geworden
voor onze huisvestingsmaatschappij. Te
Moerbeke
werd
het
nieuw
appartementsgebouw
Statiestraat
afgewerkt en gingen de werken van start
voor de volledige vernieuwing van de
wijk Maluslaan.
In Zelzate konden de werken voor de
totale renovatie van het 64
appartementen tellende Hoogbouwplein
heropgestart worden en werden aan de
bewoners van de wijken Wittouck en
Debbautshoek de plannen getoond voor
de volledige renovatie van beide wijken.
Ook de toekomst van de wijk Klein
Rusland te Zelzate werd duidelijk met de
voorlopige beslissing van de Vlaamse
regering dat deze wijk moet verdwijnen
en op diverse plaatsen te Zelzate moet
heropgericht worden.
De raad van bestuur van cvba Wonen
heeft over deze beslissing een negatief

advies uitgebracht en blijft bij haar
standpunt dat de stedenbouwkundige studie van 2008 dient uitgevoerd te worden en
dat er perfect nieuwe huizen kunnen
komen in de wijk Klein Rusland na sloop van
de huidige.
In 2019 hopen we dat er een doorbraak
komt in het dossier Bommels te Oosteeklo
zodat onze plannen om daar een bijna volledige nieuwe wijk te bouwen uiteindelijk in
uitvoering kunnen gaan.

Uiteraard zal 2019 ook in het licht staan van
de start van de renovatie, afbraak en heropbouw van de wijken Wittouck en
Debbautshoek. Deze werken zullen gepaard
gaan met verhuisbewegingen van de
zittende huurders. Maar ook deze keer zal
cvba Wonen zorgen voor de nodige
begeleiding en ondersteuning.
Nadat de gemeente Zelzate in 2018 de
vergunning voor de bouw van 27

aanleunflats met twee slaapkamers in de
Rusthuislaan afkeurde, hopen we dat de
opnieuw ingediende vergunningsaanvraag in 2019 groen licht krijgt van het
Zelzaats schepencollege.
Voor deze 27 aangepaste flats voor 65
plussers, met extra voorrang voor rolstoelgebruikers, is er enorm veel
belangstelling . Alles wijst erop dat er aan
dergelijke betaalbare, comfortabele en
aangepaste woongelegenheden in
Zelzate een grote behoefte is.
In Sleidinge werd de laatste sociale kavel
verkocht en groeit ook de interesse voor
de middelgrote en uiteraard duurdere
kavels.
Mogen wij u alvast het allerbeste wensen
voor 2019. We kijken nu al uit naar onze
nieuwjaarsbijeenkomsten om u allen
persoonlijk te mogen begroeten.

Contactgegevens
cvba WONEN streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening naar al haar huurders.
Vaak merken we echter dat telefoonnummers of e-mailadressen niet meer in
gebruik zijn.
Denk er aan om uw nieuwe contactgegevens ook aan cvba WONEN te bezorgen.

Onze kantoren zijn gesloten van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019.
Voor heel dringende herstellingen kan u bellen naar het noodnummer 09/340 30 20.
Niet-dringende interventies of herstellingen en/of herstellingen ten laste van de huurder worden gefactureerd
aan de huurder.
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CO- vergiftiging, CO een stille moordenaar in huis!

Herberekening nieuwe huurprijs

Wat is CO?
CO is gevaarlijk omdat het een geurloos en kleurloos gas is. We kunnen het niet
waarnemen. CO ontstaat bij onvolledige verbranding van gas, kolen, stookolie,
petroleum, benzine of hout. Dus zowel bepaalde verwarmingstoestellen (kachels) als
gasboilers (die warm water produceren voor de keuken en/of badkamer) kunnen CO
vrijgeven.

Uw inkomen, de kwaliteit van de woning en uw gezinssituatie zijn belangrijk om uw huurprijs te berekenen. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast.
In december ontvangt u uw nieuwe huurprijs die ingaat vanaf 1 januari.

Symptomen?
Een CO-vergiftiging geeft weinig duidelijke symptomen (= uiterlijke kenmerken van een
ziekte of aandoening). Klachten die kunnen duiden op een CO-vergiftiging zijn: onwel
worden, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Deze klachten verdwijnen kort
nadat u de ruimte verlaat waar de CO zich verspreidt. Maar ook bewusteloosheid en de
dood kunnen mogelijk het gevolg zijn.

Het bedrag dat u per maand moet betalen bestaat uit:

Voorkomen
CV-installaties op gas en alle gasboilers, door onze maatschappij geïnstalleerd, worden tweejaarlijks gekeurd.
Belangrijk is om te voorzien in een permanente aanvoer van verse lucht in de woning. Het is verboden om met
tochtstrip alle kieren af te sluiten en de ventilatieroosters dicht te maken voor de koude.
U moet als huurder zelf instaan voor de jaarlijkse controle van toestellen op stookolie, steenkool en hout. Ga
jaarlijks na of de schoorsteen of rookgasafvoer een goede ‘trek’ heeft zodat de verbrandingsgassen goed kunnen
verdwijnen.
Een ander probleem zijn de verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas die geen schoorsteen hebben.
Deze toestellen verbruiken de zuurstof uit de kamer en de gassen komen daarna in dezelfde kamer terecht.
Deze toestellen zijn strikt verboden!
Wat te doen bij CO-vergiftiging?
Bij een CO-vergiftiging zet ramen en deuren open. Schakel het toestel uit en breng de persoon onmiddellijk uit de
kamer. Indien de persoon bij bewustzijn is, bel de huisarts. Is het slachtoffer niet bij bewustzijn, bel de dienst 112.
Indien het slachtoffer niet meer ademt, moet onmiddellijk met kunstmatige beademing worden gestart.

Onderbezetting: verhuizen naar een kleinere woning
Wat is onderbezet wonen?
De grootte van uw gezin bepaalt de grootte van uw
woning. U mag één slaapkamer meer hebben dan
het aantal bewoners.
Maar, hebt u twee of meer slaapkamers te veel?
Dan woont u ‘onderbezet’. Volgens de nieuwe
regelgeving moet cvba WONEN u dan vragen te
verhuizen naar een kleinere woning. U mag dit 1 keer
weigeren. Weigert u een tweede geschikte aanbod
dan moet u verplicht een onderbezettingsvergoeding
betalen. U betaalt voor een slaapkamer te veel 31
euro/maand (bedrag in 2019). Dit betaalt u extra bij
uw maandelijkse huurprijs en kosten.

In het kader van de grote renovatieprojecten in
Zelzate stelt cvba Wonen de aanpak van de
onderbezetting uit.
Voor de huurders van Moerbeke zal in eerste
instantie aan diegenen die onderbezet wonen de kans
geboden worden om op vrijwillige basis te muteren
naar een gepaste woning wat betreft de rationele
bezetting.
Voor de woningen in Sleidinge en Oosteeklo is er
geen enkel probleem.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om cvba Wonen te
contacteren.
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1. De huurprijs
We berekenen uw huurprijs op basis van:
 uw gezinsinkomen;
 de gezinskorting volgens uw gezinsgrootte, nl. u
krijgt elke maand een korting van 19 euro per
persoon ten laste;
 De patrimoniumkorting afhankelijk van de marktwaarde van de woning.
Dit bepaalt het sociaal huurbesluit.
De huur is dus voor elke huurder verschillend.
2. De huurlasten
Als huurder betaalt u elke maand een vast bedrag voor

taken die cvba Wonen levert:
 voorschot diensten: dit zijn de kosten van diensten
die cvba WONEN levert. (bijv.: schoonmaak,
onderhoud liften...)
 voorschot verbruiken: dit is het verbruik van
nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit,
verwarming.
 De premie afstand van verhaal in de
brandverzekering.
We schatten de huurlasten zo goed mogelijk in. Op
basis van de facturen ontvangt u van ons ieder jaar
een afrekening. We informeren u per brief of u moet
bijbetalen of terugkrijgt.
3. Eventueel de huurprijs voor een aparte garage
U betaalt een vaste huurprijs voor een
garage.

Tips besparen op energie
We hebben het de afgelopen dagen al gevoeld. Het wordt kouder, het is langer en vroeger donker, de bomen
verliezen hun bladeren. De winter staat voor de deur. Binnen in huis maken we het gezellig voor de feestdagen, de
verwarming gaat omhoog, de kerstlampjes worden bovengehaald. Het begin van de winterperiode betekent voor
veel huurders ook extra energiekosten.
Het is goed voor het milieu en voor de portemonnee als u volgende tips toepast:

Trek een (extra) trui aan en bespaar 7% energie door de verwarming 1 °C lager te zetten.

Een voordeur kan veel warmte wegnemen. Je kan een tochthond gebruiken om de warmte binnen te
houden. Voor de creatieve huurders kan het ook een uitdaging zijn om deze zelf te maken.

Laat ’s nachts, of als overdag niemand thuis is, de temperatuur in de leefruimten zakken tot 15 à 16 °C.

Laat overdag de warmte van de zon binnen en sluit ’s avonds de gordijnen of rolluiken.

Verlucht uw woning regelmatig. Zuivere gezonde lucht warmt namelijk beter en sneller op dan vochtige
lucht. Hiermee bespaart u op uw factuur en vermijdt u schimmels en vochtproblemen.

Dankzij het verbod op halogeenlampen sinds 1 september 2018, bespaart u flink op uw energiefactuur.
Op 10 jaar tijd bespaar je tot 100,00 euro per lamp.
Wistjedatje? De kleur van uw muren en plafond kunnen meespelen in uw
energiefactuur? Donkere interieurs vragen sterker licht dan zachte tinten.
De zon weerkaatst meer licht op zachtere tinten. Volgens het ‘Reglement inwendige orde’
mag u trouwens enkel schilderen met lichte kleuren muurverf.
Surf voor meer info naar:
https://www.energiesparen.be/tips
https://www.unitedconsumers.com/energie/bespaartips/verlichting.jsp
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