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Droom jij ook van een eigen woning?  

Pagina 4 Jaargang 3 - nr. 1 

 

 

 

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 hem op 

het nummer 09/344 54 59. 

cvba Wonen luistert naar jouw bekommernissen en ideeën!  

Voor de herfstkwis uit ons vorig nummer ontvingen we 4 juiste antwoorden!  Carlo kwam in dienst bij 

cvba Wonen in 1977. Met de schiftingsvraag was Yvan Verbrugge uit Zelzate met 51 deelnames er het 

dichtste bij. Hij wint een cadeaubon van 25 euro bij Colruyt.  

Nieuwe vraag: Wie is de Vlaamse minister die verantwoordelijk is voor het woonbeleid 

in Vlaanderen? Graag voornaam en familienaam. 

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen bij deze wed-

strijd tot en met  25 maart 2016? 

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

Winterkwis, doe mee ….. en win…  

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

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

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

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

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

Opsturen tot en met 25 maart 2016 naar cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate of  

mailen naar freddy.devilder@wonen.woonnet.be 

Wel, je hoeft die droom niet op te bergen, ook al heb je een be-
perkt inkomen. Wij kunnen jou hierbij helpen. Wij verhuren niet 
enkel woningen, maar bouwen en verkopen ook nieuwbouwwonin-
gen in Zelzate en Moerbeke of kavels in Sleidinge. Als je graag wil 
weten welke projecten er gepland staan in de toekomst, kan je ons 
contacteren voor een overzicht. Bij interesse kan je je inschrijven 
voor verschillende gemeenten waarin onze maatschappij woningen 
bouwt. Wie een band met de gemeente kan aantonen, krijgt voorrang op personen die dat niet kunnen 
aantonen. Voor de aankoop van een sociale koopwoning of een woning op de private markt, kan je ook 
gebruik maken van de Vlaamse Woonlening met een rentevoet vanaf 2% .  
 

Interesse? Wil je graag eens een berekening i.v.m. hoeveel je kan lenen en wens je graag wat meer 
info over de voorwaarden, maak dan gerust een afspraak met Ruben De Geeter  (09/344 54 59 -  
ruben.degeeter@wonen.woonnet.be). Dan wordt op basis van jouw inkomen berekend wat je maxi-
mum kan ontlenen. Zo kan je beginnen uitkijken naar een eigen woning.  
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NIEUWS van WONEN 

Beste huurder 
 
 In de vorige editie van “Nieuws 
van Wonen“ deden we een  
oproep aan onze huurders om zich 
kandidaat te stellen voor de op te 
richten bewonersgroepen.  
De reactie hierop is echter zeer 
betreurenswaardig. Slechts 8 
huurders  op een patrimonium van 
1000 woningen in 9 wijken  
toonden belangstelling om hieraan 
deel te nemen. 
 
Een goede samenwerking met en 
betrokkenheid van onze huurders 
is echter van kapitaal belang  
willen wij nauwer samenwerken 
met onze klanten. Daarom zullen 
we in de toekomst een bewoners-
vergadering per wijk  samenroe-
pen om de band tussen Wonen en 
haar  huurders  te verbeteren. 

Onze werking  verbeteren is de 
uitdaging waar wij de komende 
jaren samen met jullie willen aan 
werken. Bij de doorlichting van 
onze maatschappij door de  
visitatiecommissie, waaraan  
sommige huurders reeds  
meewerkten,  kwamen  trouwens 
enkele verbeteringspunten aan 
het licht. 
 
Aan deze punten willen wij de  
komende jaren meer aandacht 
besteden, zodat we daar in de  
toekomst ook goed op scoren. 
Momenteel werken we  trouwens 
aan een plan om onze werking in 
de toekomst nog te verbeteren. 
 
In dit nummer lees je trouwens al 
welke inspanningen de maat-

Voorwoord 

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: 
Maandag 28 maart 2016 

Marcel Mollelaan 17  
9060 ZELZATE   

cvba WONEN 

schappij zal nemen om jullie 
woonkwaliteit   te optimaliseren.  
 
Uiteraard kost dit enorm veel  
geld, tientallen miljoenen euro, en 
zal de maatschappij de middelen 
moeten zoeken om dit allemaal te 
bekostigen. Ondertussen zetten  
we tevens nieuwe projecten op 
zowel te Moerbeke (Hoveniershof 
en Statiestraat),  te Zelzate 
(Groenstraat, Krekelmuyter-
Groene Briel en Rusthuislaan) als 
in Oosteeklo (wijk Bommels). 
 
Je ziet SHM cvba Wonen werkt 
aan de toekomst van de  
maatschappij en aan een steeds 
betere woonkwaliteit voor zijn 
huurders. 

Wie betaalt welke kosten? 

Het is niet altijd duidelijk of je als huur-
der zelf de kosten voor een bepaalde 
herstelling of onderhoud dient te beta-
len of dat de sociale huisvestingsmaat-
schappij de kosten draagt. Daarom heb-
ben de huisvesting uit Oost-Vlaanderen 
samen met de provincie Oost-
Vlaanderen een brochure “Ziezo” ont-
worpen die de huurder een overzicht 
biedt van wie verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van herstellingen aan de 
woning. Deze brochure kreeg je in jouw 
brievenbus! Wanneer je twijfelt, neem je 
het best contact op met cvba Wonen op 
het nummer 09/ 344 54 59 of via  
e-mail op info@wonen.woonnet.be  
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cvba Wonen start renovatiewerken in diverse wijken in Zelzate 

Appartementsgebouw Hoogbouwplein 
KPW Architectenbureau uit Leuven  maakte een ingrijpend renovatieplan op voor 
het Hoogbouwplein.  Het  gebouw wordt volledig ingepakt om een zeer goede isola-
tie te verzekeren. Een energiezuinige gasketel, superisolerende beglazing, zonnepa-
nelen,… maken van het gebouw een bijna energieneutraal appartementsgebouw.  
De bewoners zullen hierdoor bijna geen energie verbruiken wat goed is voor hun 
portemonnee. 
 
De totale renovatie van het gebouw zal starten in het najaar. De bewoners zullen op 
bewonersvergaderingen alle uitleg krijgen over de werken en de planning ervan. Een 
tijdelijke verhuis of een definitieve verhuis naar een  andere woongelegenheid zal 
noodzakelijk zijn gezien de zeer drastische verbouwing.  Ook de buitenomgeving van 
het gebouw wordt volledig heringericht met zitbanken, moestuintjes, … zodat het in 
de gemeenschappelijke tuin zeer aangenaam vertoeven zal worden voor de bewo-
ners.  De kostprijs van de renovatiewerken wordt geraamd op 8,7 miljoen euro. 

Hoogbouwplein voor renovatie 

Hoogbouwplein na renovatie 

Ook de woningen in deze wijken zijn dringend aan renovatie toe. Echter bij deze woningen helpt het niet om ze 
enkel te laten voldoen aan de energetische norm van 2020. In deze wijken is een totaalrenovatieplan nodig. 
De raad van bestuur van cvba Wonen besliste dan ook eind september 2016 om een haalbaarheidsstudie te laten 
uitvoeren voor deze beide wijken. 
 
De opdracht werd in oktober 2016 gegund aan Atelier 4 Architecten en BAST Architects & Engineers uit Gent.  
De studie wees uit dat de woningen qua stabiliteit in orde zijn, behalve de dakstructuur die verstevigd dient te 
worden. Ook bouwfysisch zijn deze woningen in orde. De vochtkeringen zijn aanwezig en in goede staat.  
Uiteraard is de technische installatie totaal verouderd. Bijgevolg moeten alle leidingen (elektriciteit, water, gas en 
rioleringen) volledig vernieuwd worden.  
 
Omdat een herziening van het BPA nog niet  voor morgen is, is de bouwzone voor 
de woningen  beperkt tot de huidige bouwzone. Vandaar de keuze voor totale re-
novatie van de woningen. 
Op korte termijn zal een renovatiedossier opgemaakt worden waarbij: 
 Het buitenschrijnwerk zal vervangen worden door PVC-schrijnwerk met super 

isolerende beglazing; 
 De woningen volledig worden geïsoleerd en de dakstructuur zal worden verste-

vigd; 
 De scheidingsmuren van de woningen zullen akoestisch beter geïsoleerd wor-

den; 
 De tuinbergingen worden vernieuwd omdat ze effectief goed gebruikt kunnen 

worden; 
 De oppervlakte van de woningen voldoet aan de normen van de sociale huisves-

ting, enkel de badkamers zullen uitgebreid worden. 
 
 

Wijk Wittouck (Delfzijllaan, Europaplein en Schwarzenbeklaan) en de 

bomenwijk (Sparrenstraat, Tunnellaan, Beukenstraat, Acaciastraat, 

Cederstraat, Tuinwijkstraat, De Keyserstraat en Tweede Gidsenlaan) 
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Wijk Europaprijslaan, Hans Kochlaan, Marcel Mollelaan, Maurice 

Salzmanlaan, Elie Zwissiglaan en Huisvestingslaan 

In april 2016 starten de renovatiewerken aan de woningen in 
de wijk rond het kantoorgebouw van cvba Wonen. Deze wo-
ningen die dateren van de jaren ’70 waren dringend toe aan 
een renovatie om te beantwoorden aan de huidige energie-
normen. De houten ramen worden vervangen  door PVC-
ramen met super isolerende beglazing, ook de voor– en ach-
terdeur worden vernieuwd. Tegelijkertijd worden ook de rol-
luiken vervangen en worden de rolluikkasten meer geïso-
leerd.  Het dak wordt geïsoleerd en waar nodig worden de 
buitengevels en de dakbedekking hersteld. 
Op die manier voldoen de woningen aan de norm  qua ener-
gieverbruik die sociale woningen moeten behalen tegen 
2020. De uitvoeringstermijn van de werken is 180 kalender-
dagen.  

De kostprijs van de werken bedraagt 3 miljoen euro. 
 
Met deze grondige renovatie van twee belangrijke wijken in Zelzate draagt cvba Wonen haar steentje bij in het 
duurzaam beheer van haar patrimonium met zoveel mogelijk behoud van het bestaand patrimonium en het  
efficiënt omspringen met grondstoffen.  Met deze vernieuwde woningen  zullen eigentijdse en comfortabele wo-
ningen aangeboden worden op de sociale huurmarkt in Zelzate. 

Ook in Moerbeke wordt de wijk Maluslaan totaal vernieuwd! 

Op het eerste zicht is de wijk Maluslaan een rustige woonwijk met pittoreske witte woningen waar het aangenaam 
vertoeven is. Echter de huidige woningen zijn niet meer aan te passen aan de hedendaagse normen. De raad van 
bestuur van cvba Wonen besliste dan ook om de woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen. 
 
De nieuwe woonwijk zal het uitzicht behouden van een tuinwijk waar het aangenaam verblijven wordt.  Voortuinen 
omzomen de woningen, hier en daar ontsluit een voetweg de achtertuinen. 
 
De wijk wordt opgevat als een woonerf met een groen hart, een dorpsplein waar de buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en waar ruimte wordt geboden voor spelende kinderen. 
De uitvoering verloopt in fases, waarbij de eerste fase zich situeert langs de Hospicestraat en de Moerhofstraat. 
 


