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Gezellig op het balkon of in de tuin 
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Om snel te kunnen communiceren met onze huurders verzamelen 

we de emailadressen van onze huurders. 

Stuur een mailtje naar info@wonen.woonnet.be met uw email-

adres dan bent u in de toekomst steeds goed geïnformeerd! 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bloembakken op uw balkon mag. Maar hang ze wel stevig vast en hang ze aan 

de binnenkant van uw balkon. Dat is voor de veiligheid. Zo kan er bij hevige wind 

geen bloembak naar beneden vallen. Als u de bloemen water geeft, zet dan de 

bloembak op de grond. Anders valt het water naar beneden. Wilt u uw bloemen 

en planten weggooien? Gooi ze dan bij het GFT. 

Op veel balkons zijn er vluchtwegen. Daar mag nooit iets voor of op staan. Zet dus geen kast, tafel, lad-

der, fiets of plantenbak voor een vluchtdeur of op een luik. Als er iets gebeurt, moet iedereen veilig kun-

nen vluchten, ook u. Zorg er dus mee voor dat het veilig blijft in uw gebouw.  

Maak geen open vuur op uw balkon. U mag geen vuur maken op uw balkon! Dat wil bijvoorbeeld zeggen 

geen vuurmanden, houtskool - of gasbarbecues.  

U moet uw balkon regelmatig poetsen. Is er een afvoerputje op uw balkon? Zorg er dan voor dat er geen 

vuil in blijft hangen. Anders komen er lekken bij uw onderburen. U mag uw balkon niet dichtmaken. Dat 

wil zeggen geen houten constructie, doeken of plastic hangen om uw balkon.  

U mag uw was drogen op het balkon. Maar dat moet met een droogrek gebeu-

ren dat op de grond staat. U mag geen droogrekken of koorden vastmaken aan 

de ramen, balustrade of muren. Het is verboden om tapijten, wasdoeken en alle 

andere textiel uit te kloppen over de rand van uw balkon. 

Huurders met een tuin moeten hun tuin onderhouden zodat er geen hinder ontstaat. Het gras moet al-

tijd kort zijn en u moet het onkruid verwijderen. U moet regelmatig bomen, hagen en planten snoeien en 

het groenafval verwijderen of composteren. De tuin is geen werkplaats of opslagruimte.  

Laat niets liggen dat dieren lekker vinden. Het is belangrijk dat u nooit eten laat liggen op uw terras of in 

uw tuin. Want daardoor komen duiven naar uw woning. Zij maken veel kapot en laten hun uitwerpselen 

achter. Dat is niet leuk voor u, want u moet dan alles poetsen. Laat dus niets liggen en jaag duiven weg.  

U mag ook geen afval in uw tuin begraven of achterlaten. U mag ook geen caravan of auto in uw voor – 

of achtertuin parkeren. Hang geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de afsluitdraad en haal nooit 

een afsluiting tussen twee woningen weg.  

U leest alles over het onderhoud van uw tuin in de ZieZo!... en in het reglement inwendige orde. 
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NIEUWS van WONEN 

Beste huurder 
 

Met het schitterend zomerweer van 
de laatste dagen kondigt de zomer 
zich riant aan. 
Ook voor de medewerkers van uw 
huisvestingsmaatschappij betekent 
juli en augustus vakantie en er even  
tussenuit gaan. Een mindere be-
zetting van onze karweidienst kan er 
voor zorgen  dat minder dringende 
karweien even moeten wachten. 
Uiteraard blijven we ook tijdens de 
vakantiemaanden ter beschikking 
voor dringende karweien. 
 

Ook deze zomer komen werkstu-
denten onze technische dienst ver-
sterken. Deze  jobstudenten worden 
voornamelijk ingezet voor de opkuis 
van de wijken  en de omgeving. 

 

 
Lange zomeravonden betekenen 
ook langer buiten zijn. Hou rekening 
met de buren en zorg niet voor la-
waaioverlast.  
 

Misschien eens de tijd nemen om de 
controleputjes van de riolering te 
reinigen. Dit voorkomt verstoppin-
gen met alle onaangename hinder 
en schade. 
 

We wensen al onze huurders een 
prettige vakantie. Voor zij die op reis 
gaan een aangename reis. Voor de 
thuisblijvers  veel  mooi weer en ge-
niet van alle bezienswaardigheden 
en prachtige natuur in onze directe 
omgeving. 

Voorwoord 

OPENINGSUREN 
Maandag 8u30 - 11u30 
Dinsdag  8u30 - 11u30 
  13u30 - 16u00 
Woensdag  8u30 - 11u30 
Donderdag 8u30 - 11u30 
Vrijdag   8u30 - 11u30 
 

En na afspraak: 

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

In dit nummer: 

Sociale dienst cvba Wonen 2 

Domiciliefraude 2 

Wijk Molenstukken Zelzate 3 

Op het balkon of in de tuin 4 

Oproep aan onze huurders 4 

Onze kantoren zijn gesloten op: 
Maandag 20 juli 2015 
Dinsdag 21 juli 2015 

Marcel Mollelaan 17  
9060 ZELZATE   

cvba WONEN 

De lentekwis uit ons vorig nummer was blijkbaar niet gemakkelijk want we 

ontvingen geen enkel juist antwoord! 

Nieuwe vraag: In welk jaar won Eddy Merckx voor de eerste keer de Ronde 

van Frankrijk? 

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen bij 

deze wedstrijd tot en met 15 augustus 2015? 

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

Zomerkwis, doe mee ….. en win…  

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

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

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

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

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

Opsturen tot en met 15 augustus 2015 naar cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate of  

mailen naar freddy.devilder@wonen.woonnet.be 
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Waarvoor kan u terecht bij de sociale dienst van cvba Wonen? 

Sedert september 2011 werkt er een voltijds maatschappelijk werker op de sociale dienst bij cvba Wonen. De me-

dewerker van de sociale dienst is het aanspreekpunt voor huurders over leefbaarheidsproblemen, onaangepast 

woongedrag, onderhoud van woning en/of tuin, algemene problemen in een appartementsgebouw of wooncom-

plex, afbetalingsplannen, …. 

 

De medewerker voert controles uit over het al dan niet naleven van de verplichtingen van de huurders inzake on-

derhoud van de woning of tuin, goed nabuurschap, bewoning, ... 

 

Indien er een probleem gemeld wordt, worden beide partijen gehoord.  Afhankelijk van het onderwerp kan er ge-

zocht worden naar een oplossing of verdere afspraken gemaakt worden met de huurder(s).  Het dossier zal opge-

volgd worden totdat het gewenste resultaat behaald wordt. 

Indien nodig wordt samengewerkt met OCMW, CAW, … of zal de desbetreffende huurder doorverwezen worden 

naar een andere instantie. 

Er kan een bemiddelingsgesprek of een bewonersvergadering georganiseerd worden. 

 

Dikwijls komen huurders ook aankloppen bij onze sociale dienst als zij ergens anders niet geholpen worden. Zodat 

de maatschappelijk assistent dan ook een coördinerende rol opneemt en voor onze huurders bemiddelt bij derden. 

Kortom, onze sociale dienst is een volwaardige dienstverlening voor al onze huurders. 

 

U kan onze sociale dienst bereiken door te bellen naar Ruben De Geeter 09/344 54 59 of te mailen naar  

ruben.degeeter@wonen.woonnet.be . 

Er woont een extra persoon op jouw adres. Deze persoon, de bijwoner, is niet geregistreerd bij cvba Wonen. 

Domiciliefraude 

Wat is domiciliefraude? 

Vanaf wanneer is iemand een bijwoner? 

Iedereen die op regelmatige basis in de woning verblijft. Zowel partners, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen,… 

Iedere bijwoonst moet vooraf aan cvba Wonen worden aangevraagd. In de praktijk gebeurt dat echter niet altijd. 

cvba Wonen merkt nog te vaak dat huurders het niet zo nauw nemen met het doorgeven van wijzigingen in hun 

gezinssamenstelling. 

Wat te doen indien je iemand wil laten  bijwonen op jouw adres? 

 cvba Wonen op voorhand om toelating vragen. 

 Het aanslagbiljet met het inkomen van 3 jaar geleden van de bijwoner bezorgen. 

 U vraagt bij cvba Wonen een formulier ‘verklaring op eer’ dat u door de bijwoner laat ondertekenen zodat de 

eigendomsvoorwaarde kan worden gecontroleerd. 

 Een attest of diploma van de Nederlandse taal van de bijwoner bezorgen. 

Indien je als huurder dit niet in orde brengt of weigert de bijwoner aan te geven, riskeer je de opzeg van jouw huur-

overeenkomst. 
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Na de renovatie van de centrale verwarming waarbij de 

verwarmingsinstallatie omgeschakeld werd van mazout 

naar gas in 2009 en de verwijdering van de ondergrond-

se mazouttanks in 2010 werd duidelijk dat de buiten-

aanleg in de wijk Molenstukken te Zelzate dringend 

nood had aan een grondige opknapbeurt. Er werd tij-

dens die werken toch wel wat schade aangericht  aan 

de toen reeds in slechte toestand verkerende opritten. 

Omdat het niet mogelijk bleek om snel op het renova-

tieprogramma te geraken zodat de werken worden ge-

subsidieerd, besliste de raad van bestuur om de renova-

tiewerken met eigen middelen uit te voeren. 

Het studiebureau S. Bilt werd aangesteld als ontwerper. 

Deze opdracht bestond uit het uitbreken en op-

nieuw aanleggen van de opritten, de afkoppeling 

op privaat terrein van regen- en afvalwater en de 

plaatsing/aanpassing van septische putten indien 

nodig. Terzelfdertijd verplaatste Farys de waterme-

ters van buiten in de voortuin naar de garage. 

Via een open aanbesteding werden de werken toege-

wezen aan de Groendienst Roegiers uit Assenede die de 

werken startte op  9 februari van dit jaar. Ondertussen 

zijn de werken voltooid en kunnen de bewoners genie-

ten van hun nieuw aangelegde buitenomgeving. 

Vernieuwde buitenaanleg in de wijk Molenstukken te Zelzate  
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