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NIEUWS van WONEN

Nieuwe wijk in Zelzate
Op 12 mei 2017 werd het project in de
Groenstraat in Zelzate opgeleverd. Er werden
zes sociale koopwoningen, vier sociale huurwoningen en vier sociale huurappartementen
gebouwd. In totaal veertien energiezuinige
woongelegenheden.
De kopers van de sociale koopwoningen kunnen
hun woning afwerken naar eigen smaak.

Jaargang 4 - nr. 1

De huurwoningen worden vanaf 1 augustus 2017 verhuurd. Deze woningen zijn volledig afgewerkt met
een geïnstalleerde keuken met kookvuur, dampkap, oven en koelkast, stenen tegelvloeren, afgewerkte
badkamer en reeds volledig geverfd. Ook het terras, een tuinhuis, de tuinafsluiting en beplanting zijn
voorzien. Zo kunnen de huurders met een minimum aan kosten hun nieuwbouwwoning betrekken.

cvba WONEN

Voorwoord

Marcel Mollelaan 17
9060 ZELZATE

Beste huurders

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

En na afspraak:
09/344 54 59
info@wonen.woonnet.be

Nieuw!

Voor de kwis uit ons vorig nummer ontvingen we 20 deelnemingsformulieren!
De Belgische jazzmuzikant en componist die in 2016 overleed was Toots Tielemans.
Met de schiftingsvraag waren 3 inzendingen met 19 deelnames en 1 inzending met 21 deelnames er het
dichtste bij. Bij lottrekking wint Marc Van Hoeck uit Zelzate een cadeaubon van 25 euro bij Colruyt.
Nieuwe vraag: Tot welke brandweerzone behoren de gemeenten Assenede, Evergem, Moerbeke en
Zelzate?
Schiftingsvraag: Hoeveel inzendingen ontvangen we bij deze wedstrijd tot en met 15 september 2017?
Waag je kans en win een cadeaubon ter waarde van 25 euro bij Colruyt!

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email: …………………………………………………………. Telefoonnummer…………………………………………………
ANTWOORD: …………………………………………………………………………………………………………………………….
SCHIFTINGSVRAAG: ………………………………………………………………………………………………………………….
Opsturen tot en met 15 september 2017 naar cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate of mailen
naar freddy.devilder@wonen.woonnet.be

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

Kwis, doe mee ….. en win…

Recent is onze telefooncentrale
vernieuwd. Bel je naar cvba
Wonen dan krijg je eerst een
keuzemenu. Je kiest dan zelf de
dienst die je wenst te spreken.
Indien je een vraag hebt over
huren, kopen of lenen, dan druk
je 1; wil je een technisch
probleem melden, druk je 2; voor
de sociale dienst, druk je 3 en
voor alle andere vragen 4.
Het telefoonnummer blijft
hetzelfde: 09/344 54 59.
Buiten de openingsuren kan je
een boodschap inspreken en
bellen we je zo vlug mogelijk
terug of stuur je een mailtje naar
info@wonen.woonnet.be
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Als je dit nummer van ”Nieuws van Wonen” in de bus krijgt zijn de
zomermaanden al halverwege. De weergoden zijn ons al gunstig gestemd
geweest en het vele mooie weer zorgde ongetwijfeld al voor veel
aangenaam buitenplezier.
Spijtig genoeg kwamen er ook enkele donderwolken opzetten boven
Wonen. De aannemer die de voor bijna 9 miljoen euro renovatiewerken
moest uitvoeren aan het 64 tellende appartementsgebouw Hoogbouwplein
te Zelzate raakte in financiële moeilijkheden waardoor de werken werden
stopgezet. Samen met ons advocatenkantoor doen wij er momenteel alles
aan om de werken zo vlug als mogelijk her op te starten. De werken moeten
echter opnieuw openbaar aanbesteed te worden en heel de procedure
dient opnieuw doorlopen te worden.
Goed nieuws is er wel voor de bouwwerken aan het appartementsgebouw
Statiestraat te Moerbeke. Na het faillissement van de aannemer, waardoor
de werken maanden stillagen, werden ondertussen de werken toegewezen
en kunnen deze na het bouwverlof van start gaan.
Het project Groenstraat te Zelzate bereikte zijn voltooiing. 6 Koopwoningen
vonden een nieuwe gelukkige eigenaar en de 8 sociale huurwoningen
werden aan de kandidaat huurders toegewezen.
In het najaar wordt deze nieuwe inbreidingswijk verder afgewerkt met
voetpaden, groenvoorziening, openbare verlichting e.d.
De raad van bestuur keurde ondertussen ook het voorontwerp goed voor
de start van 2 fases voor de totale vervanging van de wijk MaluslaanHospicestraat-Moerhofstraat te Moerbeke.
Voor de wijken Debbautshoek 1 en Wittouck te Zelzate werd het
ontwerpteam aangesteld voor de realisatie van de eerste fase van de totale
renovatie, sloop en heroprichting van beide wijken. De renovatie van de wijk
Debbautshoek 2 bereikte ondertussen haar voltooiing.
Verder bouwen aan een aangename woonomgeving, bouwen van nieuwe
hedendaagse en energiezuinige woningen, zoeken naar nieuwe projecten en
het isoleren van de bestaande woningen. Bovendien financieel gezond blijven en ten dienste staan van onze huurders, ontleners en kopers, het blijft
de grote uitdaging voor uw sociale huisvestingsmaatschappij. Samen bouwen aan Wonen, ons samen inzetten voor een aangename woonomgeving,
samen met de huurders , kopers en ons personeel. Daar doen we het voor !!
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Nieuwe wetgeving sociale huur
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Opkuis Klein-Rusland

Sinds 1 maart 2017 zijn er nieuwe regels als je een sociale huurwoning huurt. We sommen de belangrijkste veranderingen op.

Sinds 1 juli 2017 zet uw huisvestingsmaatschappij Wonen 2 voltijdse krachten in om werk te maken
van de opkuis van de sociale woonwijk Klein Rusland.

Tijdelijke huurcontracten
Nieuwe huurders vanaf 1 maart 2017 krijgen een huurcontract van 9
jaar. Na 9 jaar kijkt cvba Wonen of je aan twee voorwaarden voldoet. Je
inkomen mag dan niet te hoog zijn en je woning niet te groot. Anders
kunnen we je huurovereenkomst stoppen. Dit geldt alleen voor nieuwe
contracten sinds 1 maart 2017.

De wijk kampt met een aanzienlijke leegstand omdat er nog steeds geen beslissing is gevallen over de toekomst
van deze wijk.
Een stuurgroep onder leiding van het Provinciebestuur bestudeert nu de 4 toekomstscenario’s voor deze wijk.
Wij willen echter niet bij de pakken blijven zitten en maken met twee speciaal hiervoor aangeworven
personeelsleden werk van een grondige opkuis van de wijk.

Heb je al een contract van onbepaalde duur? Dan blijft dit zo, ook als je
verhuist naar een andere sociale woning van cvba Wonen.

Dirk en Johan, twee geboren en getogen Klein-Ruslanders werden bereid gevonden deze uitdaging samen met ons
aan te gaan.
En het resultaat mag gezien zijn, ook al na amper 14 dagen onverdroten inzet.
Wonen wenst op die manier haar bijdrage te leveren om de wijk grondig op te kuisen.
Uiteraard doen we beroep op alle inwoners om ons voorbeeld te volgen. Ook vragen wij alert te zijn en bij het zien
van inbraken en sluikstorten steeds de politie te verwittigen.
Wonen heeft het goed voor met de wijk Klein-Rusland waar het aangenaam en rustig wonen is.

Strengere regels rond eigendom
Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je
maar een paar procent eigendom bezit, mag dit niet.
Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder bent.
Ben je huurder en heb je een eigendom? Dan ben je verplicht om cvba Wonen te informeren en alles te verkopen.
Verkopen kan tot 28 februari 2018. Doe je dit niet? Dan kan cvba Wonen je huurovereenkomst stopzetten.

Enkele foto’s na één week

Minder administratie voor kinderen
Wordt één van je kinderen 18 jaar? Dan moeten ze de huurovereenkomst niet meer ondertekenen.

Maatregelen tegen bijwoonst (domiciliefraude)
Je moet cvba Wonen altijd informeren als er iemand bij je komt wonen. Zelfs als dit maar voor een tijdje is, moet je
dit laten weten. Doe je dit niet, dan kan cvba Wonen nu een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet
meer bij je woont.

Meer tot uw dienst!
Om onze dienstverlening naar de huurder te verbeteren werd zowel de sociale dienst als de technische dienst
uitgebreid. Voor de technische dienst was er nood aan bijkomende administratieve ondersteuning zodat de werken, zowel van onze eigen mensen als van externe aannemers, beter ingepland kunnen worden. Op die manier
wordt de huurder beter geïnformeerd over wanneer een herstelling zal uitgevoerd worden. Nu weten we ook
precies hoelang het duurde om een herstelling uit te voeren zodat er bij het doorrekenen van herstellingen ten
laste van de huurder er geen discussie meer kan zijn over de te betalen werkuren.
Ook de sociale dienst werd uitgebreid zodat er meer tijd vrijkomt om contacten met onze huurders te onderhouden. Op die manier hebben de huurders een luisterend oor en kunnen sommige problemen preventief aangepakt
worden of eventuele samenlevingsproblemen in de kiem gesmoord worden.
Samen zoeken we dan een oplossing.
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