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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 op het  

nummer 09/344 54 59. cvba Wonen luistert naar jouw bekommernissen en ideeën!  

Voor de kwis uit ons vorig nummer ontvingen we 15 juiste antwoorden!  Vlaamse minister Liesbeth  

Homans is verantwoordelijk voor het woonbeleid in Vlaanderen. Met de schiftingsvraag was Yvan  

Verbrugge  uit Zelzate met 45 deelnames er het dichtste bij. Hij wint een cadeaubon 

van 25 euro bij Colruyt.  

Nieuwe vraag:  In welk jaar won Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk? 

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen bij deze  

wedstrijd tot en met  15 juli 2016? 

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

Kwis, doe mee ….. en win…  

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

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

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

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

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

Opsturen tot en met 15 juli 2016 naar cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate of  

mailen naar freddy.devilder@wonen.woonnet.be 

Genieten van de zon! 

Tijdens de zomermaanden wil iedereen van het mooie weer genieten. Groot gelijk, maar vergeet niet 
dat je buren hebt:  
 Vanaf 22 uur moet je stil zijn. Zit je nog buiten, praat dan stiller en zet je muziek af. Respecteer de 

nachtrust van je buren.  
 Plantjes hebben water nodig, maar zorg ervoor dat je 

jouw onderburen geen douche geeft.  
 Vuur op je terras is altijd verboden! Dus geen  

barbecue met kolen of op gas. Wil je barbecueën, koop 
dan een elektrisch toestel. Let ook op met  
kaarsen, laat ze nooit branden als je weg bent.  

 Let op als je een parasol zet op je terras. Die moet  
stevig vastgemaakt zijn zodat hij niet kan gaan  
vliegen.  

 Tot slot mag je nooit iets naar beneden gooien van je 
terras. Dus ook geen sigarettenpeuken of ander  
afval. Dat is gevaarlijk en zorgt voor sluikstort. Wie we betrappen mag een serieuze financiële 
sanctie verwachten en kan eventueel uit zijn woning worden gezet.  
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NIEUWS van WONEN 

Met het tweede nummer van ons 
huurdersblad luiden wij traditioneel 
de zomer  in en kijken we uit naar 
een welverdiende vakantie. 
Alhoewel voor de huisvestingsmaat-
schappij wordt het een heel drukke 
vakantie. 
De verhuis van de  32 huurders van 
de  appartementen van het Hoog-
bouwplein betekent voor ons  een 
heel drukke juli en augustus. Ook 
bereiken de 15 nieuwe  huur- en 10 
nieuwe koopwoningen te Moerbeke 
hun voltooiing. 15 nieuwe huurders 
zullen hun intreden nemen en de 
aktes van de 10 koopwoningen die-
nen begin augustus ondertekend te 
worden. 

Met de zomer voor de deur….. 

De renovatie van de woningen in de 
Europaprijslaan, Hans Kochlaan,  
Maurice Salzmannlaan, Marcel  
Mollelaan en de Huisvestingslaan zijn 
in volle uitvoering en ogen heel mooi. 
De werken aan ons nieuw woonerf te 
Zelzate Groenstraat is in volle uitvoe-
ring en grote renovatie- en nieuw-
bouwplannen liggen op de tekenta-
fels. 
Maar dit buiten beschouwing gelaten 
wensen we iedereen een prettige 
vakantie. Hopelijk zijn de weergoden 
ons genadig en kunnen de thuisblij-
vers ook genieten van  aangename 
zomermaanden. 
Geniet van de zon maar denk ook 
aan je buren. Op pagina 4 geven we 
enkele nuttige tips om het voor ie-
dereen rustig en aangenaam te hou-
den. 
Wil je als wijk of buurt iets organise-
ren vergeet dan niet dat een aan-
vraag hiervoor bij het gemeentebe-
stuur noodzakelijk is. cvba WONEN is 
steeds bereid om voor een origineel 
idee of een leuke buurtopkikker een 
bijdrage te leveren.  
Prettige vakantie! 

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 11 juli 2016 
Donderdag 21 juli 2016 
Vrijdag 22 juli 2016 
Maandag 15 augustus 2016 

Marcel Mollelaan 17  
9060 ZELZATE   

cvba WONEN 

Hou het proper! 

Sluikstorten kost geld!  
Als de politie je betrapt, kan je een 
boete krijgen. En daar houdt het 
niet mee op. Wie betrapt wordt op 
sluikstorten moet de kosten voor 
het opruimen van zijn  
rommel betalen. 
 

Er is geen discussie over, sluikstor-
ten is niet te tolereren. Een sluik-
stort gezien? Meld sluikstorten aan 
IDM op het gratis groene nummer 
0800 16 636  

Regelmatig vinden we een sluik-
stort in onze wijken of in en rond 
onze gebouwen. De sluikstorters 
willen  niet betalen voor het afval 
dat ze veroorzaken of ze willen de 
moeite niet doen om het op een 
reglementaire wijze aan te bieden. 
Het gevolg is dat de hele maat-
schappij en het milieu moeten 
opdraaien voor het asociale ge-
drag van deze enkelingen die wei-
geren hun verantwoordelijkheid 
op te nemen.  
 

Veel bewoners zijn daar kwaad 
voor, en terecht! Wij vinden dat 
ook niet leuk.  Afval hoort niet op 
de grond, wel in de vuilbak of op 
het containerpark. Dat is proper 
en veilig voor alle buren.  
 

We weten dat afval sorteren niet 

gemakkelijk is, maar daarom mag 
je nog niet sluikstorten. Weet je 
niet goed waar je jouw afval moet 
weggooien? Contacteer dan je 
buur, IDM, de milieudienst van de 
gemeente of cvba Wonen. Er zijn 
genoeg mensen die je kunnen  
helpen. Maar je mag nooit je afval 
zomaar ergens weggooien 
(sluikstorten).  
 

Sluikstorten is dom!  
Je zorgt ervoor dat jouw buurt  
ongezellig is. Muizen, duiven,  
ratten en andere vervelende 
beestjes komen naar je woning. 
Wie toevallig passeert, associeert 
jouw buurt met vies en vuil. Je 
geeft andere mensen vuil werk. Ze 
moeten alles poetsen en proper 
maken omdat jij sluikstort.  
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Je woning personaliseren 

cvba Wonen zorgt er voor dat jouw woning technisch in orde is. Hoe jij je woning verder inricht, dat is jouw  
keuze. We laten je doen, maar er zijn natuurlijk wel grenzen. 
 
Elke woning is uniek en maar goed ook. Wie bij ons woont, mag zijn woning inrichten hoe hij dat wil. Dan hebben 
we het voornamelijk over de meubelen (behalve de ingebouwde meubelen of vastgemaakte toebehoren die  
standaard eigendom zijn van cvba Wonen) en de keuze van wie welke slaapkamer krijgt. Elk gezin maakt daarbij 
zijn eigen keuze zonder bemoeienis van cvba Wonen. Ook in welke kleur je de muren schildert, mag je zelf kiezen.  
 

Schilderen 
We vragen alleen dat je van je woning geen kleurboek maakt. Dat wil zeggen dat je met neutrale kleuren moet 
werken. 1 of 2 muren in een fellere contrastkleur mag zeker, maar overdrijf er niet mee. En gebruik waterverf,  
zeker geen lakverf. Wie graag zijn plafond wil schilderen, die moet wit kiezen. Gevels, ramen en buitendeuren en 
poorten mogen niet geschilderd worden, die moeten blijven zoals ze zijn. Ook kasten en toebehoren in de  
badkamer of keuken mogen niet geschilderd worden. Binnendeuren en hun omlijsting en de plinten mogen enkel 
geschilderd worden als dat de afwerking was bij de aanvang van de huur. Bij binnenschrijnwerk met afwerking in 
kunststof of houtfineer is schilderen niet toegelaten. Bij twijfel vraag je best vooraf advies aan cvba Wonen. 
 

Vloer 
In nieuwe of gerenoveerde woningen zorgt cvba Wonen  
standaard voor een vaste vloerbekleding. In de woningen waar 
dit niet het geval is,  mag je dat zelf plaatsen. Voor novilon/vinyl 
moet je geen toestemming vragen, voor vast tapijt, laminaat, 
parket of tegels moet je dat wel doen. Want bijvoorbeeld bij 
parket komt je vloer hoger te liggen, waardoor ook de deuren 
moeten aangepast worden.  
 

Nieuwe badkamer of keuken  
Soms zijn er huurders die hun badkamer of keuken willen  
veranderen. Als je dat wil doen, dan moet je altijd eerst onze 
schriftelijke toestemming vragen. Pas als je die hebt, mag je  
beperkte veranderingen aanbrengen. De veranderingen moeten 
gebeuren door professionals. Je moet dat kunnen bewijzen met 
facturen. Een nieuwe keuken of badkamer kan, maar ze moet 
wel budget- en onderhoudsvriendelijk zijn. Te dure installaties 
zijn niet welkom. Wij moeten het achteraf, als je er niet meer 
woont, nog kunnen onderhouden.   
 

Op eigen risico  
Als je de toestemming krijgt om iets te veranderen, dan is dat 
altijd op eigen risico. Als je ooit verhuist, dan betalen we niets 
voor alle veranderingen. Heb je dus bijvoorbeeld nieuwe keukenkasten gehangen, dan moeten ze blijven voor de 
volgende huurder. Wij betalen je hier niets voor terug. Als je moet verhuizen omdat we jouw gebouw gaan  
renoveren, kan je eventueel iets meenemen, maar je krijgt geen vergoeding.  
 

Doe je grote veranderingen zonder onze toestemming? Als we dat constateren, dan controleren we de  
veranderingen. Als de aanpassingen slecht zijn gebeurd, dan moet je alles afbreken en terug herstellen naar zoals 
het was. Jammer genoeg moeten we regelmatig huurders daartoe verplichten. Dus vraag altijd eerst onze  
toestemming als je twijfelt of het wel mag.  
 

Meer info over watje niet mag doen in je woning vind je in de “ZieZo!...” op pag. 74 en in het Reglement   
Inwendige Orde (RIO)  
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Technische problemen oplossen 

Elk jaar contacteren vele huurders onze technische dienst. Dat doen ze via internet of 
door te bellen. Maar hoe werkt onze technische dienst? En wat gebeurt er allemaal met 
jouw reparatiemelding?  
 

Je kan onze technische dienst op 2 manieren contacteren:  
 Via www.cvbawonen.be. Daar vul je het online formulier in. Dat is snel en gratis, want wij bellen nadien naar 

jou om een afspraak te maken.  
 Je kan natuurlijk ook bellen naar 09/344 54 59.  
Bij de sluitingsperiode tussen kerst en nieuwjaar hebben we een wachtdienst die bij dringende problemen langs 
kan komen. Daarvoor moet je bellen, de wachtdienst kan je niet via de website contacteren.  
 

Wie betaalt de herstelling? 
Iets dat we moeten repareren, moet natuurlijk betaald worden. Of jij betaalt of cvba Wonen, dat is afhankelijk van 
de reparatie. Wij gebruiken als leidraad het Ziezo-boekje van de provincie Oost-Vlaanderen. In dit boekje staat een 
duidelijk overzicht of de herstellingen ten laste zijn van de huurder. De raad van bestuur besliste dat, herstelling 
ten laste is van de huurder, niet meer uitgevoerd worden door onze technische dienst behalve wanneer je dat 
wenst. Dan betaal je een voorschot van 50 euro op de factuur van de herstelling. Na uitvoering van de herstelling 
krijg je dan de factuur in je brievenbus.  
 

De planning  
Als je belt, spreek je eerst met Nelly of Ann. Zij informeren eerst wat het technisch probleem is en ze noteren jouw 
persoonlijke gegevens.  
Daarna neemt Frankie of Wim contact met je voor het maken van een afspraak voor de reparatie. De afspraken zijn 
altijd in dagdelen, dat wil zeggen tussen 7.30 en 12 en tussen 13 en 17 uur. We kunnen nooit exact zeggen  
wanneer de technicus langskomt, dat is afhankelijk van het andere werk.  
 

Een tip! In de voormiddag is het altijd drukker aan de telefoon en aan het onthaal. Als je kan, gebruik dan best  
onze website, dat is het gemakkelijkste.  
 

Elke dag maakt Frankie een nieuwe planning. Iets wat heel dringend moet hersteld worden (bv. een groot  
waterlek) krijgt voorrang op kleinere reparaties. Daarom moet je soms iets langer wachten. Maar weet dat onze  
wachttijden heel kort zijn.  
 

Nadat Frankie jouw reparatie heeft ingepland, maakt hij een werkbon voor de technicus of de externe firma. Zo 
weet hij wat hij waar moet repareren. De werkbon is het document dat jij tekent als de technicus langskomt.  
 

 
 


