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NIEUWS van WONEN

Europese subsidies voor BEN-renovatie Hoogbouwplein
Cvba Wonen ontvangt Europese subsidies
via het Vlaamse EFRO-programma voor de
bijna-energieneutrale (BEN) renovatie van
het Hoogbouwplein in Zelzate.
EFRO is het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling. De projectovereenkomst
werd ondertekend op 9 april.
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Bouw koopproject Krekelmuyter—Groene Briel start deze zomer
Beste huurder,

Tijdens de Algemene Vergadering van 24 mei
werd het jaarverslag en de jaarrekening 2018
unaniem goedgekeurd. Verderop in dit nummer
vindt u daarover enkele cijfers.

Dankzij het BEN-niveau van het gebouw
zullen de bewoners van het Hoogbouwplein
appartementen hebben met een hoog
comfort, een hoge energie-efficiëntie en
lagere energiekosten. Cvba Wonen krijgt
maximaal 653.492,91 euro aan subsidies.

In april werd de overeenkomst afgesloten voor
de ontvangst van subsidies van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Cvba
Wonen krijgt die subsidies voor de renovatie
van het Hoogbouwplein tot een
bijna-energieneutraal (BEN) gebouw. Ook
daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Sinds 3 juni zijn er twee tijdelijke arbeiders
aan het werk bij de technische dienst van
cvba Wonen. Zij blijven in dienst tot en met
september.
De twee arbeiders zullen onder andere de
tuinen van leegstaande woningen
onderhouden en die woningen afsluiten om
zo kraken tegen te gaan. Het gaat om huizen
in wijken in Zelzate en Moerbeke-Waas. Ook
het groenonderhoud van de brandgangen
behoort tot hun takenpakket.

cvba WONEN

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. Patricia De Meyer, directeur cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate

2 tijdelijke arbeiders in dienst voor groenonderhoud

Cvba Wonen start op 19 augustus met de bouw
van 15 sociale koopwoningen langs de Tweede
Gidsenlaan in Zelzate, in een verkaveling aan
Krekelmuyter. Het gaat om 6 woningen met 4
slaapkamers en 9 woningen met 3 slaapkamers.
Het einde van de werken is voorzien eind 2020.
Wie interesse heeft in een van deze sociale
koopwoningen en aan de voorwaarden voldoet,
kan zich hiervoor inschrijven bij cvba Wonen. Bij
cvba Wonen kan ook de Vlaamse Woonlening
worden aangevraagd, een betaalbare
woonlening van de Vlaamse overheid.

Schrijf u in voor de digitale nieuwsupdate en volg cvba Wonen op Facebook
Sinds begin dit jaar verstuurt cvba Wonen minstens één keer per maand een digitale
nieuwsupdate. Ontvangt u deze digitale nieuwsupdate nog niet, maar wil u dat wel?
Stuur dan een e-mail naar info@cvbawonen.be met de vraag om u in te schrijven voor de digitale
nieuwsupdate of schrijf u in via de link op de startpagina van onze website: www.cvbawonen.be/.

U kan cvba Wonen ook volgen op Facebook via www.facebook.com/cvbawonen.
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Jaarverslag en jaarrekening 2018

Huisbezoeken

Op vrijdag 24 mei keurde de Algemene Vergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2018 unaniem
goed. Hier vindt u een overzicht van de opbrengsten en kosten voor het boekjaar 2018.
De te bestemmen winst bedroeg € 287.943.

De maatschappelijk assistenten van cvba Wonen voeren regelmatig
huisbezoeken uit bij de huurders om te kijken of alle huurdersverplichtingen
worden nagekomen. In 2018 bezochten zij 282 huurders.
Ook alle kandidaat-huurders die een aanbod van een woning aanvaardden
werden in 2018 door de dienst huurdersbegeleiding in hun thuissituatie
bezocht voordat zij naar een woning of appartement van cvba Wonen
verhuisden.

- 37% van de kosten wordt uitgegeven aan
personeel.
- 34% zijn administratiekosten en exploitatiekosten zoals verzekeringen, onderhoud gebouwen,
gas en elektriciteit.

Technische dienst
Van de 1435 uitgevoerde werkopdrachten in 2018 werd iets meer dan 58% door
de arbeiders van de technische dienst van cvba Wonen afgehandeld.

- 19% zijn financiële kosten, namelijk interesten op
leningen.

74% van de uitgevoerde werkopdrachten werd binnen de 5 werkdagen opgelost.

- 9% zijn belastingen waaronder het betalen van
onroerende voorheffing en leegstandsheffing.

Voor heel dringende herstellingen kan u sinds eind 2018 buiten de kantooruren
bellen naar de wachtdienst van cvba Wonen op het noodnummer 09/340.30.20.

- 1% zijn de belastingen op het resultaat.

Niet-dringende interventies of herstellingen en/of herstellingen ten laste van de huurder
worden in dat geval aan de huurder gefactureerd.

- 88% van de inkomsten van cvba Wonen is de
omzet, waaronder inkomsten van verhuring en
verkopen.

Patrimonium

- 8% zijn financiële opbrengsten, namelijk
subsidies.
- 4% zijn andere bedrijfsopbrengsten.

Sinds 1 juni 2018 heeft cvba Wonen 61
OCMW-woningen in Zelzate in beheer.

Enkele cijfers over de verhuring

Half oktober vorig jaar werden de acht sociale
huurappartementen in de Statiestraat in
Moerbeke-Waas voorlopig opgeleverd.

240 personen stelden zich in 2018 kandidaat om
een woning te huren bij cvba Wonen.

Cvba Wonen heeft nu een patrimonium van 1108
woningen en appartementen in Assenede
(Oosteeklo), Evergem (Sleidinge), Moerbeke-Waas
en Zelzate.

In totaal stonden er op 31 december 2018 610
kandidaten op de wachtlijst bij cvba Wonen.

Er waren 72 nieuwe verhuringen (ook mutaties)
in 2018.
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