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Hoogbouwplein - Veranderingsgericht bouwen 

OPENINGSUREN 
Maandag tot  vrijdag 8u30 - 11u30 
Dinsdag  ook  13u30 - 16u30 

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

cvba WONEN 
Marcel Mollelaan 17 
9060 ZELZATE 

Cvba Wonen heeft in het begin van dit nieuwe 

jaar twee initiatieven opgestart om u nog meer 

en beter te informeren. 

Naast deze driemaandelijkse nieuwsbrief (die u 

in uw brievenbus krijgt) zal cvba Wonen ook 

maandelijks minstens één digitale nieuwsupdate 

versturen. De eerste nieuwsupdate werd ver-

stuurd op 6 februari. 

Indien u deze nieuwsupdate niet in uw mailbox 

ontving en toekomstige digitale nieuwsupdates 

wel wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje 

naar info@cvbawonen.be met de melding dat u 

zich wenst in te schrijven voor deze digitale 

nieuwsupdate of schrijf u in via de link op onze 

website  www.cvbawonen.be/. 

Sinds eind januari is cvba Wonen ook actief op 

Facebook. Volg ons via www.facebook.com/

cvbawonen 

 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsupdate en volg ons op Facebook 

Bij het ontwerp van renovatie van het Hoog-

bouwplein in Zelzate hebben cvba Wonen en 

KPW Architecten uit Leuven toekomstgericht 

gedacht in het kader van de circulaire bouw-

economie. In de circulaire bouweconomie wil 

men producten en materialen zoveel mogelijk 

hergebruiken en het restafval minimaliseren.  

Eén van de begrippen die daarin centraal staat 

is ‘veranderingsgericht’ bouwen en ontwer-

pen. 

 

 

 

 

Concreet plaatst men bij het renoveren van de 

appartementen dynamische binnenmuren die 

het mogelijk maken om appartementen te 

koppelen en/of de oppervlakte van apparte-

menten te vergroten of te verkleinen indien 

daar in de toekomst nood aan zou zijn. 
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NIEUWS van WONEN 

Patricia De Meyer volgt Freddy De Vilder op als directeur 

Beste huurder, 

1 maart 2019 was  een belangrij-

ke datum in het bestaan van cvba 

Wonen. Dat was immers de eer-

ste dag onder het directeurschap 

van Patricia De Meyer. De voor-

malig adjunct-directeur Koop en 

Leningen volgt Freddy De Vilder 

op, die zeventien jaar lang aan 

het hoofd van cvba Wonen stond 

en sinds vrijdag 1 maart met pen-

sioen is. 

 

Freddy De Vilder werd directeur 

van cvba Wonen bij de oprichting 

op 28 december 2002, toen de 

Gewestelijke Maatschappij voor 

de Huisvesting van Zelzate en de 

Noord-Vlaamse Huisvestings-

maatschappij fusioneerden. Op 

dat ogenblik was Freddy De Vil-

der reeds enkele maanden direc-

teur van de Gewestelijke Maat-

schappij voor de Huisvesting van 

Zelzate en voorzitter van de 

Noord-Vlaamse Huisvestings-

maatschappij. Cvba Wonen stelde 

zich van bij de oprichting tot doel 

een woonmaatschappij te zijn, 

waar men terechtkan voor het 

huren van sociale woningen en 

appartementen, het kopen van 

sociale woningen of kavels en 

voor het afsluiten van de Vlaamse 

Woonlening.  

Onder het directeurschap van 

Freddy De Vilder verwezenlijkte 

cvba Wonen tal van projecten en 

werd het patrimonium van de 

maatschappij uitgebreid. U kan 

daarover meer lezen op onze 

website: www.cvbawonen.be/. 

 

In Zelzate is momenteel de reno-

vatie van het Hoogbouwplein aan 

de gang en in Moerbeke-Waas 

wordt de wijk Maluslaan gereno-

veerd waar in de eerste fase 23 

huurwoningen en een onder-

grondse parking worden ge-

bouwd. 

 

 

Daarnaast staan er nog enkele 

projecten op stapel: de bouw van 

24 assistentiewoningen in de 

Rusthuislaan in Zelzate, de reno-

vatie van de wijken Debbauts-

hoek I en Wittouck in Zelzate en 

de bouw van 15 koopwoningen in 

de Tweede Gidsenlaan in Zelzate. 

 

Recent mocht cvba Wonen twee 

nieuwe personeelsleden verwel-

komen. Gwendoline Gerres trad 

begin januari in dienst als beleids-

medewerker. Ennio Buysse is de 

nieuwe architect van cvba Wo-

nen. Hij volgde in oktober Wim 

Cole op die met pensioen is ge-

gaan. 

mailto:info@cvbawonen.be
mailto:info@cvbawonen.be
https://www.cvbawonen.be/
https://www.facebook.com/cvbawonen
https://www.facebook.com/cvbawonen
https://www.cvbawonen.be/
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Winnares cadeaubon 

 

Proficiat aan Ali Khamis Ahlam! 

 

Ali was een van de huurders die de informatiefi-

che aan ons terugbezorgde vóór 31 januari 2019. 

Zij werd uitgeloot en won een cadeaubon ter 

waarde van 50 euro bij Colruyt. 

Dienst Huurdersbegeleiding is de nieuwe naam van de voormalige Sociale Dienst van cvba Wonen.  

De Dienst Huurdersbegeleiding van cvba Wonen telt twee medewerkers: Ruben De Geeter en      

Angelique De Cock. 

U kan de Dienst Huurdersbegeleiding bereiken via het nummer 09/344.54.59 of via het nieuwe e-

mailadres huurdersbegeleiding@cvbawonen.be.  

Of u kan langskomen in de burelen van cvba Wonen in de Marcel Mollelaan 17 in Zelzate: 

 

Maandag tot vrijdag van 8u30   

tot 11u30. 

Op dinsdag ook van 13u30 tot 

16u30. 

Of maak een afspraak. 

 

 

Elke eerste woensdag van de maand is er ook een zitdag in het OCMW van Moerbeke-Waas waar u 

uw vragen aan de Dienst Huurdersbegeleiding van cvba Wonen kan stellen. 

Sociale Dienst wordt Dienst Huurdersbegeleiding 
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Rook niet binnen in huis 

Wist u dat er meer dan  4000 

giftige stoffen in sigarettenrook 

zitten? Minstens 70 daarvan 

kunnen kanker veroorzaken. De 

stoffen blijven ook erg lang in 

huis hangen,  onzichtbaar en reukloos. 

Rook altijd buiten, nooit binnen. Rookt u onder 

de dampkamp, met een open raam/deur of in 

een aparte kamer? Dat helpt niet. Alleen buiten 

roken zorgt ervoor dat er geen gif in huis hangt. 

Helemaal niet roken blijft natuurlijk het ge-

zondst! 

Meer tips vindt u op www.nooitbinnenroken.be. 

Stoppen met roken? Meer informatie vindt u op 

www.tabakstop.be. 

 

Door het mooie weer dat we eind februari hadden, bent u misschien al gemotiveerd om aan de lenteschoon-

maak te beginnen! 

 

Een budget- en milieuvriendelijke lenteschoonmaak:  

gebruik citroen en azijn 

De lente is het moment om uw woning grondig te poetsen. En dat moet 

niet duur zijn. Citroen en witte azijn zijn goedkope poetsproducten. Ze 

zijn ook beter voor het milieu dan chemische producten.  

 

Kalk verwijderen Verwijder de kalkaanslag in de gootsteen, aan de douchekop, op kranen … met citroen of 

azijn. Wrijf een halve citroen of een doekje met azijn grondig over de kalkaanslag. Laat een paar minuten in-

trekken en spoel weg met heet water. Ook als u schimmel in het bad of de douche hebt, helpt azijn.  

Ramen poetsen  Voeg wat azijn toe aan een emmer water. Poets de ramen hier-

mee. Droogmaken kan met krantenpapier.  

Kledij wassen  Schoonmaakazijn kan u gebruiken als wasverzachter. Dat is veel 

goedkoper en uw was is even proper. En, de was zal niet naar azijn ruiken.  

Aangekoekte etensresten verwijderen Aangekoekte pan? Doe citroensap en een 

laagje water in de pan. Breng het even aan de kook op het vuur. Vuile microgolf-

oven? Zet een kommetje met water en citroensap of witte azijn in de microgolfoven. 

Zet de microgolfoven aan zodat er stoom in komt. Wrijf dan proper met een doekje.  

Lenteschoonmaak 

mailto:huurdersbegeleiding@cvbawonen.be
https://www.nooitbinnenroken.be/
https://www.tabakstop.be/

