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                  Vrijwilligerslaan 

 

 

Onze tijdelijke medewerkers :  

Dirk De Cock en 

Johan Van Hijfte 

 

Met een tevreden Directeur  

Freddy De Vilder  
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NIEUWS van WONEN 

Beste inwoners van Klein Rusland 

Tijdens de maanden juli en augustus 2017 werden door cvba Wonen 2 extra perso-

neelsleden aangeworven voor de opkuis van uw woonwijk. 

Er werd geopteerd om 2 inwoners van de wijk Klein Rusland aan te stellen om hun 

wijk een flinke opkuis beurt te geven. 

De omgeving van alle leegstaande panden werd grondig opgeruimd. Snoeien van de 

hagen, maaien van het gras en verwijderen van het vele achtergelaten vuil. 

Want het mag even gezegd worden er werd heel wat troep en rommel aange-

troffen. 

Het aantal sluikstorten is niet te tellen. Het is bedroevend en teleurstellend dat blijk-

baar heel wat burgers er hun plezier in vinden om afval te deponeren  in de omge-

ving van  de tuinen en voortuinen van de woningen. 

Vele inwoners deelden ons mee dat het afval er soms gedeponeerd word door voor-

bijrijdende voertuigen,  niet-inwoners van de wijk. 

Dit is natuurlijk heel erg. We doen dan ook een oproep aan alle inwoners om meer 

oplettend te zijn. 

Sluikstorters te melden bij de politie en hun nummerplaten te noteren. 

Als we samen meer opletten, uiteraard ook geen vuil storten, de eigen tuin onder-

houden en de omgeving proper houden, kunnen wij de wijk proper houden en de 

verloedering een halt toe roepen. 

Uiteraard heeft deze opkuis actie veel geld gekost. Lonen en sociale lasten voor de 2 

werklieden, afvoeren van vuil en groen, materiaal enz... 

Uw huisvestingsmaatschappij investeerde maar liefst 20.000 euro in deze hele ope-

ratie. 

We hopen dat  alle inwoners zich gaan inzetten om de wijk proper te houden. 

Onze twee tijdelijke werknemers ; Dirk en Johan verdienen een dikke pluim voor 

hun geleverd werk. Laat hun werk en de zware financiële inspanning van uw huis-

vestingsmaatschappij nu niet teloorgaan. 

Wij tonen jullie in deze brochure een fotomontage van het geleverd werk. 

Onze slogan is : HOUDEN ZO !!!! 

 

Freddy De Vilder      Oswald Adriaensen 

Directeur      Voorzitter  

Grote schoonmaak in de wijk Klein Rusland te Zelzate 

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

En na afspraak: 

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

Marcel Mollelaan 17  
9060 ZELZATE   

cvba WONEN 

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 

Nieuw! 
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Fotoreportage 

 

 

 

 

 A. De Clercqlaan  
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J. De Tillouxlaan en Strijderslaan  

 


