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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 

Op zondag 13 oktober 2019 organiseren de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

(VMSW) en de Vereniging van Vlaamse    

Huisvestingsmaatschappijen (VVH) de Sociaal 

Wonendag! Ze doen dit om sociaal wonen 

onder de aandacht te brengen en 100 jaar 

sociaal wonen te vieren.  

40 sociale huisvestingsmaatschappijen werken 

hieraan mee en stellen een gebouw of project 

open voor het brede publiek. Ook cvba Wonen 

doet mee! 

Wij organiseren op 13 oktober in de namiddag 

drie rondleidingen op de werf van het 

Hoogbouwplein. Het einde van de eerste fase         

van de renovatiewerken wordt verwacht begin 

2020. Wij ontvangen voor de renovatie van 

het Hoogbouwplein tot een                           

bijna-energieneutraal (BEN) gebouw maximaal 

653.492,91 euro aan subsidies via het Vlaamse 

programma van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Je kan tijdens de Sociaal Wonendag een kijkje 

nemen in enkele appartementen op een van 

de laagste verdiepingen. Tijdens de 

rondleiding zal de architect van cvba Wonen 

meer vertellen over het project. Wie wil, kan 

daarna ook met de trap naar boven voor een 

uniek uitzicht over Zelzate. 

Je kan de werf op zondag 13 oktober enkel 

bezoeken als je deelneemt aan een van de drie 

rondleidingen: om 13 uur, 14.30 uur of 16 uur. 

Het aantal plaatsen is beperkt. Er kunnen         

maximaal 25 personen deelnemen aan een 

rondleiding. Je moet vooraf inschrijven! Dat 

kan via https://sociaalwonendag.be/project/

hoogbouwplein-zelzate/ 

of door onderstaand invulformulier voor 

zondag 6 oktober op te sturen naar cvba 

Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate.  

Kom naar de Sociaal Wonendag op 13 oktober 

Doe mee sociaal! 

         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Uur rondleiding (omcirkel):     13 uur      14.30 uur     16 uur 

Aantal personen:……………………..
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NIEUWS van WONEN 

Voorwoord 

Beste huurders, 

Sociale huisvesting bestaat dit jaar 100 jaar. En 

dat vieren we op zondag 13 oktober 2019. U 

krijgt de kans onze werf op het Hoogbouwplein te 

Zelzate te bezoeken. Een pilootproject voor de 

sociale huisvesting dat dankzij de innoverende 

aanpak op vlak van energie en aanpasbaar       

bouwen Europese financiële steun krijgt in het 

kader van het Vlaamse programma van het       

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Een 

project waar we terecht trots op zijn. U leest er 

alles over in deze nieuwsbrief.  

Cvba Wonen stelt de mening van de huurders op 

prijs. Daarom organiseerden we een                    

tevredenheidsmeting over onze wachtdienst, die 

sedert december 2018 operatief is, en vroegen 

we uw mening over de nieuwjaarsrecepties. De         

resultaten hiervan vindt u in deze nieuwsbrief. 

Ook de tevredenheidsmeting over de                 

herstellingen is nu de deur uit. We weten dat u 

als consument om de oren wordt geslagen met      

tevredenheidsmetingen. Toch doen we hierbij 

een warme oproep om onze vragenlijst over de 

herstellingen in te vullen. Deze respons hebben 

we nodig om onze werking te optimaliseren.  

Eind juni kregen we bezoek van de                               

Visitatiecommissie die de werking van cvba      

Wonen kwam doorlichten. Eind oktober geven zij 

hierover een toelichting op de raad van bestuur. 

In onze volgende nieuwsbrief brengen we u              

vanzelfsprekend ook op de hoogte van dit        

rapport. 

Ondertussen is ook de bouw van de 15 sociale 

koopwoningen aan de Tweede Gidsenlaan te    

Zelzate gestart en gaan de werken in de wijk    

Maluslaan in Moerbeke en op het                    

Hoogbouwplein te Zelzate gestaag verder.        

Verschillende huurders uit de Schwarzenbeklaan 

en de Sparrenstraat die moeten verhuizen voor 

de eerste fase van de renovatie van de wijken 

Wittouck en Debbautshoek I te Zelzate zijn reeds 

verhuisd, anderen verhuizen binnenkort.  

Patricia De Meyer 

directeur 

 

 
U hebt het misschien al gezien. Wij vernieuwden eind juni onze website! De website is 
nog altijd te vinden op https://www.cvbawonen.be/.  
Op de website staat niet alleen nuttige informatie voor jullie, onze huurders, maar ook 
voor kandidaat-huurders, kandidaat-kopers en kandidaat-ontleners. 
 
Nieuw op onze website is het meldingsformulier. Hebt u een opmerking, voorstel of idee 
voor cvba Wonen? Laat het ons weten met dit formulier. Met het herstellingsformulier     

   kan u ook nog altijd herstellingen aanvragen via onze website. 
 
De website is een extra mogelijkheid voor u om ons te bereiken, maar uiteraard kan u altijd een e-mail sturen 
naar info@cvbawonen.be of bellen naar 09 344 54 59. U kan ook langskomen bij ons op kantoor in de                  
Marcel  Mollelaan 17 in Zelzate. 

Vernieuwde website voor cvba Wonen 

https://sociaalwonendag.be/project/hoogbouwplein-zelzate/
https://sociaalwonendag.be/project/hoogbouwplein-zelzate/
https://www.cvbawonen.be/
mailto:info@cvbawonen.be


 2 

Pagina 2 NIEUWS van WONEN 

Tevredenheidsmeting nieuwjaarsrecepties 

Begin dit jaar organiseerden we voor het tweede jaar op rij nieuwjaarsrecepties voor 

onze huurders. Er was een receptie in Zelzate-Oost, Zelzate-West en Moerbeke-Waas. 

We stuurden voor de zomer een vragenlijst per brief of per e-mail naar de huurders 

die zich hadden ingeschreven voor één van de drie recepties. We vroegen wat ze van 

onze nieuwjaarsreceptie vonden.  

76 huurders (bijna 53%) stuurden ons een ingevulde vragenlijst terug. Hieronder een greep uit de 

resultaten. 

Maar liefst 99% van de  ondervraagden zegt dat ze volgend jaar opnieuw naar een                       

nieuwjaarsreceptie zouden komen. We danken onze huurders voor dit enthousiasme! We kunnen 

alvast bevestigen dat we ook in 2020 nieuwjaarsrecepties voor onze huurders zullen organiseren.  

Voor de receptie in Zelzate-Oost overwegen we een andere locatie omdat die van dit jaar als (te) 

klein werd beoordeeld. We houden ook algemeen meer rekening met de toegankelijkheid. 
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Tevredenheidsmeting wachtdienst 

We stuurden voor de zomer een vragenlijst naar de huurders waar de wachtdienst is 

langsgegaan tussen 24 december 2018 en 30 april 2019. De huurders bij wie de     

wachtdienst later is langsgegaan zullen ook een vragenlijst ontvangen. 

Bij deze eerste meting stuurden 6 huurders (33%) de vragenlijst ingevuld terug.  

Wanneer de wachtdienst geen definitieve  oplossing kan voorzien, moet er een tijdelijke oplossing 

geboden worden voor de huurder tot cvba Wonen het defect kan herstellen. Wij houden overleg met 

de wachtdienst om die tijdelijke oplossingen te overlopen en vast te leggen. 

Huisdieren 
Een huisdier biedt veel mensen gezelschap. Als huurder van cvba Wonen 

moet u wel de bepalingen in ons reglement van inwendige orde               

respecteren. Huisdieren houden mag, maar we houden rekening met het 

type woning, de ligging en de mogelijke hinder voor buren. Uw                 

appartement of huis moet geschikt zijn voor het huisdier. Als huurder van 

cvba Wonen mag u maximum 1 ongevaarlijk huisdier houden per gezin. 

Zorgt het dier voor overlast (lawaai, geur, gevaarlijk gedrag, vuil) dan mogen wij u vragen het dier weg 

te doen. Weigert u dit, dan kunnen we beslissen om de huurovereenkomst te 

beëindigen. Als uw dier schade aanricht moet u dit herstellen en betalen. 

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de dienst                             

huurdersbegeleiding via huurdersbegeleiding@cvbawonen.be of  09 344 54 59. 

mailto:huurdersbegeleiding@cvbawonen.be

