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Dakgoot kuisen
Woont u in een huis van cvba Wonen, dan moet u zelf
de dakgoot (laten) reinigen.

Jaargang 6 - nr. 4

De maand december is daarvoor het moment. Na het
vallen van de bladeren in de herfst.

Voorwoord
Beste huurder,

Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil
op met een vuilblik.

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden.
Tijd voor een korte terugblik op 2019 en een kijkje
naar 2020.

Ideeën voor de nieuwsbrief

2019 was voor cvba Wonen enerzijds een jaar van de
Visitatie en anderzijds een druk verder werken aan de
verschillende projecten.

In 2020 steken we onze papieren nieuwsbrief in een nieuw kleedje! Heeft u ideeën voor een vaste
rubriek in onze nieuwsbrief? Of voor een nieuwe naam? Welke vragen moeten we beantwoorden in
onze nieuwsbrief? Is er volgens u een onderwerp waarover we zeker moeten schrijven? Of heeft u
een leuk verhaal over uw buurt dat u wil delen met de andere huurders van cvba Wonen?

In juni 2019 werd cvba Wonen gevisiteerd. Een
visitatiecommissie gaf een beoordeling over de
prestaties van cvba Wonen. De Minister beslist in
principe tegen eind januari 2020 over deze
prestatiebeoordeling. U mag dan een speciale editie
van deze nieuwsbrief verwachten waarin we jullie
over deze beoordeling op de hoogte brengen.

Laat het ons weten! Mail uw idee naar info@cvbawonen.be of stuur
onderstaand invulformulier of een briefje naar cvba Wonen - Marcel
Mollelaan 17 in 9060 Zelzate.
We verloten een waardebon van 50 euro bij Colruyt of Smatch tussen
alle inzendingen die we ontvangen voor 15 januari 2020.

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mijn idee voor de nieuwsbrief van cvba Wonen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...............................................................................
.........................................................................................................................................................

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

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

meer en meer vorm. Geïnteresseerden konden de
werf op de Sociaal Wonendag bezoeken. Een verslag
hiervan en de beoordeling ervan door de bezoekers
kunnen jullie verder in deze nieuwsbrief lezen. De
omgevingsvergunning voor de appartementen in de
Rusthuislaan werd eindelijk goedgekeurd. Net als de
vergunningen voor de eerste fase van de renovatie
van de wijken Wittouck en Debbautshoek. Deze
werken worden nog dit jaar aanbesteed zodat in de
loop van 2020 de bouw van de nieuwe woningen en
appartementen kan starten.
Verder in deze nieuwsbrief doen we ook een warme
oproep om ideeën te geven voor de facelift van onze
nieuwsbrief in 2020. Aarzel niet en spui jullie
suggesties.

In 2019 werd verder gewerkt aan de verschillende
projecten. In Moerbeke was dat het geval voor de
renovatie van de wijk Maluslaan met de uitvoering van
de 2 eerste fases van het project. De laatste fase van
deze wijk ligt nu op de ontwerptafel van de architect.
Het appartementsgebouw in de Statiestraat werd in
gebruik genomen.

We wensen jullie fijne eindejaarsfeesten en een
gelukkig en gezond nieuwjaar. We hopen jullie talrijk
te mogen begroeten op onze nieuwjaarsrecepties
waarop we samen kunnen toosten op een steengoed
2020.

In Zelzate krijgt de renovatie van de eerste fase van
het appartementsgebouw Hoogbouwplein steeds

Patricia De Meyer
directeur

Oswald Adriaensen
voorzitter

Sluitingsdagen eindejaar
Zoals de vorige jaren sluit cvba Wonen de deuren tussen kerst en nieuwjaar.
Onze kantoren zijn gesloten vanaf dinsdag 24 december 2019 om 11u30 tot en met woensdag 1 januari 2020.
Vanaf donderdag 2 januari 2020 helpen wij u graag opnieuw verder.
Tijdens de sluitingsdagen kan u voor heel dringende herstellingen
bellen naar onze wachtdienst op het nieuwe noodnummer:
0473 95 74 12. Niet-dringende interventies of herstellingen en/of
herstellingen ten laste van de huurder worden gefactureerd aan de
huurder.
Het voltallige team van cvba Wonen wenst u alvast een prettig
eindejaar toe en een gelukkig en gezond 2020!
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Sociaal Wonendag 13 oktober 2019
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Na de Sociaal Wonendag voerden we een tevredenheidsmeting uit om te weten wat de bezoekers
van de werfrondleiding vonden. Hieronder ziet u een aantal resultaten.

Op zondag 13 oktober organiseerden we drie
rondleidingen op de werf van het Hoogbouwplein ter
gelegenheid van de Sociaal Wonendag.

21 personen ontvingen de tevredenheidsmeting per e-mail. 17 van hen vulden die online in
(respons van 80,95%). 15 personen ontvingen de tevredenheidsmeting per brief. 7 Van hen
bezorgden ons het formulier ingevuld terug (respons van 46,67%).

De Sociaal Wonendag was een initiatief van de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
(VVH) om 100 jaar sociaal wonen te vieren. De drie
rondleidingen waren heel snel volzet en wij willen
jullie bedanken voor de grote interesse.

Er waren in totaal 24 ingevulde tevredenheidsmetingen, goed voor een respons van 66,67%.

Een architect van KPW architecten begeleidde de rondleiding en gaf de bezoekers uitleg over de
renovatie. Aan de muren hingen plannen, foto’s en simulaties van hoe de appartementen eruit zullen
zien als ze af zijn. Met kartonnen meubelen gaven we ook een idee van de indeling. In april 2020 kunnen
de eerste bewoners verhuizen naar de nieuwe appartementen.

Voor dit evenement was er een beperkte toegankelijkheid omdat de lift nog niet gebruikt mocht worden. Bij
toekomstige communicatie zal in geval van beperkte toegankelijkheid dit nog duidelijker worden vermeld.
Het appartementsblok op het Hoogbouwplein wordt een bijna-energieneutraal (BEN) gebouw.
Voor deze renovatie ontvangt cvba Wonen maximaal 653.492,91 euro subsidies van het Vlaamse
EFRO-programma. EFRO staat voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bij de inhuldiging van de eerste fase in het voorjaar van 2020 organiseert cvba Wonen opnieuw een
kijkmoment, in het kader van het EFRO-project. Daarover later meer. Gezien de positieve reacties bekijken wij
ook voor andere projecten of rondleidingen voor het brede publiek nuttig kunnen zijn.

Sneeuw ruimen
De winter staat voor de deur. En dat betekent dat we
sneeuw kunnen verwachten. U moet het voetpad
voor uw woning steeds sneeuw- en ijsvrij maken.
Vergeet dus niet om tijdig strooizout in te slaan.
Strooizout is te koop in de supermarkt. Of vraag na bij
uw gemeente of zij nog strooizout verdelen.
Heeft u een buur die slecht ter been is, help hem of
haar dan een handje om sneeuw te ruimen en zout te
strooien.
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