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Beste lezer,
De voorbije maanden waren we in de greep van het coronavirus. Hopelijk bleef je,
je familie en vrienden gezond. Ook nu moeten we blijven opletten want het virus
wint opnieuw aan kracht.

WOONGAZETTE OKTOBER:

De sociale huisvestingsmaatschappijen werden erkend als essentiële sector. We
bleven verder werken om je de best mogelijke dienstverlening te kunnen geven.
Sinds de versoepeling van de maatregelen na de semi-lockdown, bieden we weer
meer dienstverlening aan. We werken enkel op afspraak. We vragen je ook om de
veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus te respecteren als je naar onze kantoren komt, als wij bij jou thuis een herstelling doen of op huisbezoek komen. Alle
maatregelen vind je op onze website www.cvbawonen.be.
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Nieuwe verhuringen

In deze Woongazette doen we een oproep om je gegevens te updaten omdat we
merken dat nogal wat gsm-nummer niet meer juist zijn. Erg vervelend als we je
dringend willen bereiken.
De algemene vergadering heeft zich ook gebogen over onze activiteiten in het
boekjaar 2019. Het werkjaar 2019 was een heel druk jaar. Hieronder vind je enkele
cijfers. Zin om meer te weten te komen? Het volledige jaarverslag staat op onze
website.

Totale huurgelden
Gemiddelde reële huurprijs
Totale huurachterstal
Betaalde onroerende voorheffing
Werkopdrachten technische dienst
Herstellingskosten
Investeringen in nieuwbouw en renovatie

55
€ 3 796 712,00
€ 344,52
€ 92 918,00
€ 284 920,16
1 512
€ 832 583,76
€ 5 099 420,00

Huurders voor huurders
Cvba Wonen lanceert op maandag 26 oktober een groep op facebook voor onze huurders. In
deze groep, genaamd “huurders cvba Wonen” kunnen huurders met elkaar in contact komen
en communiceren.
De bedoeling van deze groep is om elkaar te helpen en bij te staan waar nodig. Heb je een kast
die weg moet maar nog in goede staat is? Je kan ze aanbieden aan andere huurders. Een beetje
teveel gekookt vanavond en wil je dat lekkere eten niet weggooien? Misschien kan je iemand in
jouw buurt wel zeer blij maken met een warme maaltijd. Hulp of tips nodig? Vraag het in de
groep! De opties zijn eindeloos….
Stuur ons een verzoek op de pagina “Huurders cvba Wonen” en word lid van onze groep.

Aangenaam wonen bij Wonen

En de winnaar is…
...Veerle uit Moerbeke. Haar prachtige handgeschilderde vazen waren de publieksfavoriet. Door
haar creatieve aanpak wist ze zichzelf bezig te houden tijdens de lockdown en de hele buurt gelukkig te maken met haar prachtige geschenken. Zij heeft de cadeaubon van Colruyt dus dubbel
en dik verdiend.
Proficiat Veerle!
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Stop sluikstorten
IDM, de gemeente en cvba Wonen zetten zich dagelijks
in voor een propere buurt. Toch blijft sluikstorten een
groot probleem. Een probleem dat door verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerking opgelost kan worden.
Het asociale gedrag van sluikstorters kan niet getolereerd worden en moet dus gemeld worden.
Sluikstorten is niet alleen een probleem van de gemeente, IDM of cvba Wonen maar ook van elke burger. Hou
daarom uw ogen open en meld sluikstorten via het
meldpunt van IDM. Je kan ook bellen naar het nummer
0800 16636.
Je kan ook sinds kort sluikstorten melden via een formulier op de website van cvba Wonen. Zie jij iemand sluikstorten in onze wijken? Meld het zo snel mogelijk via
onze website.
Ben jij sluikstorters ook beu? Meld het!

Jouw gegevens

Je kan jouw nieuwe gegevens doorsturen naar info@cvbawonen.be of bel naar het nummer
09 344 54 59.
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Aangenaam wonen bij Wonen

Cvba Wonen houdt gegevens van huurders zoals telefoonnummer en e-mailadressen goed bij zodat
wij je kunnen bereiken wanneer dat nodig is. Helaas constateren wij regelmatig dat wij niet de
meest recente gegevens hebben. Veranderen jouw gegevens zoals telefoonnummer,
e-mailadres of rekeningnummer? Laat het ons dan zeker weten.

Onze projecten
PROJECT DEBBAUTSHOEK I ZELZATE

In de eerste fase van dit project worden er 12 woningen gesloopt, in de plaats komen er 30 sociale
appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. De sloop is begonnen begin oktober. De appartementen
zullen klaar zijn in het voorjaar van 2022.
Dit project is ontworpen binnen de BEN-filosofie. BEN betekent Bijna-Energie-Neutraal.

Aangenaam wonen bij Wonen

PROJECT WITTOUCK ZELZATE
Er worden 16 woningen gesloopt en in de plaats worden er 17 nieuwe sociale woningen gebouwd.
De eerste fase is begonnen in september. De woningen worden opgeleverd in 2022. Ook hier wordt
er gewerkt volgens de BEN-filosofie.
De 17 woningen zijn onderverdeeld in 11 woningen met 4 slaapkamers en 6 woningen met 3 slaapkamers.
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PROJECT HOOGBOUWPLEIN ZELZATE

De eerste fase van het project Hoogbouwplein is afgewerkt. Alle bewoners voelen zich ondertussen
helemaal thuis in hun nieuwe woning. De tweede fase is begin september van start gegaan. In deze
fase worden er nog eens 32 appartementen gerenoveerd.

PROJECT MALUSLAAN MOERBEKE

In fase B die in de toekomst opgestart wordt, bouwen we nog 20 woningen.
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Aangenaam wonen bij Wonen

In fasen A en C bouwt cvba Wonen 23 sociale woningen met 3 of 4 slaapkamers. Deze woningen zijn
opgesplitst in 13 woningen met 3 slaapkamers, 8 woningen met 4 slaapkamers en 1 stapelwoning
met 1 aangepast appartement met 1 slaapkamer die is aangepast voor mensen met een beperking
of 65-plussers. Verder is er ook 1 appartement met 3 slaapkamers.

KOOPPROJECT GROENE BRIEL ZELZATE

In 2019 startte cvba Wonen met het bouwen van 15 sociale koopwoningen. Ten laatste begin volgend jaar worden de woningen opgeleverd. Iedere woning heeft een zonnepaneelinstallatie. We
bouwen 6 woningen met 4 slaapkamers en 9 woningen met 3 slaapkamers.

PROJECT RUSTHUISLAAN ZELZATE

Aangenaam wonen bij Wonen

In de Rusthuislaan bouwen we 27 aangepaste appartementen met 2 slaapkamers voor 65-plussers
en mensen met een beperking. Er zullen een lift, een gemeenschappelijke groenzone , overdekte
fietsenstalling en parkeerplaatsen voorzien worden.
De aanleunflats zijn toegankelijk via een passerelle-systeem.
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Een nieuw jaar, een nieuwe huurprijs
In december krijg je jouw nieuwe huurprijs voor 2021 in de bus. Vorig jaar veranderde de berekening van de huur grondig. Zo wordt er rekening gehouden met het inkomen van de huurder
en alle meerderjarige gezinsleden. Ook kwam er een nieuwe toepassing om de marktwaarde
van je woning te bepalen. Daarnaast was ook de energiecorrectie nieuw.
Meer info over die berekening lees je in de brief die je van ons ontvangt in december.

Heb je in december nog vragen bij jouw huurprijs? Mail dan naar
ann.vandenbossche@cvbawonen.be of bel naar 09 344 54 59.

Wakosta?!

Wat kan je allemaal doen met deze app?



Inkomsten en uitgaven per maand of per week ingeven



Kosten toewijzen aan een bepaalde post



Je kan op het einde van de maand jouw overschot
of tekort overmaken naar de nieuwe maand.
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Aangenaam wonen bij Wonen

Een app om uw inkomsten en uitgaven bij te houden? Handiger dan dat wordt het niet. Wakosta?!
is een gratis app ontworpen door BIZ (Budget In Zicht) Vlaanderen waarin je zelf kan bijhouden hoeveel geld er binnen komt en buiten gaat. Wil jij ook jouw budget bijhouden op jouw smartphone?
Download dan Wakosta?! via de App Store of de Play Store.

Kleurwedstrijd
Heb jij onze kleurplaat al gevonden in jouw Woongazette? Kleur ze in en ze stuur ze op!
Je maakt kans op een waardebon van Fun van €25.
Hoe verloopt de wedstrijd?
Stuur jouw tekening op naar ons kantoor in de Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate. Alle
kleurplaten worden in een grote doos gestopt . De persoon wie zijn kleurplaat uit de doos
word getrokken is de winnaar!
Stuur jouw kleurplaat op voor 13 november. Kinderen tot en met 12 jaar mogen deelnemen. Vergeet zeker jouw gegevens niet te noteren. Alleen op deze manier kunnen wij je
contacteren als je gewonnen hebt.
Meerder exemplaren nodig?

Aangenaam wonen bij Wonen

Vraag gerust nog een exemplaar aan via info@cvbawonen.be.

Je kan steeds bij ons terecht voor al jouw vragen en opmerkingen. Voorlopig kan je enkel langskomen op afspraak. Hou onze Facebookpagina in de gaten, wij posten regelmatig updates.
Heb je een leuk nieuwtje of een verhaal dat je graag zou willen delen? Een buur of een vriend die
je een bedankje wil sturen? Een corona-proof Halloweenfeestje? Laat het ons weten en wij
zetten het in onze volgende nieuwsbrief. Stuur jouw voorstel door naar info@cvbawonen.be.
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