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Beste huurder

2021 werd opnieuw een vreemd jaar. Het was opnieuw 
een moeilijk jaar door de coronapandemie. Hopelijk 
bleven jij, jouw familie en vrienden gezond.
We zijn er ons van bewust dat we de inspanningen die 
we leveren nog een tijdje moeten volhouden. Daarom 
roepen we je op om goed zorg te dragen voor elkaar. Zorg 
voor je buren, zeker voor zij die alleen zijn. Nu alle sociale 
activiteiten weer geschrapt worden, kunnen deze donkere 
wintermaanden eenzaam zijn. Maak een praatje, drink 
samen een koffie, help elkaar als het nodig is.

Door het verplichte thuiswerk is cvba Wonen soms 
moeilijk telefonisch bereikbaar. Als de telefoon niet wordt 
opgenomen, probeer het dan later nog eens of stuur een 
e-mail opdat wij je kunnen contacteren.

Deze nieuwe uitgave van onze Woongazette staat 
terug boordevol informatie over onze werking, 
onze projecten, … Maak ook kennis met Ennio, onze 
projectverantwoordelijke, die je op bladzijde 6 een kijkje 
in zijn werk geeft. We wensen je veel leesplezier. 

Heb je een vraag over onze werking, onze nieuwe 
projecten, de vernieuwing van de wijken Debbautshoek, 
Wittouck of Maluslaan, een tip voor een artikel in een 
volgende Woongazette? Geef gerust een seintje.

Tot slot wensen we je fijne feestdagen toe voor jou en 
jouw dierbaren, en een gezond en gelukkig 2022!

Patricia De Meyer  Oswald Adriaensen
directeur   voorzitter

Ver.uitg.: Patricia De Meyer 
directeur cvba Wonen 
Marcel Mollelaan 17 

9060 Zelzate

Bronnen:
1: https://www.pv.be/dossiers/woning/woning-verzekeren/afstand-van-verhaal
2: https://www.exclusiefbeheer.be/faq/detail/wat-is-het-verschil-tussen-gemene-delen-en-privatieve-delen
3: https://www.ensie.nl/betekenis/voorschot#:~:text=voorschot%20%2D%20zelfstandig%20naamwoord%20
uitspraak%3A%20voor,voorschot%20op%20mijn%20salaris%201.

Aftellen en optellen
Hoeveel figuurtjes tel jij? 

Cvba Wonen is gesloten van 25 
december tot en met 3 januari
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Schwarzenbeklaan - Wijk Wittouck
Types 17 huurwoningen

Architect Bast Architects & 
Engineers

Start werken Zomer 2020

Einde werken December 2021

Het project Schwarzenbeklaan wordt in 
december 2021 opgeleverd. Dit project maakt 
deel uit van de totaalrenovatie van de wijk 
Wittouck. 

Binnen- en buitenkant van de woningen
De 17 woningen zijn onderverdeeld in 11 
woningen met 4 slaapkamers en 6 woningen 
met 3 slaapkamers. Alle woningen hebben een 
terras en een tuin. De woningen zijn ontworpen 
volgens de BEN-filosofie. BEN betekent bijna-
energieneutraal. Omdat de woningen volgens dit 
principe zijn gebouwd zullen de huurders kunnen 
besparen op verwarmingkosten.

Wat is de volgende stap
Nadat de Schwarzenbeklaan wordt opgeleverd 
zal er worden gestart met deel 2 van het project. 
Dan worden de woningen op het Europaplein 
aangepakt. De 21 huidige woningen worden 
gesloopt en er komen 21 huurappartementen, 
4 huurwoningen, 3 koopwoningen en 50 
parkeerplaatsen in de plaats.

Wat gebeurt er met de huurders?
De huurders die in de wijk Wittouck wonen 
krijgen allemaal een persoonlijk gesprek 
in verband met de herhuisvesting. Na de 
persoonlijke gesprekken zoeken we naar 
geschikte appartementen of huizen. Cvba Wonen 
zal er dus voor zorgen dat iedereen een andere 
woning krijgen.

Van baksteen tot (t)huis
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WoonWEETjes

Leegstand

Woonmaatschappij Meetjesland

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden 
steeds langer. Steeds meer mensen hebben het 
moeilijk om geschikte woning te vinden op de 
privémarkt. Wij krijgen dikwijls de vraag waarom 
er woningen zo lang leeg staan met zo een lange 
wachtlijst. Er is altijd een grondige reden waarom 
deze woningen leeg staan.

De meeste woningen staan leeg tussen verhuringen. 
De staat waarin de woning werd achtergelaten is 
een belangrijke factor voor de beschikbaarheid. 
Heeft de huurder zijn woning goed onderhouden en 
zijn er geen werken meer, dan kan de woning direct 
terug verhuurd worden. Heeft de huurder niet zo 
goed zorg gedragen voor zijn woning of is de woning 
gewoonweg verouderd, dan wordt de woning eerst 
opgeknapt vooraleer ze aan iemand anders wordt 
verhuurd. 
Ook bij een overlijden kan een woning tijdelijk leeg 
staan. Zo krijgt de familie voldoende tijd om de zaken 

die geregeld moeten worden in orde te krijgen. 
Als de familie van de huurder de erfenis verwerpt, 
wordt er een beheerder aangesteld door de 
rechtbank. Dit kan natuurlijk eventjes duren. Tijdens 
deze periode mag niemand de woning betreden.

Een woning die leeg staat door mensen 
die verhuizen of door een overlijden wordt 
frictieleegstand genoemd. Maar er is nog een 
andere soort leegstand. Woningen die leeg staan 
voor grote renovaties, zoals de woningen in de 
wijken Wittouck en Debbautshoek I en Klein 
Rusland, wordt structurele leegstand genoemd. In 
afwachting van de start van een project hebben wij 
een aantal woningen leeg staan. Deze woningen 
worden in de toekomst gerenoveerd of afgebroken 
om nieuwe woongelegenheden in de plaats te 
bouwen.

De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in een gemeente of stad maar één maatschappij meer 
zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij. 
Zeven gemeenten uit het Meetjesland hebben beslist om samen een werkingsgebied te vormen: 
Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate. Dit betekent dat cvba 
Wonen, cvba Meetjeslandse bouwmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland samen de 
Woonmaatschappij Meetjesland zullen vormen. Moerbeke zal samen met Waasmunster en Lokeren een 
werkingsgebied vormen. 
Wat betekent dit voor jou als sociale huurder?    We willen je geruststellen dat de woonmaatschappij 

geen invloed zal hebben op jouw woonsituatie. Jij 
kan als sociale huurder gewoon in je sociale woning 
blijven wonen. Dit zal niet veranderen. Ook niet als de 
woonmaatschappij er is. De nieuwe woonmaatschappij 
zal je huurprijs ook nog altijd berekenen volgens het 
besluit Vlaamse Codex Wonen. Je hoeft je hierover 
dus geen zorgen te maken. Praktisch verandert er ook 
weinig voor onze huurders in Assenede, Evergem en 
Zelzate.
Enkel voor onze huurders in Moerbeke zal er op 
termijn een nieuw aanspreekpunt zijn: de Waaslandse 
woonmaatschappij. Geen nood, we houden jullie 
verder op de hoogte.
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Het woonalfabet 
Eindafrekening

Cvba Wonen probeert altijd duidelijk te communiceren. Maar soms zijn er toch nog moeilijke 
woorden die gebruikt worden. Daarom geven wij hieronder een overzicht van de moeilijke 
woorden in de eindafrekening:

Gemene delen 2Afstand van verhaal 1

Voorschot 3

Bepaling in de brandverzekering van 
de verhuurder waarbij, in geval van 
onopzettelijke schade door de huurder aan 
de eigen woning, de verzekering de schade 
zal betalen. Voor deze bescherming van de 
huurder wordt een vergoeding gevraagd. 

Synoniem voor gemeenschappelijke delen. 
Voorbeeld hiervan is de inkomhal in een 
appartementsgebouw.

Deel van een bepaalde som dat op voorhand 
betaald wordt. 

“Ik betaal het hele jaar door een 
maandelijks bedrag voor diverse 
huurlasten. Wat wil dit eigenlijk 
zeggen en wanneer worden deze 
verrekend?”

“Wat valt er dan wel onder huurlasten?”

V

De voorschotten die je doorheen het jaar betaalt worden 
op het einde van het jaar verrekend. Je ontvangt als 
huurder hiervoor een schrijven. Uitzonderlijk zal dit in 
januari 2022 gebeuren. Het voorschot dat je betaalt is 
meestal een schatting. Op het einde van het jaar wordt 
er gekeken of je moet bijleggen of terug krijgt. Onder 
huurlasten worden alle kosten gerekend die te maken 
hebben met de huur, maar niet de huurprijs zelf.

A

Vraag van de huurder
Heb jij een vraag voor ons? Stuur ons jouw vraag 
door en wij geven jou een duidelijk antwoord.

Onder huurlasten vallen bijvoorbeeld centrale verwarming, 
ruimdienst, schoonmaak van de gangen van een 
appartement, onderhoud van de groenzones en nog zo veel 
meer. Wat er is opgenomen onder huurlasten is afhankelijk 
van waar je woont. 
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In de kijker

Ennio, architect bij cvba Wonen

Ennio is projectverantwoordelijke bij cvba Wonen. Hij begeleidt projecten van A tot Z. Lees hieronder meer 
over zijn rol binnen cvba Wonen.

Wat is jouw job? 
Ik ben projectverantwoordelijke. Dat houdt in dat ik de projecten begeleid van begin tot einde. Dat is dus 
begeleiding bij het kiezen van de ontwerpen, voorontwerp, tijdens de bouw, definitieve oplevering en ook 
nog na oplevering. Ik hou het patrimonium in de gaten en bekijk de haalbaarheid voor een nieuw project. 
Aan de hand van deze studie worden er voorstellen gedaan voor projecten. Dit kunnen zowel nieuwe 
projecten als renovatieprojecten zijn. Het voorstel wordt nagekeken door de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW), er gebeuren aanbestedingen voor ontwerpteams, aannemers worden aangesteld.
Eigenlijk alles wat met projecten te maken heeft, wordt door mij gedaan.

Wat vind je het leukst aan de job?
De variatie. Bij iedere stap komen er nieuwe elementen bij wat het een afwisselende en boeiende job 
maakt. Het is heel boeiend dat ik door mijn job kan bijdragen aan een duurzamere omgeving door de 
nieuwbouw- en vervangingsprojecten. Ik vind het ook zeer leuk dat ik alle aspecten van het bouwproces 
kan volgen aangezien ik het begeleid van begin tot einde.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een project, van eerste idee tot de intrek van de huurders 
(voorlopige oplevering)?
De doorlooptijd, met andere woorden de duurtijd van een project, is sterk afhankelijk van verschillende 
(externe) factoren, namelijk: de grootte van het project, de tijd die de VMSW nodig heeft, doorlooptijd 
voor de vergunningen. Ook de corona-epidemie heeft een impact gehad op onze projecten. In normale 
omstandigheden wordt er met onderstaande termijnen gerekend:

• Haalbaarheidsstudie, opmaak administratief dossier en aanstellen ontwerpteam: 1 jaar
• Opmaak schetsontwerp, voorontwerp, aanbestedingsdossier- en gunningsdossier aannemer: 1 jaar
• Uitvoering (werffase): 1,5 – 2 jaar 

Indien huurders hun intrek nemen in een nieuwe woning of appartement, kunnen zij dan nog punten en 
opmerkingen doorgeven?
Zowel het ontwerpteam als cvba Wonen doen gedetailleerd nazicht voor de voorlopige oplevering van de 
projecten. Hierbij worden vooraf puntenlijsten opgemaakt van zaken die de aannemer moet herstellen. 
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat sommige zaken pas bij bewoning worden vastgesteld. We vragen 
dan steeds aan de bewoners zoveel mogelijk zaken gebundeld over te maken binnen de eerste 2 weken na 
bewoning. Deze worden dan overgemaakt aan de aannemer, die een klusdag inplant om deze problemen 
op te lossen. Worden er in het eerste jaar na voorlopige oplevering (waarborgperiode) nog zaken 
vastgesteld, dan worden deze doorgegeven aan de aannemer.
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Zet cvba Wonen in op duurzame projecten?
Cvba Wonen zet zeker in op duurzaamheid. Bij vrijwel iedere aanbesteding is duurzaamheid een criterium 
waaraan de ontwerpen moeten voldoen. De sociale woningbouwsector heeft sowieso een voortrekkersrol 
in het duurzaamheidsverhaal. Maar er wordt altijd geprobeerd om beter te doen, natuurlijk in de mate van 
het mogelijke aangezien elk project een financieel plafond heeft via de VMSW. Duurzaamheid proberen wij 
te integreren door gebruik te maken van duurzame technieken, duurzaam materiaalgebruik, integratie van 
groen,… 

Wat is een van de leukste momenten van afgelopen jaar en waar kijk je volgend jaar naar uit?
Een van de leukste momenten van 2021 was voor mij de aanstelling van de ontwerpteams voor het 

project Wittouck 
en Debbautshoek 
I. Beide wijken 
werden grondig 
hertekend en zo 
klaargezet voor een 
duurzame toekomst. 
Hetgeen waar ik 
naar uitkijk is de 
oplevering van het 
langlopende project 
Hoogbouwplein en 
de opstart van de 
volgende fases in de 
wijken Wittouck en 
Debbautshoek I. 

Ennio, projectverantw
oordleijke voor het Hoogbouw

plein
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Iedereen klust: gezonde binnenlucht
Uw woning goed ventileren is niet alleen essentieel voor uw gezondheid, maar ook voor de woning zelf. 
Door te verluchten en te ventileren voorkomt u vocht en schimmel in huis. Bekijk hieronder wanneer je het 
best ventileert en verlucht. 

Verluchten is een raam of een deur wijd open zetten 
gedurende een korte tijd. Doe dit dagelijks in de slaapkamer, 
maar ook in de leefruimtes. Bij activiteiten met water zoals 
was drogen in huis, douchen, schoonmaken of koken is ook 
belangrijk dat er wordt geventileerd zodat het vocht niet in 
huis blijft hangen. 

Ventileren

Beperk vervuilende stoffen

1

Zorg voor een constante luchtdoorstroming. Ventileer 
dus zowel overdag als‘s nachts. Ventileren doe je via een 

gecontroleerd ventilatiesysteem of via verluchtingsroosters. 
De meerderheid van onze woningen hebben een van deze 

systemen. Heb jij dit niet in de woning? Zet een raam op een 
kleine kier of op kiep.

Verluchten 2

Activiteiten waar vervuilende 
stoffen vrijkomen is ventileren 
erorm belangrijk. Ben jij aan het 
klussen, knutselen of kuisen? 
Zet dan zeker een raam open. 
Vermijd binnen roken. Ventileren 
is niet voldoende om de 
schadelijke stoffen van het roken 
uit de woning te krijgen.

Verwarmingstoestellen in huis 
zorgen voor een potentieel CO-

gevaar. Jaarlijkse controle van uw 
verwarmingstoestel is daarom zeer 

belangrijk! Als je het gevoel hebt dat 
er iets mis is met jouw toestel, laat 

dan een controle uitvoeren door een 
erkend technicus.

43 Controle

Schimmel verwijderen
Heb je al schimmel? Dan moet je deze zo snel mogelijk verwijderen. Er zijn verschillende manieren 
om schimmel te verwijderen. Het product dat je moet gebruiken is afhankelijk van hoe groot het 
schimmelprobleem is. Scan de code en bekijk hoe je jouw probleem het best aanpakt.

Meer weten? Vraag 

naar het infoboekje!


