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Help Snuffel!
Help Snuffel het konijn om de wortel te 
bereiken!

Patricia De Meyer 
directeur

Ver. uitg.  
Patricia De Meyer 

Marcel Mollelaan 17 
9060 Zelzate Oswald Adriaensen 

voorzitter1: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/handicap-invaliditeit
2: https://www.watwat.be/huren/wat-een-domicilieadres#:~:text=Je%20domicilie%20is%20
het%20adres,identiteitskaart%20niet%20mee%20te%20nemen.

Beste huurder

Het zijn woelige tijden. We zijn corona nog aan het verwerken 
en prompt komt er een veel zwaardere crisis aan. De oorlog 
in Oekraïne. Al meer dan 2 miljoen Oekraïners zijn op de 
vlucht. Ook naar Vlaanderen.

Ondertussen besliste de Vlaamse regering dat sociale 
huurders ook Oekraïense vluchtelingen mogen opvangen 
in hun sociale huurwoning. Dit wordt gezien als een 
tijdelijke bijwoonst die voor onbepaalde tijd mag duren. Je 
huurprijs wijzigt niet. Heb je hier nog vragen over dan kan je 
contact opnemen met Ruben of Angelique van onze dienst 
huurdersbegeleiding. 

De oorlog in Oekraïne heeft ook voor ons gevolgen. Ons leven 
wordt duurder.
Niet alleen de prijs van elektriciteit en gas blijft stijgen. Een 
liter diesel tanken kost voor het eerst meer dan 2 euro. 
Maar ook onze winkelkar wordt duurder. Je loon is helaas 
niet in gelijke mate gestegen, dus wordt het moeilijker om 
het einde van de maand te halen met je inkomen. Kom je in 
betalingsproblemen, ook dan neem je best contact op met 
onze dienst huurdersbegeleiding.

Dit jaar staat eveneens in het teken van een fusiebeweging 
van sociale huisvestingsmaatschappijen. Cvba Wonen 
fuseert met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij 
voor Volkswoningen en SVK Meetjesland tot de 
Woonmaatschappij Meetjesland. Onze woningen 
in Moerbeke worden overgenomen door de sociale 
huisvestingsmaatschappij in Lokeren. Maar wees gerust, we 
verzekeren jullie dat we al het mogelijke zullen doen zodat 
onze huurders hiervan geen hinder ondervinden. We houden 
jullie op de hoogte.

Daarnaast wordt er in 2022 actief verder gewerkt aan 
onze projecten in Zelzate, Moerbeke en Assenede. Het 
project Hoogbouwplein is bijna klaar, de woningen in de 
Schwarzenbeklaan worden in gebruik genomen. De werf 
Rusthuislaan en de Sparrenstraat te Zelzate en de laatste fase 
van de wijk Maluslaan in Moerbeke zijn in uitvoering. En op 
de tekentafel ligt de volgende fase van de vernieuwing van de 
wijken Wittouck en Debbautshoek, het project Krekelmuyter 
en de sociale koopwoningen in Oosteeklo (Assenede).

Je merkt het, cvba Wonen zit niet stil. Het belooft weer een 
druk jaar te worden.
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Van baksteen tot (t)huis
Sparrenstraat

Types 13 appartementen met 1 
slaapkamer
11 appartementen met 2 
slaapkamers
6 duplexappartementen met 
3 slaapkamers

Ontwerper BAST Architects & Engineers

Werfcontrole Atelier 4 Architecten

Start werken Oktober 2021

Einde werken Eind 2022

Einde werken Begin 2023

Het project Sparrenstraat is de eerste fase van een groot 
vervangingsbouwproject voor de wijk Debbautshoek. 
Er werden 12 woningen gesloopt en er komen 30 
huurappartementen in de plaats. 
Het gevarieerde aanbod zorgt ervoor dat zowel 
alleenstaanden als gezinnen er terecht kunnen. Dit zorgt 
voor een aangename dynamiek tussen de bewoners.

Alle appartementen beschikken over een ruim terras en 
een eigen overdekte parkeerplaats en fietsenstalling. Door 
te kiezen voor gunstig georiënteerde wooneenheden 
met aandacht voor een praktische indeling verhoogt de 
woonkwaliteit. Een grote gemeenschappelijk tuin zorgt voor 
een groene leefomgeving.

Voor het project Sparrenstraat zet cvba Wonen in op 
maximale energiebesparing voor de huurders. Zo worden 
er zonnepanelen voorzien en voldoen de woningen 
ruimschoots aan de geldende EnergiePrestatie- en 
Binnenklimaat-normen.

De volgende uitvoeringsfases omvatten de overige 
woningen in de Sparrenstraat en omliggende straten. De 
weginfrastructuur in de wijk wordt later opnieuw aangelegd. 
Centraal in de wijk wordt een groot park gecreëerd. 
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WoonWEETjes

De actualisatie kandidaat-huurders is gestart

Bewoning Schwarzenbeklaan

Sta je op de wachtlijst om te verhuizen naar een andere sociale woning? Dan ontving je van ons een 
actualisatiebrief want we zijn gestart met de actualisering van de kandidatendossiers. 

Waarom moet je jouw kandidatendossier actualiseren?
We vragen je om je persoonlijke gegevens na te kijken en eventueel aan te passen.
Omdat we veel nieuwe projecten in het vooruitzicht hebben vragen we je ook om je keuzes aan te duiden.

Wat als je niet op tijd reageert?
We schrappen je als kandidaat-huurder. Wil je toch een sociale woning huren? Dan moet je opnieuw 
inschrijven. Je verliest dus je plaats op de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om je brief op tijd aan ons 
terug te bezorgen!

Heb je hulp nodig bij het invullen? 
Stuur een e-mail naar info@cvbawonen.be.
Bel naar 09 344 54 59 om een afspraak te maken.

De eerste huurders hebben hun intrek genomen in de nieuwe woningen in de Schwarzenbeklaan.

De werken werden gestart in augustus 2020. Er werden 16 sociale huurwoningen gesloopt om plaats 
te maken voor 17 nieuwe woningen. Een jaar en een half later (december 2021) werden de woningen 
opgeleverd.
Elke woning beschikt over een eigen tuin en terras. In totaal zijn er 11 woningen met 4 slaapkamers en 
6 woningen met 3 slaapkamers. Er werd ook een carport voorzien zodat de bewoners hun wagen veilig 
kunnen parkeren. 

De renovatie van de Schwarzenbeklaan was de eerste fase bij de renovatie van wijk Wittouck. De volgende 
fase is het Europaplein waar 21 ééngezinswoningen worden afgebroken om plaats te maken voor 9 éénge-
zinswoningen en 21 appartementen. 

Kijk je graag eens binnen in de woningen in de Schwarzenbeklaan? Scan de QR-code en bekijk het filmpje!

Scan de QR-code en bekijk 

de Schwarzenbeklaan
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Het woonalfabet 
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 huurprijsberekening:

Invalide 1Gezinskorting

Domicilie 2

Korting op de huurprijs per persoon ten 
laste. Personen ten laste zijn:

• Gedomicilieerde minderjarige kinderen
• Gedomicilieerde kinderen waarvoor 

kinderbijslag wordt ontvangen
• Kinderen met co-ouderschap die 

geregeld in de woning verblijven, maar 
niet gedomicilieerd zijn

• Personen die erkend zijn als ernstig 
gehandicapt (+ 66% of 9 punten) 

Iemand die door een lichamelijk letsel langer 
dan 1 jaar niet kan werken. Dit wordt officieel 
vastgesteld. 

Adres waarop je bent ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Als je alleen gaat woning of 
je verhuist dan verandert je adres.

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

V
Mijn partner werd dit jaar invalide. Moet ik deze gegevens 
doorgeven? 

Hoeveel korting krijg ik per persoon ten laste?

Documenten van het ziekenfonds kan cvba Wonen niet opvragen, dit moet je 
ons zelf bezorgen. Heb je invaliditeit bij het FOD, kunnen wij dit op jouw verzoek 
aanvragen. Als je recht hebt op gezinskorting, zal deze geldig zijn vanaf de 
eerstvolgende huurprijsherziening, uiterlijk op 1 januari van het daaropvolgende 
jaar. De partner wordt dan persoon ten laste.

Per persoon ten laste wordt er een korting op de huur van 20 euro gegeven. Voor 
een kind ten laste of een familielid tot de derde graad dat ernstig gehandicapt is, 
is er een korting van 40 euro voorzien. Voor kinderen in co-ouderschap die niet 
gedomicilieerd zijn in de huurwoning wordt er een halve korting toegestaan mits 
ondertekening verklaring op eer door beide ouders.



6 WOONGAZETTE

In de kijker

Ann, Nelly en Kiani: dienst huuradministratie

Onze dienst huuradministratie bestaat uit drie personen: Ann, Nelly en Kiani. Maar wat doen zij precies? 
Om hen beter te leren kennen zetten we hen in de kijker.

Wat zijn de voornaamste taken van de dienst huuradministratie?

Wat vind je het leukst aan de job? Wat geeft je het meeste voldoening?

Waar kunnen (kandidaat-) huurders op letten om jouw werk makkelijker te maken?

Vanaf de inschrijving tot en met het ondertekenen van het huurcontract begeleidt onze dienst de 
kandidaat-huurder administratief. Maar daar stopt het natuurlijk niet. Ook mensen die huurder zijn, kunnen 
bij ons terecht, zowel telefonisch als aan de balie. Bij wijzigingen in de gezinssituatie, aanpassing van het 
inkomen of bij vertrek uit de sociale woning helpen wij de mensen zodat ze administratief in orde zijn. Het 
is dus een heel ruim takenpakket.

Ann: We proberen de mensen altijd te helpen en ons in de plaats te stellen van de huurder om hun situatie 
beter te begrijpen. Als de mensen merken dat we daar moeite voor doen en appreciatie tonen geeft dat 
een goed gevoel.
Kiani: Dat vind ik ook. Bij ons zijn de mensen geen nummers. Wij kennen veel huurders bij naam wat er 
voor zorgt dat wij veel persoonlijker te werk kunnen gaan. 
Ann: Soms is dat natuurlijk wel moeilijk aangezien wij nog altijd rekening moeten houden met de 
regelgeving. Niet alles wat wordt gevraagd is mogelijk. Dat is voor de huurder soms moeilijk te begrijpen. 
Nelly: Wat ik ook zo leuk vind is dat niet alleen wij de mensen kennen, maar de mensen kennen  ons 
ook. Wat mij nog voldoening geeft is de samenwerking met de collega’s. Er is een goed uitgewerkte 
werkverdeling waardoor iedereen mooi kan samenwerken om de verschillende stappen te doorlopen. We 
helpen elkaar om het werk op een correcte en efficiënte manier af te handelen.

Kiani: De eerste stap is volgens mij alles goed lezen. Lezen, controleren en ondertekenen. Bijvoorbeeld 
bij inschrijvingen moeten alle documenten ingevuld en getekend worden. Tot zolang niet alles correct is 
ingevuld, kan de inschrijving niet verwerkt worden. 
Ann: Alles lezen is inderdaad de basis. Heb je een brief ontvangen? Lees dan eerst goed wat er in de brief 
staat. U mag ons gerust bellen voor meer informatie, maar om meer uitleg te kunnen geven moeten wij 
natuurlijk weten waarover het gaat. Zo kunnen wij jou de correcte informatie verschaffen. Kijk zeker ook 
naar de contactpersoon op de brief. 
Wat volgens mij ook nog een belangrijk punt is, is het doorgeven van de persoonlijke gegevens. Is je 
telefoonnummer, e-mail of bankrekeningnummer veranderd? Laat het ons weten zodat wij jou gemakkelijk 
kunnen bereiken.
Nelly: Die volledigheid is ook belangrijk als wij documenten vragen. Zorg ervoor dat alle documenten in 
1 keer worden doorgegeven. Zo kunnen wij jouw probleem veel sneller oplossen. Zorg er ook altijd voor 
dat wij kunnen weten van wie het document komt. Ook aan de telefoon is het nodig dat je jezelf voorstelt 
voor je jouw verhaal doet. Op deze manier kunnen wij jouw vraag of verhaal beter plaatsen en jou sneller 
verder helpen.

“Een teken van appreciatie blijft 
altijd hangen. Een klein gebaar 
kan al een grote impact hebben.”
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Zijn er bepaalde zaken die jullie zijn bijgebleven doorheen de jaren?

Ann: Wat mij vooral bijblijft zijn de nieuwjaarsrecepties of andere gelegenheden waarbij we een praatje 
kunnen doen met onze huurders. Die kleine spontane babbeltjes zijn altijd plezant. Dat is voor ons meestal 
wel een teken dat er wordt geapprecieerd wat we doen. Het is een klein gebaar, maar wel eentje met een 
groot effect. Wat mij ook bij is gebleven is de groei van de maatschappij. 
Kiani: Een mail of telefoontje met een bedankje maakt mij altijd gelukkig. Ook de nieuwsjaarskaartjes met 
lieve wensen ontvangen wij graag!
Nelly: Wat mij bijblijft zijn de situaties waarin sommige mensen verzeild zijn. Dat raakt mij altijd diep. Wij 
proberen altijd te helpen waar kan. Om dan te zien dat die mensen vooruit gaan in het leven vind ik altijd 
geweldig. Jammer genoeg blijven de enkele mensen die ongepast gedrag vertonen tegenover het personeel 
ook hangen natuurlijk. 
Kiani: Dat is inderdaad een spijtige zaak. Maar we blijven altijd positief!

“Een teken van appreciatie blijft 
altijd hangen. Een klein gebaar 
kan al een grote impact hebben.”
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Iedereen klust
Het is bijna lente! Het perfecte moment voor een lenteschoonmaak. Hieronder kan je enkele zaken vinden 
die vaak vergeten worden maar zeker een poetsbeurt kunnen gebruiken.

Draai de matras per seizoenswisseling om. Keer de matras 
ondersteboven maar wissel ook het voet- en hoofdeinde. Dit 

zorgt er voor dat jouw matras een langere levensduur heeft. Je 
voorkomt kuilen en doorzakkingen. Dagelijks onderhoud van de 

matras is natuurlijk ook zeer belangrijk. Dek in de ochtend jouw bed 
niet meteen op maar leg het open. Zo kan het vocht dat gedurende de 

nacht is vrijgekomen verdwijnen.

Ontkalk uw koffieapparaat en uw waterkoker. Zo gaan de 
apparaten langer mee en smaakt jouw koffie of thee beter. 

Vul de waterkoker met een mengsel van 50% water en 50% 
azijn . Laat het mengsel koken. Laat het daarna afkoelen en giet 

het weg. Spoel daarna de waterkoker uit. Ook de koffiezet mag 
gevuld worden met 50% water en 50% azijn. Laat het mengsel lopen. 

Giet het daarna weg. Spoel met proper water. Wacht tot het apparaat is 
afgekoeld en spoel daarna een tweede keer met proper water.

Speelgoed en pluchen beren zijn een broeihaard voor stof 
en bacteriën. Knuffels en speelgoed goed reinigen is dus de 

boodschap! Knuffelberen mogen in de wasmachine en plastiek 
speelgoed zoals blokken mogen in de vaatwas of kunnen worden 

gereinigd in een sopje. Controleer zeker altijd de wasvoorschriften.

Was het douchegordijn. Bij elke gebruik worden er zeep- 
en waterresten achtergelaten op het gordijn. Om slechte 
geurtjes en vieze plekken te vermijden was je best af en toe jouw 
douchegordijn.  Ziet het gordijn er nog steeds niet proper uit nadat 
het uit de wasmachine komt? Investeer in een nieuw gordijn.

Reinig keukentoestellen steeds grondig. Ook jouw 
microgolfoven kan een poetsbeurt gebruiken. Neem een 
kommetje met water en doe er een paar druppels citroensap 
bij. Zet het kommetje met het mengsel een paar minuten in de 
mircogolf. Je kan het vuil dat is losgekomen nu perfect opvegen met 
een doekje.
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