
Opening Hoogbouwplein Tevredenheidsmeting De woonmaatschappij
Officiële opening van het 
appartementsgebouw 
Hoogbouwplein te Zelzate.

Hoe tevreden waren onze 
(kandidaat-) huurders?

Jouw SHM in de toekomst.
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Voorwoord

In deze nieuwsbrief verneem je meer over 
het reilen en zeilen van cvba Wonen. 

Het gerenoveerde appartementsgebouw 
Hoogbouwplein te Zelzate werd officieel 
geopend door de burgemeester. 
Ondertussen zijn de nieuwe 
bewoners verhuisd. Het nieuwe 
appartementsgebouw Rusthuislaan en 
Sparrenstraat zullen afgewerkt zijn tegen 
eind 2022. Voor de laatste fase in de wijk 
Maluslaan te Moerbeke is het wachten tot 
het voorjaar van 2023.

Bij het overzicht van de 
tevredenheidsmetingen lees je dat 91,67% 
van onze huurders tevreden is over zijn/
haar woning. Hiervan is zelfs 41,67% zeer 
tevreden. Dit doet ons veel plezier. We 
blijven met veel enthousiasme werken aan 
de vernieuwing van onze wijken. De nieuwe 
appartementen in Zelzate zullen gebruikt 
worden voor de herhuisvesting van de 
huurders die moeten verhuizen omdat hun 
woning gesloopt wordt.

In deze nieuwsbrief maken we je terug een 
beetje wegwijs in het vakjargon van de 
sociale huisvesting. In de rubriek ‘Iedereen 
klust’ vind je een tip bij een vermoedelijk 
waterlek. En we besteden ook aandacht 
aan de vorming van de woonmaatschappij. 
Wees gerust voor jou als huurder verandert 
er nog niks. Heb je toch al vragen? Bel of 
mail ons. 

Patricia De Meyer Oswald Adriaensen
directeur  voorzitter

Terug naar school!

1: https://www.vlaanderen.be/tegemoetkoming-in-de-huurprijs-de-vlaamse-huursubsidie
2: https://www.betekenis-definitie.nl/Verklaring%20op%20eer#:~:text=Uitspraak%20waarvan%20men%20verwacht%20dat,-
dat%20men%20belooft%20te%20doen.
3: https://www.encyclo.nl/begrip/waarborg

Ver. uitg.  
Patricia De Meyer 

Marcel Mollelaan 17 
9060 Zelzate

School is terug begonnen! Hoog tijd voor een rekenspelletje 
om jouw geheugen op te frissen. Veel succes!

4 op een rij
Gooi twee dobbelstenen. Tel de stippen en 
vermenigvuldig ze met 3. Kleur het rondje in met 
het juiste antwoord. Speel je alleen? Probeer dan 
zo snel mogelijk 4 op een rij te krijgen. Speel je 
met meerdere personen? Probeer dan om ter 
eerst 4 op een rij te krijgen. 
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Van baksteen tot (t)huis

Rusthuislaan
Types 27 appartementen met 2 

slaapkamers

Architect Atelier 4 uit Gent

Aannemer Recon Bouw uit Adegem

Verwacht einde 
werken

Begin 2023

In het voorjaar van 2019 kreeg cvba Wonen een omgevingsvergunning voor de opbouw van 27 nieuwe 
huurappartementen. De werken werden opgestart in januari 2021.

Deze appartementen hebben 2 slaapkamers en zijn aangepast voor 65-plussers met een beperking. Bij de 
10 gelijkvloerse appartementen wordt een inrijdouche met douchegordijn voorzien. Alle appartementen 
zijn rolstoeltoegankelijk. Denk maar aan bredere deuren en toegankelijkheid met een lift. 

De gemeenschappelijke tuin zal de bewoners de kans geven om van en in het groen te genieten.

Opening Hoogbouwplein
De renovatie van de 64 appartementen werd afgerond en voorgesteld aan de bewoners en andere 
betrokkenen. Op 17 mei werd het Hoogbouwplein officieel geopend. De appartementen werden 
gerenoveerd met steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Er werd een gedenkplaat 
onthuld om alle betrokken partners, specifiek EFRO, te bedanken voor hun steun en samenwerking.
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Tevredenheidsmetingen
Ieder jaar doet cvba Wonen tevredenheidsmetingen bij 3 verschillende doelgroepen:
• Kandidaat-huurders
• Nieuwe huurders
• Huurders waarbij een herstelling werd uitgevoerd

Kijk voor meer 

informatie op de 

website!
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Het woonalfabet 
Aanbod van een woning

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 het aanbod:

Verklaring op erewoord

Schrapping wachtlijst Waarborg

Huursubsidie

Een tegemoetkoming in de huurprijs 
voor mensen die voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Deze tegemoetkoming komt 
van de overheid. 1

Je wordt van de wachtlijst verwijderd en je 
zal geen aanbod meer krijgen. 

Een document waarop je iets verklaart zonder 
daar bewijs van te leveren. Er wordt verwacht 
dat dit document eerlijk, volledig en oprecht 
wordt ingevuld.2

Geldbedrag dat wordt gegeven als onderpand.
Dient als zekerheid om toekomstige risico’s zoals 
schade in te dekken. 3

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

Ik heb een brief gekregen van jullie en er staat op 
“Aanbod van een woning”. Wat moet ik hiermee doen en 
waarom krijg ik deze brief?

Wat als de woning toch niet helemaal voldoet aan mijn 
wensen. Hoe kan ik dan weigeren en wat zijn de gevolgen?

Je kreeg deze brief omdat je bent ingeschreven op onze wachtlijst en op de 
eerste, tweede of derde plaats staat voor een woning. Je moet contact opnemen 
met cvba Wonen om een afspraak te maken om de woning te bezichtigen. Na de 
bezichtiging kan je kiezen of je de woning wil huren of niet. Je laat dit weten door 
de verklaring in te vullen.

Je weigert de woning door het document in te vullen onder de titel “verklaring 
weigering sociale woning”. Je bezorgt dit document aan cvba Wonen binnen de 
bepaalde termijn. Aanvaard je de woning? Dan begeleidt cvba Wonen jou bij 
het verdere verloop. Weiger je de woning? Schrijf dan een reden op waarom je 
weigert. Bij een eerste weigering verlies je jouw huurpremie of huursubsidie. Als 
je twee keer (ongegrond) weigert, wordt je geschrapt van de wachtlijst.



6 WOONGAZETTE

In de kijker
De woonmaatschappij

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering dat er vanaf 2023 per gemeente maar één maatschappij meer mag 
zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij. Maar wat bete-
kent dit precies voor de huurders?

1 PROFESSIONELE 
SOCIALE  
WOONPARTNER

1 CENTRALE WOON- 
ORGANISATIE 
IN JOUW 
GEMEENTE

1 ADRES 
OM SOCIAAL 
TE HUREN EN 
VERHUREN

Onze woonmaatschappij bouwt, renoveert 
en beheert sociale huurwoningen. Ook 
bouwen we sociale koopwoningen.
Daarnaast schakelt de woonmaatschappij 
woningen op de private huurmarkt in om 
sociaal te verhuren. De woonmaatschappij 
is zo de professionele sociale woonpartner 
in jouw regio, voor burgers en professionele 
spelers. 

Vlaanderen is opgedeeld in 42 
werkingsgebieden of regio’s. Per regio 
komt er één woonmaatschappij. Cvba 
Wonen zal een nieuwe woonmaatschappij 
vormen met de Meetjeslandse 
Bouwmaatschappij voor Volkswoningen 
en SVK Meetjesland. De regio van deze 
nieuwe woonmaatschappij bevindt zich in 
het Meetjesland.

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan 
je bij onze woonmaatschappij een sociale 
woning huren, kopen of een sociale lening 
aanvragen. De woonmaatschappij kan 
een woning in de plaats van de eigenaar 
verhuren. Zo zijn ze negen jaar zeker van 
verhuring. De woonmaatschappij verhuurt 
de woning sociaal. 

SAMEN VOOR KWALITATIEF EN BETAALBAAR SOCIAAL 
WONEN
De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen 
bundelen hun krachten tot woonmaatschappijen die per regio verantwoordelijk 
zijn voor alle sociale woningen. Het doel? Een efficiënte en klantvriendelijke 
dienstverlening die helder en eenvoudig is voor iedereen.
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Regio Gent-Meetjesland Regio Waasland West

Assenede
Eeklo

Evergem
Kaprijke

Maldegem
Sint-Laureins

Zelzate

Lokeren
Moerbeke

Waasmunster

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING 

1 centrale woonorganisatie  
   in jouw gemeente

1 adres om sociaal  
   te huren en verhuren

1 professionele sociale  
   woonpartner

Ontdek wat er voor jou 
verandert op sociaalwonen.be
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Iedereen klust
Ligt je waterverbruik veel hoger dan normaal? Dan kan het zijn dat je een lek hebt. Dit kan je makkelijk zelf 
controleren door de lek-check te doen. Snelle opsporing van een lek is niet alleen belangrijk om jouw wa-
terfactuur niet te doen stijgen, maar ook om schade aan de woning te vermijden.

Stap 1: kies het juiste moment

Ik heb een lek! Wat nu?

Stap 2: schrijf de meterstand op

Stap 3: gebruik geen water op het gekozen 
moment

Stap 4: controleer de nieuwe 
meterstand

Voer de test uit op een moment dat je geen water 
verbruikt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je gaat slapen 
of een weekendje weg bent.

Gebruik tijdens de controleperiode geen water. Zet geen 
vaatwasmachine of wasmachine aan en vermijd het 
doorspoelen van het toilet.

Controleer na de controleperiode de watermeter 
opnieuw vooraleer je opnieuw water gebruikt. Vergelijk 
de twee meterstanden. Zijn de rode twee cijfers 
veranderd? Dan heb je waarschijnlijk een lek.

Contacteer de technische dienst 
voor een opsporing en eventuele 

herstelling van het lek. Na de 
herstelling wordt er in de ZieZo 

gekeken wie verantwoordelijk is voor 
de kosten.

Draai elk half jaar de hoofdkraan 
eens open en dicht. Zo voorkom 
je dat de hoofdkraan vast zit. Als je 
dan een lek hebt kan de hoofdkraan 
uitgezet worden. Neem direct 
contact op met Farys wanneer je een 
lek hebt aan de hoofdkraan door te 
bellen naar 078 35 35 88.

Lees op jouw watermeter de huidige stand af en schrijf 
hem op.

TIP


