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Onze projecten Huurprijzen 2021 Groene stroom
Bekijk de bouwplannen 
van cvba Wonen in het 
jaar 2021

Hoe wordt mijn huurprijs 
berekend en wat zijn de 
voordelen?

Schrijf je in voor de 
groepsaankoop voor 
100% groene stroom

info@cvbawonen.be 09 344 54 59 Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate

Cvba Wonen wenst jullie een fijn, 
zorgeloos maar vooral gezond nieuw jaar.
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Voorwoord

2020 moest een feestjaar worden. Op 13 oktober 2020 bestond jouw 
sociale huisvestingsmaatschappij 100 jaar. Corona besliste er anders 
over waardoor alles in 2020 niet zoals gepland verliep.

We hebben net als jij een turbulent jaar achter de rug. Bijeenkomsten 
en evenementen werden afgeblazen en andere acties ontstonden. 
Zowel van op kantoor als van thuis hebben we ons ingezet om jullie 
vragen te beantwoorden en onze dienstverlening zo optimaal mogelijk 
uit te voeren. Op afspraak bleven we voor jullie fysiek beschikbaar. 
Tijdens dit coronajaar hebben we sterk ingezet op contacten met 
huurders door onder meer belrondes, (nieuws)brieven,… tot zelfs 
persoonlijk contact. Ook onze technische dienst bleef, met de nodige 
voorzorgsmaatregelen, paraat.

2020 was een druk jaar voor cvba Wonen. Een overzicht van onze 
projecten staat op pagina 4.
Ook in 2021 worden we nog geconfronteerd met corona maar we 
laten ons niet uit het veld slaan. Wij kijken vooruit. Voor ons staat het 
nieuwe jaar in het teken van ambities en toekomstplannen.
Alles wat we doen is erop gericht om onze huurders meer 
wooncomfort, lagere woonlasten en een aangenamere 
woonomgeving te bieden. Kortom: om jullie een fijne thuis te bieden 
én te blijven bieden in de toekomst. Ook in het nieuwe jaar en – 
hopelijk – in de honderd jaar die volgen.

We verwachten zeer binnenkort antwoord te krijgen op ons 
toekomstplan voor de wijk Klein Rusland. Waar we een nieuwe 
toekomstgerichte, duurzame en groene wijk willen ontwikkelen. Een 
wijk op maat van de huidige en toekomstige bewoners.

Daarnaast blijven we aandacht besteden aan een zo goed mogelijk op 
de huurder afgestemde dienstverlening en de verdere uitbouw van 
onze communicatie en bewonersparticipatie. 
We wensen jullie een fijn, zorgeloos maar vooral gezond nieuw jaar! 

Patricia De Meyer    Oswald Adriaensen
directeur     voorzitter
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De projecten van cvba Wonen
De werven hebben, ondanks corona, niet stil 
gelegen in 2020. Zo werden er zowel veschillende 
projecten opgestart als afgewerkt. Na de oplevering 
van deze veschillende projecten kon cvba Wonen 
53 gezinnen een nieuwe woning aanbieden. Ook in 
2021 zullen er nieuwe projecten worden opgestart 
in zowel Moerbeke als Zelzate. 

Projecten in 2020
2020 was een druk jaar voor cvba Wonen met de 
oplevering van de eerste fase van de renovatie 
van het Hoogbouwplein en de start van de tweede 
fase met de daarbij horende herhuisvesting van 
32 gezinnen. Ook startte de bouw van 17 sociale 
huurwoningen in de Schwarzenbeklaan en de bouw 
van 30 appartementen in de Sparrenstraat te Zelzate. 
De 15 nieuwe sociale huurwoningen in de wijk 
Maluslaan te Moerbeke werden verder afgewerkt 
en verhuurd. De bouw van 15 sociale koopwoningen 
in de Tweede Gidsenlaan te Zelzate naderde zijn 
eindfase. De kandidaat-kopers werden in december 

uitgenodigd op een kijkdag om de woningen te 
ontdekken. In december werden de ontwerpteams 
voor de heropbouw van de wijken Wittouck en 
Debbautshoek I aangesteld.

Projecten in 2021
2021 wordt nog een drukker jaar door de 7 projecten 
die lopen of opgestart worden. Fase 2 van het project 
Hoogbouwplein werd al opgestart in 2020. De 
oplevering wordt voorzien begin 2022. In Moerbeke 
wordt er gewerkt aan fase B en C van het project 
Maluswijk. Fase C wordt deze zomer afgerond en de 
8 huurwoningen worden opgeleverd. De oplevering 
van fase B is voorzien voor het voorjaar 2023.
Het project Debbautshoek I fase 1 werd in het 
najaar opgestart. De 30 huurwoningen die worden 
gebouwd zullen in de zomer van 2022 klaar zijn. Ook 
project Wittouck fase 1 zal klaar zijn in 2022, dit in het 
voorjaar. Bij dit project worden er 17 huurwoningen 
gebouwd.
De koopwoningen in de Tweede Gidsenlaan in Zelzate 
worden dit jaar afgewerkt en opgeleverd in februari.  

SPARRENSTRAAT NOVEMBER 2020

Na de afbraak komen er 30 nieuwe 
appartementen.

  Projecten in de pijplijn: start na 2021
Na 2021 zullen er nog eens 4 projecten worden opgestart waarvan de voorbereiding dit jaar start. 

• Project Groene Briel- Krekelmuyter fase 2: 26 huurappartementen 
Stand van zaken: voorontwerp

• Project Verbroederingslaan: 48 huurappartementen 
Stand van zaken: verwerving grond

• Project Debbautshoek fase 2 tot 5: 230-tal wooneenheden 
Stand van zaken: schetsontwerp

• Project Wittouck fase 2 en 3: 60- tal wooneenheden 
Stand van zaken: schetsontwerp 

ONZE PROJECTEN
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Goed contact met de buren

Net nieuw in de buurt? Iemand nieuw in de buurt komen wonen? Wil je een goede verstandhouding met 
de buren? Goed contact met de buren en medebewoners is heel belangrijk om een leefbare omgeving te 
creeëren. Lees onderstaande tips en maak er samen met je buren een aangename buurt van.

Vermijd lawaai

Kondig feestjes of klusjes aan Praat over een probleem

Zeg eens hallo!

Ondergrondse afvalcontainers Hoogbouwplein
Op het Hoogbouwplein wordt er sinds kort gewerkt met een ondergrondse afvalcontainer. Dit is de eerste 
in Zelzate! Het systeem wordt bediend met een sleutel op naam van een bewoner van het Hoogbouwplein. 
Wanneer ze de sleutel scannen gaat de klep open en kunnen ze hun afval in de container gooien. Bij elke 
inworp wordt er € 1,71 aangerekend. Dit is het standaard bedrag voor 60 liter afval.

Voordelen
• Geen sluikstort mogelijk
• Geen geurhinder
• Geen grijze container meer
• Je weet perfect hoeveel je betaalt en hoeveel afval je hebt 

gestort
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Huurprijzen 2021
Eind december 2020 kreeg iedere huurder een brief in de bus met de nieuwe huurprijs. In tegenstelling 
tot 2020 is er nu niet veel veranderd. Hieronder een overzicht hoe jouw huurprijs wordt berekend.

Twee pijlers
Zoals te zien is in de berekening bestaat jouw 
huishuur uit twee pijlers, namelijk de reële 
huishuur en de voorschotten.

1/55ste van het inkomen
Wie sociaal wil huren, mag maximum een bepaald 
inkomen hebben. Anders heb je geen recht op een 
sociale woning. Ben je al huurder en is je inkomen 
ondertussen gestegen? Dan betaal je iets meer 
huur. Hieronder de inkomstengrenzen van 2021 
(netto belastbaar inkomen).

Alleenstaande € 25 557
Alleenstaande met handicap € 27 698
Gezin € 38 335
Extra plus persoon ten laste: 
Kind of persoon met handicap

€ 2 143

Is je inkomen lager dan de inkomensgrens?
Dan passen wij nog steeds 1/55ste van je inkomen 
toe. Voor wie een bepaald percentage meer 
verdient dan de inkomensgrenzen zijn er andere 
regels. Hierdoor stijgt normaal de huurprijs. 
Hieronder een overzicht van de percentages.

Onder de noemer “inkomen” wordt het laatst 
gekende inkomen van alle meerderjarige inwoners 
waarvoor geen kindergeld wordt ontvangen 
gerekend. 

De patrimoniumkorting
De huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van 
je woning. Deze marktwaarde is belangrijk om de 
grenzen van je huurprijs en de patrimoniumkorting 
te berekenen. Hieronder een overzicht.

Marktwaarde Korting
= of < € 286 € 146
= of > € 743 € 0
Tussen € 286 en € 743 Formule

Gezinskorting
Voor elke persoon ten laste krijg je korting, € 19 per 
maand. Bij wijzigingen in het aantal personen ten 
laste zal hiermee pas rekening gehouden worden 
vanaf 1 januari van het volgend jaar na afgifte 
van de nodige bewijsstukken (behalve bij een 
tussentijdse huurherziening). Geef veranderingen 
aan jouw gezinssituatie dus zeker op tijd door!

Energiecorrectie
De energieprijscorrectie is nieuw sinds 2020 
en wordt vanaf 2021 toegepast op onze meest 
energiezuinige gebouwen. Ongeveer 1/3de van onze 
huurders betaalt een kleine energiecorrectie.

Gemiddelde huurprijzen en sociale korting
De gemiddelde huurprijs (zonder huurlasten) is 
€ 348,34. Als we onze woningen privé zouden 
verhuren (= marktwaarde), dan was de huurprijs 
gemiddeld € 575,25. Dit betekent dat onze huurders 
een gemiddelde sociale korting van € 226,91 krijgen 
waardoor hun koopkracht verhoogt.  
Voor cvba Wonen gaat dit in totaal over een bedrag 
van € 214 893,38 per maand dat we aan sociale 
korting geven aan onze huurders. 

Kijk voor meer informatie op www.cvbawonen.be

HUURPRIJZEN 2021
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Groepsaankoop Groene stroom
Groepsaankoop 100% groene stroom

De Provincie Oost Vlaanderen organiseert een groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas. Wil jij 
besparen op je energiefactuur en je steentje bijdragen aan een beter klimaat?  
Schrijf je dan in voor 2 februari. Ga naar de website www.oost-vlaanderen.be voor meer informatie.

Surf naar: www.oost-vlaanderen.be 
Ga naar “Wonen en leven” 

Ga naar “Bouwen en wonen”
Ga naar “Duurzaam Wonen en Bouwen” 
 Klik op Groepsaankoop Groene stroom

Word direct verwittigd bij noodgevallen: 
schrijf je in voor BE-alert

Een grote brand, ontploffing, overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie brengt  
BE-alert je op de hoogte via sms, e-mail of telefoon. Zo ben je direct op de hoogte van de noodtoestand in 
jouw gemeente.

Hoe gaat BE-alert te werk?
Een noodsituatie via BE-alert wordt doorgegeven via een burgemeester, gouverneur of Minister van 
Binnenlandse zaken. Dit doen ze via een adressenlijst. Deze adressenlijst ontstaat doordat mensen die 
op de hoogte willen blijven zich zelf inschrijven. Wil jij verwittigd worden bij een noodsituatie in jouw 
gemeente? Schrijf je dan in via www.be-alert.be

Weetje
BE-alert werkt op basis van locatie. Iedereen in een bepaalde zone wordt op de hoogte gebracht bij een 
noodsituatie. Dus ook tijdens jouw staycation blijf je steeds op de hoogte. 

Bron:www.be-alert.be

Bron: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/bouwen-en-wonen/duurzaam-wonen-enbouwen/groepsaankoop-groeneenergie.html

GROEPSAANKOOP
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Scan de QR-code en bekijk het jaar 2020 van cvba Wonen. Zo krijg je enkele hoogtepunten te zien zoals de 
nieuwjaarsreceptie, oplevering van het Hoogbouwplein en onze wensen voor u voor het jaar 2021.

Het jaar 2020 van cvba Wonen

 
Bedankt voor de nieuwjaarswensen!

Wij kregen vele kaartjes en nieuwjaarswensen binnen. Wij willen graag iedereen bedanken voor deze 
mooie attentie.

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.

HET JAAR 2020


