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VOORWOORD
Het laatste half jaar is zeer hectisch geweest voor iedereen. Het
coronavirus heeft het dagelijks leven zoals wij het kennen volledig veranderd, met alle gevolgen van dien.

WOONGAZETTE JUNI:
◼

Blijf op de hoogte

◼

Visitatierapport

◼

Analyse huurmarkt

◼

Cvba Wonen zet zich in
voor 65-plussers

◼

Juni, lavendelmaand

◼

Woordzoeker

Ook in de sociale huisvestingssector waren enkele aanpassingen noodzakelijk, vooral om deze situatie dragelijk en haalbaar
te houden voor de huurders maar ook om de veiligheid van zowel onze medewerkers als de huurders te garanderen. Zo kan er
een tijdelijke herberekening van de huurprijs aangevraagd worden door mensen die minder inkomsten hebben door de coronacrisis. U kan alle informatie terugvinden op onze website.
Ook bezoekers ontvangen was niet meer toegelaten. Op dit
moment kan u al terug bij ons terecht, wel enkel op afspraak.
Aangezien de social distancing op kantoor gerespecteerd kon
worden, zijn wij gelukkig kunnen blijven werken waardoor wij u
tijdens deze moeilijke periode steeds te woord konden staan.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om, ondanks deze moeilijke periode, onze dienstverlening te garanderen.
Ook onze projecten lijden helaas onder deze crisis. Vele bouwondernemingen hadden het werk stilgelegd waardoor er vertraging werd opgelopen bij enkele projecten. Over het verdere
verloop van deze projecten zal, eens cvba Wonen zelf nieuws
heeft, gecommuniceerd worden.
Verder hopen wij dat u zo weinig mogelijk hinder heeft ondervonden van deze crisis en dat u, uw familie en vrienden gezond
zijn.

Patricia De Meyer
directeur

Oswald Adriaensen
voorzitter
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Blijf op de hoogte van cvba Wonen

Aangenaam wonen bij Wonen

Visitatierapport cvba Wonen
De Visitatieraad gaat na hoe goed een
sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
haar werk doet. Het prestatiemeetsysteem is ook een instrument voor zelfsturing voor SHM’s. Daarnaast vormt de prestatiebeoordeling de basis voor de erkenning als SHM. De beoordeling gebeurt op
basis van een aantal omgevings-, effecten prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in een databank. Cvba Wonen
kreeg de Visitatiecommissie op bezoek in
juni 2019. In mei 2020 maakte de Vlaamse minister van wonen het visitatierapport
van cvba Wonen bekend.

tatierapport, onder meer op het vlak van
de interne organisatie en het ontwikkelen
van een visie met betrekking tot energiezuinig en kwaliteitsvol bouwen. Cvba Wonen past die visie ook toe onder andere
bij de BEN-renovatie (Bijna Energie Neutraal) van het appartementsgebouw
Hoogbouwplein, waarvoor wij beroep
konden doen op een EFRO-subsidie( Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Ook op vlak van huurdersbegeleiding en
klantgerichtheid zette cvba Wonen grote
stappen vooruit. Het is vooral cvba Wonen die oplossingen zoekt. De VisitatieDe minister heeft beslist om in opvolging commissie vindt wel dat de bewoners
van het definitieve visitatierapport van hierbij nog meer kunnen betrokken worWonen Zelzate voorlopig geen maatrege- den.
len te nemen. Hij rekent erop dat cvba
Wonen bij een volgende prestatiebeoor- De mix aan communicatiekanalen die
deling effectief prestaties kan voorleggen cvba Wonen gebruikt zorgt voor een sneldie aan alle vooropgestelde eisen vol- le en transparante communicatie, zowel
doen.
met huurders als met woon- en welzijnsactoren. De tevredenheidsmetingen resulEchter drie operationele doelstellingen zijn teerden in een aantal verbeteracties, die
voor verbetering vatbaar en één scoorde ook werden opgevolgd en uitgevoerd.
een onvoldoende, namelijk de staat van Maar de Visitatiecommissie vindt het een
gemiste kans dat dit niet werd gecommuhet patrimonium.
niceerd met de bewoners.
De Visitatiecommissie erkent en apprecieert dat de SHM heel wat maatregelen De Visitatiecommissie beveelt wel aan om
genomen heeft om tegemoet te komen snel werk te maken van het renoveren
aan de aanbevelingen uit het vorige visi- van het patrimonium in Zelzate. Dit zal ook
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zijn weerslag hebben op de financiële situatie van de maatschappij. Daarom raadt
de Visitatiecommissie aan om effectief
gebruik te maken van de financiële planning ter ondersteuning van de besluitvorming.
De minister is ervan overtuigd dat de voorgestelde maatregelen cvba Wonen zullen
toelaten om binnen een redelijke termijn
prestaties te leveren die aan alle vooropgestelde vereisten voldoen.

wachten op een beslissing van de Vlaamse Regering voor de dringende en structurele aanpak van Klein Rusland. Maar dat
alle mogelijke instrumenten in handen liggen van het lokaal bestuur en cvba Wonen. Na goedkeuring van het Masterplan
van de gemeente Zelzate, gaan we dan
ook aan de slag om, na 17 jaar discussie,
onze oorspronkelijke intentie van gefaseerde afbraak en heropbouw van de wijk
Klein Rusland te verwezenlijken.

Aangenaam wonen bij Wonen

Opmerkelijk is wel dat de minister in zijn
antwoord stelt dat cvba Wonen niet moet

Onze coronamaatregelen
Komen wij binnenkort bij u thuis? Dan zal u een mail ontvangen met daarin enkele voorzorgsmaatregelen die u en onze medewerker beschermen. Hieronder een
overzicht:
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Analyse huurmarkt
De nood aan sociale huurwoningen is groot. Cvba Wonen verhuurt momenteel 1 044
panden in Moerbeke, Zelzate en Evergem. Maar wie zijn de mensen die onze panden
huren?
Uit analyse van de huurmarkt en onze
huurders blijkt dat het grootste aantal
huurders 65-plussers zijn. Deze groep telt
459 huurders, wat neer komt op 40% van
de totale huurders. Deze trend is al langer aan de gang waardoor cvba Wonen kon inspelen op de noden van deze
doelgroep door aangepaste woningen
te voorzien en aan te bieden. Denk hierbij aan de woningen in de Bloemenboslaan in Zelzate. Wat ook opvalt is het feit
dat de jongere generaties, 18-35, aanzienlijk kleiner is dan andere leeftijdscategorieën. We zien vooral hoge cijfers bij
de oudere generaties. Dit bewijst nog
maar eens dat aangepaste woningen
voor deze specifieke doelgroep broodnodig zijn.

De sociale huurmarkt is een zeer uiteenlopende markt met verschillende doelgroepen. Zo stellen we vast dat 35% van
onze huurders alleenstaanden zijn. Zij
hebben nood aan een kleinere woning.
Daarnaast zijn er ook huurders met grote
gezinnen, 6% van onze huurders zijn gezinnen die bestaan uit 5 of meer personen. Zij hebben dan weer nood aan een
grotere woning. Bij (her)huisvesting wordt
er rekening gehouden met de persoonlijke gezinssituatie van de (kandidaat)huurder. Is jouw gezinssituatie veranderd?
Laat het ons dan zeker weten zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Aangenaam wonen bij Wonen

BLOEMENBOSLAAN
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CVBA Wonen luistert naar 65-plussers

Aangenaam wonen bij Wonen

Cvba Wonen belde 402 huurders op om
noden op te sporen en welzijn te garanderen. Een initiatief dat zeer positief werd onthaald.

ders deed hun boodschappen nog zelf.
Anderen konden rekenen op hun buren of
kinderen. We hadden ook als doel kwetsbare huurders voldoende te informeren
door hen de gegevens van de boodschappendienst van de betreffende gemeente door te geven of door te verwijzen
naar specifieke diensten die hulp kunnen
bieden.

Uit bezorgdheid voor het welzijn van onze
huurders besliste de directie, kort na de
start van de lockdown-periode op 13
maart 2020, onze oudere huurders telefonisch te contacteren. Ruben en Angelique
belden alle huurders ouder dan 65 jaar op. Huurders die in een eerste gesprek aangaven graag nogmaals gecontacteerd te
In de loop van maart en april 2020 werden worden, werden in de maanden april of
in totaal 402 huurders opgebeld. Alle op- mei voor een tweede keer opgebeld.
gebelde huurders waren aangenaam verrast door ons initiatief. Wij stelden vast dat Dit betrof voornamelijk huurders die manalle huurders zich plichtsgetrouw aan de telzorger zijn voor hun partner of huurders
coronamaatregelen hielden. Met als ge- zonder kinderen. Die ervaarden de covolg dat sommige huurders het leven in
quarantaine ervaarden als een eenzame ronacrisis zwaarder door het bijkomende
sociale isolement. Onze gesprekken waren
periode.
voor velen een hart onder de riem.
Gelukkig werden de meeste huurders ondersteund werden door hun familie, vrienden of buren. Een groot deel van de huur-

Voelt u zich alleen, heeft u een probleem of nood
aan een babbel? Bel dan naar Tele-onthaal op
het nummer 106 of surf naar www.tele-onthaal.be.
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Tevredenheidsenquête herstellingen 2019
Iedere huurder die in het jaar 2019 een
herstelling liet uitvoeren door cvba Wonen
of een van onze externe partners kreeg
een enquête toegestuurd. Met behulp
van deze enquête wordt er achterhaald
hoe tevreden onze huurders zijn met het
verrichte werk en waar wij als maatschappij aan moeten werken.

Verder kreeg cvba Wonen ook zeer veel
positieve feedback. Vooral onze technische dienst kan rekenen op veel lof. Bedankt voor al deze mooie woorden.

Jullie input heeft ons attent gemaakt
op de probleempunten, er werden
veranderingen aangebracht waar
nodig. Zo wordt het werk van externe
firma’s beter gecontroleerd en werden er tablets aangekocht om onze
technische dienst efficiënter in te
schakelen.

Aangenaam wonen bij Wonen

Wedstrijd
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Juni is lavendelmaand
De maand juni is een fantastische maand voor bloemenliefhebbers. Door de vele zonuren kunnen vele bloemen zich volledig ontwikkelen. De planten die vooral bloeien in
juni zijn bijvoorbeeld rozen, hortensia’s, zonnebloemen en gardenia’s. Maar ook de
absolute favoriet van velen kent zijn hoogdagen in juni, namelijk lavendel.

Aangenaam wonen bij Wonen

Het is dus zeker de moeite waard om te investeren in een lavendelplant. Hieronder
enkele ideeën die je zelf thuis kan doen met lavendel:

Lavnedula. (sd). Opgehaald van Lavendelproducten: http://www.lavendula.be/lavendelgebruik.htm
mijn Keukentuintje. (sd). Opgehaald van Lavendel: https://www.mijnkeukentuintje.nl/planten/lavendel/
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Aangenaam wonen bij Wonen

Woordzoeker

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