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Stop verstopping van jouw leidingen!
Jouw bad, gootsteen, toilet, … kan snel verstoppen. Reparatiekosten moet je zelf betalen.
Je vermijdt dus best verstoppingen. We geven je vijf tips.

Jaargang 7 - nr. 2

Voorwoord

Het toilet is geen vuilnisbak

Beste huurder,

Gebruik het toilet waarvoor het dient. Toiletpapier mag in het toilet. Luiers,
maandverband, tampons, condooms en vochtige doekjes mogen niet in het
toilet. Pas ook op met wc-verfrissers of wc-blokjes: die kunnen loskomen en
in het toilet vallen.

Gooi etensresten in de vuilnisbak
Nog etensresten op borden of in pannen? Verwijder ze met een
stukje keukenpapier en gooi ze in de vuilnisbak. Spoel etensresten
niet door de gootsteen of het toilet.
Gebruik een zeefje
Etensresten in de gootsteen of haartjes in het bad kunnen zorgen voor
verstopping. Gebruik een zeefje of ziftje in de afvoerputjes. Zo komt vuil
niet in de leidingen. Maak de zeefjes regelmatig proper.

Zorg voor een goed onderhoud
Voorkomen is beter dan genezen. Onderhoud de leidingen
goed. Soda of zuiveringszout helpt jouw leidingen proper
te houden. Soda koop je in de supermarkt.
Meng 1 hoeveelheid soda met 8 hoeveelheden heet
water. Giet dit mengsel ’s avonds door de gootsteen. De
volgende dag spoel je de leiding nog even met wat water.

Marcel Mollelaan 17
9060 ZELZATE
info@cvbawonen.be

Maandag tot vrijdag
Dinsdag ook

En na afspraak:
8u30 - 11u30
13u30 - 16u30

09 344 54 59
Buiten kantooruren :
0473 95 74 12

Ver. Uitg. Patricia De Meyer, directeur cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate

Olie en vet, zoals frietvet, blijven in de leidingen zitten. Daardoor geraakt
alles verstopt. Giet olie of gebruikt frietvet nooit door de gootsteen, het
toilet of andere leidingen. Breng dit altijd naar het containerpark.

OPENINGSUREN

Ja voor een mooie buurt in 5 simpele tips!

Afval op straat, in een gang, in de lift, dat komt er niet
vanzelf. Het komt er omdat iemand dat daar gooit.
Iemand zonder respect voor zichzelf, voor zijn buren.
Elke plek is wel voor iemand belangrijk, dus gooi afval
niet op de grond. Hou jouw gebouw en buurt proper
en gezellig.
We geven hierbij 5 simpele tips voor een mooie
buurt. Geen sluikstort meer, dat begint bij onszelf.
Laten we er samen werk van maken!

Doe gebruikt frietvet naar het containerpark

cvba WONEN

We merken dat sluikstorten nog steeds een probleem
is. Het oplossen is niet eenvoudig. Heel wat huurders
sorteren goed en gooien hun afval waar het moet.
Ondanks alle acties van de intercommunale IDM,
ondanks de oproepen van cvba Wonen, is er jammer
genoeg ook een groep die denkt dat ze dat niet
moeten doen.

1.

Gooi geen afval op de grond.

2.

Zet vuilniszakken op het juiste tijdstip buiten.
Kijk hiervoor op de afvalkalender. Ben je je afvalkalender kwijt? Op het gemeentehuis kan je
een nieuwe vragen of kijk op https://
www.idm.be/huis-aan-huisinzameling.html.

3.

Een rode sticker op jouw vuilniszak? Neem de
vuilniszak weer binnen, sorteer de inhoud juist
en zet de vuilniszak opnieuw buiten op het juiste tijdstip.

4.

Sluikstort gezien op straat? Op de website van
IDM kan je sluikstorten melden https://
www.idm.be/meldpunt-sluikstorten.html. Zij
komen dit opruimen. Doe dit direct, want afval
trekt afval aan.

5.

Geef geen eten aan duiven of zwerfkatten.

Vriendelijke groeten
Patricia De Meyer
directeur

Oswald Adriaensen
voorzitter

Laat ons samen zorgen voor propere straten, pleintjes
en gebouwen.

Cadeaubon
In onze nieuwsbrief van december 2019
deden we een oproep om ideeën te
geven voor een nieuwe nieuwsbrief,
onderwerpen waarover u wil lezen, een
leuk verhaal over de buurt.

Uit de reacties werd de reactie van
mevrouw Hedwig Vermandel uit Zelzate
getrokken. Zij wint een waardebon van
50 euro bij de Colruyt.
Dankjewel Hedwig voor uw positieve
reactie!
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Wereldwaterdag op 22 maart
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Resultaten tevredenheidsmeting nieuwjaarsrecepties

Op 22 maart is het wereldwaterdag, een dag waarop de aandacht gevestigd wordt op het belang van water en
het duurzaam beheer van onze zoetwatervoorraden want elke druppel telt. Afgelopen zomer hoorden we weer
dat ons land ook kampt met grote waterschaarste. En ook de regenbuien van de laatste maanden maken het niet
goed. Want Vlaanderen is een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied. Veel van ons water gaat naar de landbouw
en de industrie en we springen niet bepaald zuinig om met het (weinige) water dat we voor handen hebben.

Voor het derde jaar op rij organiseerden we een nieuwjaarsreceptie voor de huurders
van cvba Wonen. We klonken er samen op het nieuwe jaar. Op vrijdag 17 januari
nodigden we de huurders uit Zelzate-West, Sleidinge en Oosteeklo uit in BOC Klein
Rusland. Een week later volgde de receptie in Moerbeke in Café GiGi’s. Eindigen deden
we met de receptie voor onze huurders uit Zelzate-Oost, in Danscafé Ambiance.

We moeten dus zuinig omspringen met water want water is kostbaar. Bovendien is zuinig zijn met water ook
goed voor het milieu en jouw portemonnee

Uit de tevredenheidsmeting blijkt dat de huurders de nieuwjaarsrecepties een goed
initiatief vinden. Met de opmerkingen gaan we aan de slag om het volgend jaar nog
beter aan de wensen van de huurders tegemoet te komen.

5 simpele tips om water te besparen:
1.

Draai de kraan dicht terwijl je jouw handen wast, jouw tanden poetst of je scheert.

2.

Was niet af onder een lopende kraan.

3.

Neem een (korte) douche. Een douche verbruikt veel minder dan een bad.

4.

Lekkende kraan? Of blijft het toilet lopen? Contacteer Dorien van onze technische dienst via 09
344 54 59 - keuzemenu 2 om het lek te herstellen. Via lekken lopen liters water weg.

5.

Doe de was als de wasmachine goed vol zit. Dat geldt ook voor de vaatwasmachine.

6.

Hergebruik water. Van kookwater van groenten kan je soep maken. Kookwater van eieren of
aardappelen is niet goed voor soep, maar wel om de planten water te geven.

Nieuwe huurprijsberekening
De nieuwe huurprijsberekening voor sociale
woningen gaf aanleiding tot heel wat verhalen over
hogere huurprijzen.

Bron: VMM—Vlaamse Milieumaatschappij—Meer info op https://www.vmm.be/water/waterbesparing
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aanpassing aan de huurprijsberekening voor gezinnen
met inwonende familieleden tot de derde graad met
een ernstige handicap goed. Na gunstig advies door
de Raad van State werd deze aanpassing definitie
Cvba Wonen ziet een stijging van de huurprijzen in
goedgekeurd. De huurprijs van de gezinnen zal met
Zelzate met 3,37% , in Moerbeke-Waas met 1,18% en
terugwerkende kracht herzien worden. Dit zal ook bij
in Evergem met 9,83%. In Oosteeklo noteren we een
ons een impact hebben op de gemiddelde huurprijs
daling van de huurprijzen met 3,74%.
die dan waarschijnlijk zal dalen.
In 2019 bedroeg de gemiddelde huurprijs € 335,29 en
Heb je nog vragen bij jouw nieuwe huurprijsberekevanaf 2020 bedraagt dit € 345,24.
ning of de nieuwe marktwaarde van jouw woning,
Na evaluatie van de impact van de nieuwe huurprijs- neem gerust contact op met cvba Wonen om dit te
bespreken.
berekening keurde de Vlaamse regering een
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