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VOORAF

WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent
Beste bewoner,
Onze tweede editie van WijsWonen, het vernieuwde
bewonerskrantje van WoninGent, is een feit! WijsWonen
staat ook nu weer boordevol nuttige informatie en leuke
weetjes.
Eerst en vooral willen we jullie het allerbeste wensen voor
2018! In dit nieuwe jaar willen we samen met jullie verder
werken aan het goed samenwonen in onze gebouwen.
Zodat jouw sociale woning niet alleen je huis, maar ook
je thuis is. Een plek waar je graag woont en je goed voelt.
Heb jij ideeën om het samenwonen in jouw gebouw te
verbeteren? Dan kan je ons die nog altijd laten weten via
idee@woningent.be.
We zijn verder heel trots dat we kunnen uitpakken met
een primeur: WoninGent bouwde de eerste erkende
sociale assistentiewoningen in Gent! In november
huldigden we het gebouw in samen met de bewoners
en onze partner OCMW Gent. We vertellen je in deze
WijsWonen alles over het hoe en wat van sociale
assistentiewoningen en hun belang voor betaalbare
ouderenzorg in onze stad.

Ben je tot slot al eens naar onze nieuwe website
www.woningent.be gegaan? Probeer het zeker eens
uit! Je vindt er niet alleen veel informatie over wonen bij
WoninGent, maar je kan bijvoorbeeld via de website ook
online een herstelling aanvragen.
We wensen je veel leesplezier en fijne feestdagen!

Met vriendelijke groeten,

Karin Wouters

Guy Reynebeau

algemeen directeur

voorzitter
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WIST JE DAT?

Ga op
ontdekkingstocht
Al getest?

Heb jij al een kijkje genomen op onze nieuwe website
www.woningent.be? Hij is zeker een bezoekje waard.
WoninGent lanceerde in juli een nieuwe, gebruiksvriendelijke website.
Op onze website vind je veel informatie over huren en wonen bij WoninGent.
Je kan ook enkele zaken via de website regelen. Zoals bijvoorbeeld een
herstelling aanvragen. Tot slot vind je ook informatie over al onze gebouwen
terug op de website.
Ga op ontdekkingstocht en laat ons weten wat jij van de nieuwe website vindt!

Nieuw!
Enkele bewoners merkten op dat je geen bevestiging kreeg
van je online herstellingsaanvragen. Dit hebben we aangepast.
Je krijgt nu een automatische bevestigingsmail van elke herstelling
die je via de website aanvraagt. In deze e-mail staat duidelijk vermeld
welke herstelling je hebt aangevraagd. Je kan deze e-mail dus
bijhouden als referentie of bewijs.

Straatkunstfestival kwam
naar de Désiré Fiévéstraat
Wist je dat één van onze gebouwen onderdeel uitmaakte
van het straatkunstfestival ‘Sorry, Not
Sorry’? Dit festival over ‘street art’ vond plaats op 23 en
24 september 2017.
Het gebouw van WoninGent in de Désiré Fiévéstraat kreeg
ter gelegenheid een muurschildering van kunstenaar Nuno
Viegas op de gevel.
Ook nu het festival achter de rug is, kan je het kunstwerk
nog bewonderen. Ga dus zeker eens een kijkje nemen!
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SAMENLEVEN

Onze bewonerswerking nam samen met jullie de voorbije
maanden deel aan verschillende activiteiten in de wijk.
Heb jij ideeën voor een activiteit in jouw gebouw of wijk?
Laat dan iets weten aan je wijkmonitor.

In de kijker

Op 3 september organiseerden de bewoners van de Residentie
Anseele aan de Watersportbaan een picknick.
De ideale gelegenheid om hun buren beter te leren kennen!

Op 26 augustus vond het
buurtfeest in de Vogelhoekwijk
plaats. Dit feest word
al 7 jaar georganiseerd
door bewonersgroep ‘De
Vogelhoekvrienden’ met
middelen van ‘Wijk Aan Zet’.
Elk jaar is er een rommelmarkt
(dit jaar met maar liefst 140
inschrijvingen!). Daarnaast is
er ook randanimatie zoals o.a.
een poppenkast, optreden, DJ
en heuse frietmobiel.

We willen De Smileys van de SintBernadettewijk in Sint-Amandsberg
speciaal in de kijker zetten. Sinds 2012
staat dit team van vrijwilligers in voor
een propere wijk. Ze gaan elke maand
op pad om zwerfvuil en ander afval
in de wijk op te ruimen. Zo zorgen
ze voor een propere wijk waar het
aangenaam is om te wonen!

Ook de bewoners van de
Robiniawijk konden elkaar
beter leren kennen tijdens het
buurtfeest in hun wijk. Het
ging om het eerste buurtfeest
in de wijk. Voor de organisatie
konden de bewoners een
beroep doen op middelen
van ‘Wijk Aan Zet’. Er was
een optreden, een stand
met volksspelen, een gratis
taartenstand en een BBQ.

Wil je zelf graag
iets vertellen in ons
bewonerskrantje
bijvoorbeeld over een
bewonersactiviteit, een
opruimactie of een buur
die zich inzet voor je
gebouw of wijk?
Laat het ons weten via
communicatie@woningent.be.
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HUREN

Eerste erkende sociale
assistentiewoningen in Gent
Assistentiewoningen nu ook betaalbaar
voor sociale huurders
WoninGent kan uitpakken met een primeur:
we bouwden de allereerste erkende sociale
assistentiewoningen in onze stad. Het gaat om
19 appartementen in de Jozef Vervaenestraat
in Ledeberg. De komst van deze sociale
assistentiewoningen is een belangrijke stap
om zelfstandig wonen met aangepaste
hulpverlening ook betaalbaar te maken voor
ouderen met een klein pensioentje of zonder
goed gevuld spaarboekje.

Betaalbare assistentiewoningen
Heb je al gehoord van assistentiewoningen? Dit zijn
woningen voor ouderen die zelfstandig willen wonen,
maar wel af en toe zorg nodig hebben. Meestal worden
assistentiewoningen uitgebaat door private bedrijven.
Ze zijn dan ook vrij duur.
Maar veel Gentenaars hebben geen groot pensioen of
goedgevulde spaarrekening. Daarom bouwde WoninGent
de eerste sociale assistentiewoningen in onze stad. Dit zijn
betaalbare assistentiewoningen voor oudere sociale
huurders. Want wist je dat ongeveer 35 procent van onze
huurders ouder is dan 65 jaar?
WoninGent werkt samen met OCMW Gent.
Dit betekent dat WoninGent de sociale
assistentiewoningen heeft gebouwd en dat wij de
woningen onderhouden en verhuren. OCMW Gent regelt
de dienstverlening en verzorging voor de bewoners.
De bewoners betalen het OCMW hiervoor. Maar
bewoners met een klein inkomen kunnen een beroep
doen op de premie assistentiewoningen van OCMW Gent.
Dankzij deze sociale assistentiewoningen krijgen nu ook
sociale huurders de kans om zo lang als mogelijk op een
kwaliteitsvolle manier ouder te worden in hun buurt én
kunnen ze blijven participeren in de maatschappij!
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HUREN
Aangepaste badkamers met
handgrepen en een inrijddouche
met douchezitje.

Het gebouw

Voor wie?

Meer info?

Wat maakt het gebouw nu zo
verschillend van andere sociale
woningen? We bouwden het volgens
de regels van het woonzorgdecreet.
Er zijn dan ook verschillende dingen
die je niet zal zien in een standaard
sociale woning:

Om een sociale assistentiewoning
te huren moet je voldoen aan de
voorwaarden om sociaal te huren.
Daarnaast zijn er nog 2 bijkomende
voorwaarden:

De sociale assistentiewoningen
in de Jozef Vervaenestraat zijn op
dit moment allemaal verhuurd.
Heb je interesse om een sociale
assistentiewoning te huren?
Dan kan je je inschrijven op
de wachtlijst. Voor sociale
assistentiewoningen zijn er aparte
wachtlijsten. Onze collega’s van de
verhuurdienst geven je graag meer
uitleg en zullen controleren of je aan
de voorwaarden voldoet.

Handgrepen in de traphallen
en gangen.
Ruime gemeenschappelijke
delen met bankjes voor meer
sociaal contact.

Je bent 65 jaar of ouder.
Je hebt de laatste 10 jaar geen
eigen woning of bouwgrond
(gedeeltelijk of volledig)
in je bezit of volledig in
vruchtgebruik gehad.

Grotere appartementen
aangepast aan een rolstoel.
Bredere deuren.
Aangepaste badkamers
met handgrepen en een
inrijddouche met douchezitje.
Voorzieningen voor een
personenalarmsysteem
(PAS-systeem).
Bergruimtes voor scootmobielen
met automatische deuren en
elektrische oplaadpunten.

Contact:

Op 7 november 2017
huldigden onze voorzitter
Guy Reynebeau en OCMWvoorzitter Rudy Coddens de
sociale assistentiewoningen
officieel in. De opening van
het gebouw werd gevierd
met een hapje en een drankje
samen met de bewoners.
We zagen dat het goed was
en wensen alle bewoners
het allerbeste in hun nieuwe
appartement!

verhuur@woningent.be
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HUREN

Interview
Een sociale
assistentiewoning
is voor mij het beste
van twee werelden.
Ik heb nog altijd
mijn vrijheid en
zelfstandigheid en ik
krijg de zorg en hulp
die ik nodig heb.

Irène (78 jaar) woont sinds kort in één van onze
sociale assistentiewoningen. We gingen bij
Irène op de koﬃe voor een leuke babbel over
haar nieuwe woning.
WoninGent: Hoe ben je te weten gekomen dat
WoninGent nu ook sociale assistentiewoningen
verhuurt?
Irène « Een tweetal jaar geleden zag ik een reportage op
AVS over de komst van de sociale assistentiewoningen.
WoninGent was toen net gestart met de bouwwerken.
Ik ben direct naar WoninGent gegaan om te vragen of ik
in aanmerking kwam voor een assistentiewoning. Ik stond
al op de wachtlijst bij WoninGent. Ik huurde op dat
moment bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij
in Gent, maar mijn woning zou gerenoveerd worden.
Ik wist dus dat ik moest verhuizen. »

WoninGent: Is je inschrijving vlot verlopen?
Irène « Ik ben me samen met een vriendin gaan
inschrijven. Zij huurde al bij WoninGent, maar wou ook
graag verhuizen naar een assistentiewoning. Weet je dat
we één van de eersten op de wachtlijst waren? »

WoninGent: Wou je al lang verhuizen naar een
assistentiewoning?
Irène « Ik was me al gaan informeren over
assistentiewoningen, omdat dit echt iets voor mij is.
Maar een assistentiewoning op de private markt kon
ik niet betalen. Die waren veel te duur. Ik ben dan ook
heel blij dat WoninGent sociale assistentiewoningen
heeft gebouwd. De huur en zorgverlening in een sociale
assistentiewoning zijn betaalbaar voor iemand met een
klein pensioen. »
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WoninGent: Op welke manier is deze woning beter aangepast aan je noden?

WoninGent: Wat vind je het grootste voordeel van
je sociale assistentiewoning?

Irène « Mijn vorig appartement was een gewone sociale
woning en dat werd toch moeilijk voor mij. In mijn
assistentiewoning kan ik met een gerust hart mijn oude
dag doorbrengen. Zo is er een lift, ik moet dus geen
trappen nemen. Er zijn nergens opstapjes in mijn woning.
Alles is vlak, zodat ik niet kan struikelen. Als het in de
toekomst nodig zou zijn, dan kan ik met een rolstoel
in mijn appartement, want de deuren zijn breder en de
kamers zijn ruim. En in de badkamer zijn er handgrepen
en is er een douche met douchezitje. Zo heb ik altijd
steun. Er is dus veel minder risico dat ik val of uitglijd. »

Irène « Een sociale assistentiewoning is voor mij het
beste van twee werelden! Door hier te wonen kan ik op
mijn eigen ritme leven en toch krijg ik de zorg en hulp
die ik nodig heb. Ik kan nog altijd uitstapjes doen naar de
stad of naar LDC De Knoop wanneer ik dat wil. Of ik ga
wandelen met het hondje van m’n vriendin. Ik vind het
heel belangrijk dat ik die zelfstandigheid en vrijheid nog
heb. Maar toch weet ik dat er iemand is als er iets fout
zou lopen. Daar zorgt het personenalarmsysteem voor.
Daarnaast kan ik via het OCMW ook alle zorg krijgen die
ik nodig heb. Ik kan dit aan iedereen aanraden! »

WoninGent: Welke extra diensten regelt het
OCMW voor jou in je assistentiewoning?
Irène « Ik heb een armbandje met een alarm. Dat is een
personenalarmsysteem. Stel dat ik in mijn woning val of
er gebeurt iets anders met mij, dan kan ik direct iemand
verwittigen. Ik vind dat een grote geruststelling. Daarnaast
krijg ik poetshulp via het OCMW. Ik ga ook eten in LDC
De Knoop dat een paar honderd meter verder ligt. »

WoninGent: Woon je graag in je sociale assistentiewoning?
Irène « Ik woon hier heel graag! Ik heb fijne buren,
die allemaal ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Het is hier
dan ook heel rustig. Ook al wonen we hier nog maar net,
toch heb ik het gevoel dat ik mijn buren goed ga leren
kennen. We slaan regelmatig een babbeltje in de gang.
En de vriendin die zich samen met mij heeft ingeschreven
is mijn nieuwe buurvrouw geworden! We hadden aan
WoninGent gevraagd of we naast elkaar zouden kunnen
wonen. Ik ben zo blij dat dit gelukt is! »
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VEILIG WONEN

Veilig gebouw = branddeuren
toe en nooduitgangen vrij
Help mee aan de veiligheid van jezelf
en je buren
In de vorige WijsWonen hadden we het over brandveiligheid in onze gebouwen.
Want ook jij als huurder moet meehelpen om het gebouw brandveilig te houden.
Toch zien we nog altijd dat bewoners de brandwerende deuren openzetten en nooduitgangen
blokkeren. En daarmee breng je je eigen veiligheid en die van je buren in gevaar!

01

02

Hou de brandwerende
deuren altijd dicht.

Hou de nooduitgangen en brandtrappen vrij.

De branddeuren in de gangen houden brand en rook
tegen. Ze zorgen dus dat rook en brand zich niet in
het gebouw kunnen verspreiden. Zet je ze open, dan
beschermen ze niet meer tegen brand. Zelfs een kleine
brand kan zich dan snel in het hele gebouw verspreiden.

De nooduitgangen en brandtrappen zorgen ervoor
dat jij en je buren veilig uit het gebouw kunnen als
het brandt. Ze moeten dus op elk moment vrij zijn.
Je mag geen afval, meubelen, planten of andere
materialen plaatsen op de brandtrappen of aan de
nooduitgangen. Je mag de nooduitgangen nooit
blokkeren. Want jij en je buren kunnen daardoor
opgesloten geraken als het brandt.
Zorg ook dat je altijd aan de brandblussers en brandhaspels
kan. Je mag er niets voor plaatsen. Want als jij of je buren
bij een startende brand de brand proberen te blussen, dan
heb je deze brandblusmiddelen snel nodig.
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VEILIG WONEN

Heb jij
een inboedelverzekering?
Alle huurders van WoninGent moeten verplicht
een brandverzekering hebben voor hun spullen
Een brand kan veel schade aanrichten. Het is dan ook belangrijk dat je een goede verzekering hebt.
Maar welke verzekering regelt WoninGent? Welke verzekering moet je als huurder zelf afsluiten?
Ben jij net goed, te veel of te weinig verzekerd tegen brand?

Verzekering WoninGent
WoninGent verzekert het gebouw waarin
je woont.
Via WoninGent hebben alle officiële bewoners
een verzekering voor de aansprakelijkheid van
de huurder voor schade aan de woning en aan
derden. Je betaalt hiervoor een maandelijkse
bijdrage in de huurlasten.
Wat betekent dit? Stel dat er in jouw woning
of appartement brand ontstaat, dan dekt de
verzekering huurdersaansprakelijkheid de
kosten ten gevolge van de brand. Zonder die
verzekering zou je de kosten aan de woning of
aan derden (bv. je buren) zelf moeten betalen.

Contact:

Eigen verzekering
Je moet zelf een brandverzekering
voor je inboedel afsluiten. Je bent als
huurder van WoninGent verplicht om
een inboedelverzekering te hebben.
Dit betekent dat je je spullen (meubels,
elektronica …) verzekert tegen brand.
Breekt er brand uit en zijn je spullen
door de brand vernield? Dan komt je
inboedelverzekering tussen in de kosten.

Hebt je nog geen brandverzekering
voor je inboedel?
Sluit dan een verzekering af bij een verzekeraar naar
keuze.

verhuur@woningent.be
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Verhuizen = correct sorteren
en recycleren
Wat doe jij met je afval als je verhuist?

Verhuizen is ook het moment
om de grote opkuis te doen.
Welke meubels wil je mee
verhuizen en welke niet? Is
er in je nieuwe woning nog
voldoende plek voor die grote
koelkast of is er een ingebouwd
exemplaar? Verhuizen betekent
dus meestal ook een berg afval.
Maar wat doe je nu met al dat
afval? Hoe sorteer en recycleer
je correct?
Elke maand verhuizen gemiddeld
60 van onze bewoners naar een
andere woning. Ze verhuizen naar
een andere sociale woning van
WoninGent, naar een rusthuis of naar
een woning op de private markt.
Maar we merken dat verhuizen
ook regelmatig zorgt voor sluikstort
en voor overlast voor de buren.
We vragen dat alle bewoners hun
afval correct sorteren en recycleren.
Daarom krijg je van ons nog eens een
overzicht van de belangrijkste regels.

1. Meubelen en ander grofvuil
De regels:
Het is verboden om in en rondom de gebouwen afval te storten!
Is er voor jouw gebouw een grofvuilregeling?
Dan kan je je grofvuil buiten zetten op de dag en plaats die WoninGent
doorgeeft.
Let op: op de andere dagen kan dit niet!
Je kan je grofvuil ook zelf naar de recyclageparken van IVAGO brengen.
Is er geen grofvuilregeling voor jouw gebouw?
Dan moet je jouw grofvuil zelf naar de recyclageparken van IVAGO
brengen. Je kan ook een persoonlijke ophaling door IVAGO vragen.
De eerste ophaling per jaar is gratis. Daarna moet je betalen.
Wens je een persoonlijke ophaling door IVAGO?
Neem dan eerst contact op met WoninGent (09 235 99 55).

Tip!

›
›

Koop je nieuwe meubelen? Onderhandel dan op voorhand met
de verkoper om je oude meubelen gratis mee te nemen.
Je kan jouw meubels, huisraad en textiel ook naar de
kringloopwinkel brengen. Sommige stukken kan je zelfs
gratis laten ophalen. De kringloopwinkel aanvaardt alleen jouw
herbruikbare spullen. Dit wil zeggen dat de ze nog in een goede
staat moeten zijn. Iemand anders moet ze nog kunnen gebruiken.
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Wat is grofvuil?

Wel

Brandbaar grofvuil dat je niet kan meegeven
met de huisvuilzak zoals een matras, kapotte
stoel, plastic emmers of potten,
houten planken…
Metaal zoals een vogelkooi, tuinstoel...

Niet

Restafval, pmd, papier en karton, glas,
kga (klein gevaarlijk afval), gft. Dit afval moet
je op de reglementaire manier (ondergronds sorteerpunt,
afvalcontainers of thuisophaling) aanbieden.
Bouw– en sloopafval, stenen bloempotten, wc,
lavabo, vensterglas en spiegels, kga, verfresten,
elektrische toestellen, frituurolie, rubberbanden...
Dit afval moet je zelf naar het recyclagepark brengen.

13
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2. Elektrische toestellen
Je brengt je oude elektrische toestellen naar het
recyclagepark van IVAGO of naar een kring(loop)winkel. Zelfs als het toestel niet meer werkt,
kan je het naar een kringwinkel brengen.

3. Verfpotten, verfresten
Je hebt je woning geschilderd en er is verf over?
Breng de verfresten naar een recyclagepark van
IVAGO. Giet de verf niet weg via de afvoer of het
toilet. Dit is schadelijk voor het milieu en kan de
leidingen verstoppen!

4. Verhuisdozen
Ivago komt papier en karton ophalen volgens de gewone ophaalregeling.
De ophaling is gratis. Je moet wel de regels volgen:
Zijn er afvalcontainers in jouw gebouw?

›
›

Vouw de kartonnen dozen goed samen.
Doe ze in de blauwe papiercontainer in je
gebouw.

Is er een ondergronds sorteerpunt voor jouw
gebouw?

›
›

14
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Vouw de kartonnen dozen goed samen. Scheur
ze niet en bind ze niet samen.
Schuif je kartonnen dozen in de
brievenbusopening.

Contact:

Is er gewone thuisophaling van afval voor jouw
woning of gebouw?

›
›
›
›

Bind het papier en karton stevig samen met
touw of doe het in een gesloten kartonnen
doos.
Maximum 20 kg per pak.
Maximum volume per pak = 0,5 m³.
Zet het papier en karton vanaf 19 uur de avond
voor de ophaling buiten voor je gebouw of
woning.

beheer@woningent.be
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Sneeuwruimen
Tijdens de winter kan er sneeuw vallen. Zo’n wit sneeuwtapijt is heel mooi.
Maar sneeuw kan gevaarlijk glad zijn en de doorgang versperren.
Daarom moet sneeuw op sommige plaatsen geruimd worden.

Woon je in een
appartementsgebouw?
WoninGent onderhoudt waar
mogelijk de toegangen tot
de ondergrondse garages.
In appartementsgebouwen met
een conciërge of poetsvrouw van
WoninGent, helpen we met het
vrijmaken van de toegangen tot
het gebouw. Wij vragen aan alle
bewoners om mee te helpen om
de toegang tot het gebouw en de
voetpaden sneeuwvrij te maken.
Woon je in een huis?
Dan moet je zelf de sneeuw op het
voetpad voor jouw deur opruimen.

Hoe moet je sneeuw opruimen?

01

Verwijder de sneeuw
met een sneeuwschop
of harde borstel

02

Gooi zout. Gebruik
strooizout. Je kan dit
kopen in de supermarkt
of doe-het-zelfzaak.
Heb je geen strooizout?
Dan kan je ook
keukenzout gebruiken.

Contact:

beheer@woningent.be
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Belangrijke veranderingen in
de wetgeving voor sociaal
wonen
Onlangs zijn enkele regels voor sociaal wonen veranderd. Het is belangrijk dat je als huurder de nieuwe
wetten kent. Want als huurder moet je de regels volgen. De nieuwe wetten gaan over je kennis van het
Nederlands en over het bezit van een woning of bouwgrond. We vatten ze graag voor je samen.

Geen eigendom of bouwgrond
Krijgen jij zelf, je wettelijke of feitelijke partner een woning of bouwgrond
gedeeltelijk of volledig in eigendom of volledig in vruchtgebruik terwijl je bij
WoninGent huurt? Dan moet je dit melden aan WoninGent. Wil je bij WoninGent
blijven huren? Dan zal je de woning of bouwgrond moeten verkopen.

›

Krijg je een woning gedeeltelijk
of volledig in eigendom en wil
je bij WoninGent blijven huren?
Dan moet je de woning binnen
het jaar verkopen. Lukt dit door
omstandigheden niet, bijvoorbeeld
omwille van juridische redenen?
Dan kan je meer tijd vragen aan
WoninGent.

›

Krijg je een bouwgrond
gedeeltelijk of volledig in eigendom
en wil je bij WoninGent blijven
huren? Dan moet je de bouwgrond
binnen de vijf jaar verkopen.
Verkoop je de bouwgrond niet?
Dan stoppen we je huurcontract.
Je opzegtermijn is in dat geval zes
maanden.

Verkoop je de woning niet?
Dan stoppen we je huurcontract.
Je opzegtermijn is in dat geval zes
maanden.

16
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HUREN

Basistaalvaardigheid Nederlands
Voor alle huurders die na 1 november
2017 bij WoninGent kwamen wonen,
geldt een taalkennisvereiste. Na één
jaar sociaal huren moet je verplicht een
basisniveau Nederlands hebben. Een
basisniveau Nederlands is het niveau
A1 van het Europees Referentiekader
voor Moderne Vreemde Talen.

Hoe bewijs je dat je voldoende
Nederlands kan?

›
›

De wet bepaalt dat je Nederlands moet
kunnen, maar het is ook belangrijk dat
je Nederlands kan om op een vlotte
manier bij ons te huren. Want als je
naar ons belt of bij ons langskomt,
spreken wij Nederlands. Ook al onze
communicatie is in het Nederlands.

Je toont aan onze medewerkers
dat je genoeg Nederlands kan
tijdens een gesprek of met een
sneltest Nederlands.
Spreek je geen Nederlands of
spreek je het Nederlands niet
goed genoeg? Dan kijken we
of je de juiste bewijzen of een
vrijstellingen hebt.
Is dat niet het geval, dan moet
je met de juiste documenten
bewijzen dat je Nederlands kan.

Boete

Kan je nog niet genoeg
Nederlands?
Neem dan contact op met
IN-Gent. Zij geven je informatie
over taalcursussen.
nederlands@in-gent.be
09 235 26 70

Je kan gratis lessen volgen
bij het Centrum voor
Basiseducatie en het Centrum
voor Volwassenenonderwijs.

Contact:

Heb je het basisniveau Nederlands
niet na één jaar sociaal huren? Dan
kan de toezichthouder je een boete
doen betalen. Deze boete ligt tussen
25 euro en 5.000 euro.
Je krijgt als dat nodig is ook een
nieuwe termijn, waarbinnen je
het basisniveau Nederlands moet
behalen. Deze termijn is maximum
1 jaar. De toezichthouder volgt jouw
dossier op. Maar WoninGent zal
je huurovereenkomst niet stoppen
omdat je geen Nederlands spreekt.

Vrijstelling: geen basisniveau
Nederlands nodig
Soms moet je dit basisniveau
Nederlands niet behalen. Dit kan in
de volgende situaties:

›
›

Je hebt een verklaring van
uitgeleerdheid.
Je hebt een medisch attest of
bewijs waarin staat dat je door
een ernstige ziekte, mentale of
fysieke handicap het basisniveau
Nederlands nooit kan halen of
geen opleiding moet volgen.

Uitstel: je mag het basisniveau
Nederlands later halen
Soms krijg je uitstel van de
taalkennisverplichting: dan mag je
het basisniveau Nederlands later
behalen. Dit kan in de volgende
situaties:

›

›

Je kon de opleiding Nederlands
nog niet starten of eindigen.
Dit komt door je beroep,
medische of persoonlijke
redenen.
Er was geen gepaste opleiding
tijdig beschikbaar.

verhuur@woningent.be
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ONDERHOUD EN HERSTEL

Nutsvoorzieningen:
wie regelt het contract?
Alle bewoners hebben een eigen contract voor elektriciteit. In sommige gebouwen hebben de
bewoners ook een eigen contract voor gas en/of water. We merken dat het niet altijd duidelijk is wie
het contract moet starten of stoppen voor huurders die verhuizen of net in hun woning komen wonen.

Wie sluit het contract af?
Elektriciteit:

Water en gas:

Elk huis of appartement heeft
een eigen teller voor elektriciteit.
Je sluit je eigen contract af met een
leverancier naar keuze. Je betaalt
rechtstreeks aan de leverancier.
Op www.vreg.be kan je de v-test
doen om te zien welke leverancier
voor jou de beste is.

Woon je in een huis?

Dan heb je een eigen teller voor
water en/of gas. Je sluit een eigen
contract af voor het water en/of het
gas. Je betaalt rechtstreeks aan de
leverancier.

Woon je in een
appartementsgebouw?
Dan zijn er twee mogelijkheden:

›

›

Je hebt een eigen teller voor
water en/of gas. Je sluit een
eigen contract af voor het
water en/of het gas. Je betaalt
rechtstreeks aan de leverancier.
Er zijn collectieve meters voor
water en/of gas. Je betaalt voor
jouw verbruik van water en/of
gas via WoninGent. Je betaalt
elke maand een voorschot
samen met je huishuur.
Elk jaar krijg je een afrekening
van WoninGent.
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ONDERHOUD EN HERSTEL

Je komt in je sociale woning wonen

›
›
›

Bij de ingaande plaatsbeschrijving vul je samen met WoninGent
de energieovernamedocumenten in. We noteren hierop de
meterstanden.
Verwittig zelf je leverancier van water, gas, elektriciteit …
waarbij je een contract hebt van je verhuis. Bezorg hem het
energieovernamedocument.
Je energieleverancier start de facturatie op je nieuwe adres.
Welke zaken je kan overzetten hangt af van de situatie in je gebouw
(eigen meters of collectieve meters).

Je mag je contract van water, gas of elektriciteit niet overzetten
voor de officiële begindatum van je huurcontract bij WoninGent!

Je vertrekt uit je sociale woning

›
›
›
›

Bij de uitgaande plaatsbeschrijving vul je samen met WoninGent
de energieovernamedocumenten in. We noteren hierop de
meterstanden.
Verwittig je energieleverancier binnen de 7 dagen en bezorg hem je
energieovernamedocument.
Op basis van dit document, maakt jouw energieleverancier je
slotfactuur voor je oude adres op.
Je kan ervoor kiezen om je contract over te zetten naar je nieuwe
adres.

›
›

Contact:

Je mag nooit de meters laten afsluiten. Dat kan leiden tot extra
kosten.
Je mag je contract van water, gas of elektriciteit niet afsluiten of
overzetten voor de officiële einddatum van je huurcontract bij
WoninGent!

beheer@woningent.be
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ONDERHOUD EN HERSTEL

Herstellingsfacturen
Hoe betaal je herstellingsfacturen correct en
wat als je niet akkoord gaat met je factuur?
WoninGent voert bij heel wat
bewoners herstellingen uit
die je als bewoner zelf moet
betalen. Je krijgt dan een
factuur van WoninGent voor de
herstelling. Maar hoe betaal
je die correct? En wat moet je
doen als je niet akkoord gaat
met een herstellingsfactuur?

Hoe betaal je correct?

01

Betaal op tijd

Je betaalt facturen van WoninGent binnen de 30 dagen na factuurdatum.

02

Gebruik een gestructureerde mededeling

Gebruik bij elke betaling aan WoninGent je gestructureerde mededeling.
Een gestructureerde mededeling is een persoonlijke combinatie van cijfers, die
je gebruikt als mededeling bij jouw betaling.
Een gestructureerde mededeling is zo opgebouwd: +++ ---/----/----- +++
Op elke herstellingsfactuur die je van WoninGent krijgt, staat de
gestructureerde mededeling die je moet gebruiken voor die betaling.

03

Op het juiste rekeningnummer

Het rekeningnummer van WoninGent is BE51 0016 4452 4862. Elke betaling
aan WoninGent schrijf je over op dit rekeningnummer.

Wat als je niet akkoord gaat
met een factuur?
Je kreeg een factuur van WoninGent en gaat niet akkoord?
Dan kan je de factuur betwisten:

›
›
›
›
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Contact:

Stuur een mail naar ikhebeenvraag@woningent.be.
Vermeld duidelijk het factuurnummer van de factuur die je betwist.
Vermeld duidelijk je naam en je adres.
Omschrijf waarom je niet akkoord bent.

ikhebeenvraag@woningent.be
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VEILIG WONEN

Vuurwerk:
niet vanaf je balkon
of binnentuin
Leuk feesten = veilig feesten
2018 staat voor de deur. Wij wensen iedereen fijne eindejaarsfeesten. Het is belangrijk dat we met z’n allen veilig
kunnen feesten. Daarom herinneren we alle bewoners dat
het verboden is om vuurwerk af te vuren vanop de balkons
of binnentuin van de appartementsgebouwen. Dat zijn
geen open en veilige plaatsen. Door er vuurwerk af te vuren
kan brand ontstaan. Je stoort ook je buren.

Meer info:

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/
preventie-en-veiligheid/veiligheid-thuis/vuurwerk

Ook op het openbaar domein is vuurwerk afvuren verboden. De Stad Gent laat enkel gewoon vuurwerk toe op
oudejaarsavond tussen middernacht (24u) en 1u.
Je moet ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.
Het is in Gent altijd en op alle plaatsen verboden om
wensballonnen op te laten.

Houtkachels niet toegestaan
We merken dat sommige
bewoners een houtkachel of
allesbrander in hun woning
hebben geplaatst. Dit mag
niet. Want houtkachels en
allesbranders zijn gevaarlijk.

schoorsteen. Dit verhoogt de kans
op brand. Ze kunnen ook COvergiftiging veroorzaken. En dit niet
alleen in je eigen woning, maar ook
in de woning van de buren die boven
of onder je wonen.

Houtkachels en allesbranders vragen
een aanpassing aan de schouw.
Ze zorgen voor roetaanslag in de

Plaats dus nooit een houtkachel of
allesbrander in je woning. Heb je er
een staan? Dan moet je die wegdoen.

Contact:

Daarnaast mag je ook nooit butaanof petroleumvuurtjes gebruiken.
Je mag ook geen flessen voor
vloeibaar gas gebruiken of opslaan in
je woning. Dit kan brand veroorzaken
en brengt je eigen veiligheid en die
van je buren in gevaar.

beheer@woningent.be
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VEILIG WONEN

Pas op voor CO!
Regelmatig je woning
verluchten kan je leven redden

Laat je ventilatieroosters open!

In de winter moet je extra oppassen voor CO-vergiftiging.
Maar wat is CO-vergiftiging en hoe kan je het vermijden?

Wat is CO?

Komen de klachten voor bij
verschillende personen tegelijk?

CO (Koolstofmonoxide) is een gas:
je ziet, ruikt, proeft of voelt het niet.
CO is zeer gevaarlijk, je kan er zelfs
van sterven.

Welke klachten kunnen
wijzen op CO-vergiftiging?
Je krijgt snel hoofdpijn.
Je wordt misselijk.

Verminderen de klachten in frisse
lucht of wanneer je buiten gaat?

Wat moet je doen wanneer
iemand een CO-vergiftiging
heeft?

Je voelt je moe.

Je kan natuurlijk ook om andere
redenen deze klachten hebben.
Komen de klachten voor in
combinatie met één of meerdere
van volgende factoren?
Dan kan dit wijzen op CO!

Hoofdpijn

22
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Contact:

›

Zie je gele vlammen in je
gastoestel in plaats van blauwe?

01

Soms val je flauw.

Hoe kan je CO-vergiftiging
vermijden?

02
03

Open eerst de ramen en
deuren.
Schakel het toestel uit.

›

Verlucht je woning!
Ook in de winter. Als je niet
verlucht, blijven schadelijke
stoffen zoals CO in je woning
hangen. Het is belangrijk dat je
de ventilatieroosters openhoudt
en ze niet toeplakt!
Heb je een gaskachel in je
woning? Vergeet niet dat je
kachel elke 2 jaar onderhouden
moet worden. Zorg er ook voor
dat de afvoer van je toestel niet
belemmerd is.

Is de persoon niet
bewusteloos? Breng hem uit
de kamer en bel de huisarts.
Is de persoon bewusteloos?
Bel onmiddellijk 112 en vermeld
dat het om een CO-vergiftiging
kan gaan.

Misselijk

Moe

Flauw vallen

beheer@woningent.be
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Sluitingsdagen
winter 2017

WoninGent is gesloten op volgende dagen:

›

Maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag
2 januari 2018.

Voor dringende technische problemen, kan je tijdens deze
sluitingsdagen bellen naar onze hersteldienst op het
nummer 09 235 99 55.

Openingsuren
balies

Balie verhuurdienst:
Waar?

Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)

Wanneer?

Maandag: 8.30 u - 11.30 u
Dinsdag: 8.30 u - 11.30 u
Woensdag: 8.30 u - 11.30 u
Donderdag: 8.30 u - 11.30 u
Op afspraak (09 235 99 60)

Technische balie:
Waar?

Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)

Wanneer?

Vrijdag: 8.30 u - 11.30 u

Bus en tram:

Contactgegevens
WoninGent

2

Halte Rerum Novarumplein

5

Halte Salamanderstraat

Onderhoud en herstellingen: 09 235 99 55
Verhuurdienst en sociale dienst: 09 235 99 60
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