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WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent
Beste bewoner,
We beginnen deze WijsWonen met een grote
verontschuldiging. Er is een fout geslopen in de
afrekening diensten 2016 die jullie hebben ontvangen.
Jullie kregen deze afrekening ook te laat. Dat had niet
mogen gebeuren. We excuseren ons dan ook bij alle
bewoners die een afrekening diensten hebben gekregen.
We zullen onze fout rechtzetten en alle afrekeningen
opnieuw berekenen. Want jullie hebben recht op een
correcte afrekening. Dit najaar mag je je nieuwe, correcte
afrekening in je brievenbus verwachten samen met je
afrekening diensten 2017.
In onze vorige WijsWonen kon je de resultaten lezen van
onze tevredenheidsenquête. Uit de resultaten blijkt dat
sommige zaken volgens jullie beter kunnen. We deden
dan ook een oproep aan alle bewoners. Wie wil er samen
met ons nadenken hoe het beter kan? We zullen ons
buigen over thema’s zoals leefbaarheid, onderhoud en
herstel van je woning … We zijn nog altijd op zoek naar
enkele bewoners die samen met ons willen meedenken
aan een beter WoninGent. Heb jij interesse? Laat dan vlug
iets weten via ikhebeenvraag@woningent.be.

Ondertussen blijven we verder werken aan een beter
woonklimaat in onze gebouwen. Aan de Watersportbaan
startte onlangs onze tweede flatwachter. Deze flatwachter
neemt acties om de leefbaarheid en de veiligheid in onze
appartementsgebouwen te verbeteren. Maak kennis met
flatwachter Kristof in deze WijsWonen.
En ook jij kan helpen om de leefbaarheid in je gebouw
te verbeteren. We merken bijvoorbeeld dat de liften
regelmatig defect zijn, omdat bewoners ze niet correct
gebruiken. We geven we je enkele tips voor een goed
werkende lift. Als we met z’n allen zorg dragen voor de
gemeenschappelijke ruimtes in onze gebouwen, is het
voor iedereen aangenamer wonen.
We wensen je veel leesplezier en een fijne zomer!
Met vriendelijke groeten,

Karin Wouters

Guy Reynebeau

algemeen directeur

voorzitter
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7.130 x sorry
Door een menselijke fout is de afrekening diensten 2016 die je hebt ontvangen niet
correct. De berekening was niet juist. Sommige bewoners hebben te veel betaald. Andere
bewoners betaalden te weinig. Veel bewoners belden naar WoninGent, omdat ze fouten
zagen in hun afrekening. Je kreeg de afrekening 2016 ook te laat.
Dit had niet mogen gebeuren. We willen ons dan ook excuseren bij alle bewoners die een
afrekening diensten kregen: 7.130 keer een welgemeende sorry dus.

Wat zal er nu gebeuren?
WoninGent zal de fout rechtzetten. Want jij hebt recht
op een correcte afrekening. Wij zullen de afrekening
diensten 2016 opnieuw berekenen.
Iedereen krijgt een nieuwe afrekening diensten. Wie te
veel heeft betaald, zal geld terugkrijgen van WoninGent.
Wie te weinig heeft betaald, zal wat moeten bijbetalen.
Op dit moment kunnen we jammer genoeg niet zeggen
welke bewoners te veel of te weinig hebben betaald.
We zetten extra medewerkers in. Want we gaan alles
controleren. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een
correcte afrekening krijgt.

Wanneer krijg je je nieuwe
afrekening diensten 2016?
We sturen je zo snel als mogelijk een correcte afrekening
diensten 2016 op. Wij onderzoeken momenteel de
fouten in de berekening. Maar dat is veel werk. Want we
moeten de afrekening van alle bewoners controleren.
Je nieuwe, correcte afrekening diensten 2016 zal
je daarom pas dit najaar ontvangen. We berekenen
ondertussen ook de afrekening diensten 2017.
Je ontvangt dit najaar dus:

›› jouw correcte afrekening diensten 2016.
›› jouw afrekening diensten 2017.

We willen ons nog eens verontschuldigen voor
het ongemak en danken je voor je begrip.
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Contact:

huurlasten@woningent.be

09 235 99 04

ONDERHOUD EN HERSTEL

Technisch noodgeval
buiten de kantooruren?
Alles over het noodnummer van WoninGent.
WoninGent heeft een noodnummer waar je terechtkan voor technische noodgevallen buiten onze
kantooruren. Op welke tijdstippen en voor welke problemen kan je naar dit noodnummer bellen?
We zetten alles nog eens op een rijtje.

Wanneer kan je het noodnummer bellen?

Voor welke problemen kan je
terecht op het noodnummer?

Het noodnummer van WoninGent is actief buiten
onze kantooruren:

Wij behandelen alleen noodgevallen. Maar wat zijn
technische noodgevallen?

›› Op werkdagen tussen 12 en 13 uur en

Dit is onder andere:

’s avonds vanaf 16 uur.

›› In het weekend.
›› Op feestdagen.
›› Tijdens onze sluitingsdagen.
Wat is het noodnummer
van WoninGent?
Om het noodnummer van WoninGent te bellen,
bel je gewoon naar het nummer van onze hersteldienst
09 235 99 55. Buiten onze kantooruren kom je op een
antwoordapparaat terecht. Je spreekt je naam, adres,
telefoonnummer en een duidelijke omschrijving van het
noodgeval in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
09 235 99 55



alleen aan jouw woning of appartement maar ook aan
andere delen van het gebouw. Bijvoorbeeld: zware
waterlekken waardoor er overlast of gevaar dreigt,
een verstopping in de afvoeren van het toilet met
terugvloei ...

›› Als de verwarming in gebouwen met een collectief
verwarmingssysteem uitvalt in de winter. Heb je
een individuele verwarmingsinstallatie? Dan contacteer
je rechtstreeks de onderhoudsfirma.
Het moet ook om problemen gaan die je als huurder niet
zelf kan oplossen. Bijvoorbeeld: verlies je de sleutel van
je woning? Dan moet je zelf een slotenmaker bellen.
Herstellingen die niet dringend zijn, behandelen we
alleen tijdens onze openingsuren. Daarvoor kan je niet
bellen naar het noodnummer.

Hulpdiensten eerst!

Als er personen in nood zijn of bij brand, dan
moet je direct de hulpdiensten bellen!

112

Europees noodnummer

101

Politie

100

Brandweer & ambulance

Contact:

›› Als er zware gevolgschade kan ontstaan, niet



Een dringend technisch probleem?

Dan moet je altijd bellen naar WoninGent! Je kan
dringende technische problemen niet melden via
e-mail of via onze website.

beheer@woningent.be
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Driiiiiiing!

De werkman staat voor de deur.
Onderhoud of herstellingen in je woning? Zorg
dat je thuis bent en laat de werkman binnen.
De verwarmingstoestellen in je
woning moeten elke 2 jaar gekeurd
worden. Dat is verplicht.

Het is belangrijk dat je thuis bent en hen
binnenlaat in je woning. Als huurder ben je verplicht
om het onderhoudsbedrijf binnen te laten, zodat de
controle kan gebeuren.

WoninGent heeft contracten met onderhoudsbedrijven
die de verwarmingsketels en gasgeisers in onze woningen
controleren. Deze onderhoudsbedrijven regelen zelf met
onze bewoners wanneer ze de controle doen.

Kan je niet thuis zijn? Laat dit op tijd weten aan het
onderhoudsbedrijf en maak een nieuwe afspraak.
Je vindt de contactgegevens in de brief.

Moet jouw verwarmingsketel of gasgeiser gekeurd
worden? Dan krijg je een brief in de bus. In die brief
staat wanneer het onderhoudsbedrijf zal langskomen.
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Contact:

beheer@woningent.be

Kan het onderhoud niet gebeuren, omdat jij niet
thuis was? Dan kunnen wij niet garanderen dat je
verwarmingstoestel nog veilig werkt.

NET-WONEN

Grote Lenteschoonmaak.
WoninGent hield eind maart een Grote Lenteschoonmaak. Onze medewerkers en het bestuur staken
de handen uit de mouwen in drie wijken: Nieuw Gent, Scheldeoord en Neermeerskaai. Gewapend met
emmers, borstels, trekkers en poetsproduct gingen we aan de slag. We maakten onze gebouwen en
de omgeving rond de gebouwen proper.
De Grote Lenteschoonmaak is een initiatief om samen met onze bewoners te werken aan een propere
woonomgeving waar het leuk is om te wonen. En het resultaat mag gezien worden!
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Goede afspraken zitten in de lift
Ook jij kan mee helpen aan een goed werkende lift.
Wij hebben enkele honderden liften in onze gebouwen. De voorbije jaren investeerden we veel
geld in de modernisering ervan. We volgen de werking van de liften ook dagelijks op. Voor alle liften
hebben wij een onderhoudscontract met een erkend bedrijf. We laten de liften regelmatig inspecteren.
Zo kan iedereen veilig de lift gebruiken.
Toch kunnen er storingen zijn. Want de werking van de lift hangt af van complexe technische zaken.
Maar we merken dat bewoners regelmatig de oorzaak zijn van de storing. Door de lift fout te gebruiken.
Dat is niet leuk voor je buren. Wist je dat een groot aantal minder mobiele bewoners afhankelijk is van de
lift? Samen kunnen we zorgen voor goed werkende liften. Help jij ook mee?

De 7 geboden voor een goed werkende lift
1.

De lift is geen speeltuin. Als je veel na elkaar op
dezelfde knop drukt of als je in de lift op en neer
springt, dan kan je de werking van de lift verstoren.
Laat jonge kinderen niet alleen in de lift. Kinderen
jonger dan 12 jaar moet je begeleiden.

2.

Wees voorzichtig met de lift en de liftdeuren. Forceer de
deur niet. Wacht tot de deuren helemaal open zijn om
uit te stappen.

3.

De lift is geen afvalplaats. Laat geen vuilniszakken
en afval achter in de lift.

4.

Laat geen papiertjes of folie achter in de lift.
Die kunnen voor het veiligheidsoog waaien,
zodat de lift blokkeert.
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5.

Gooi geen sigarettenpeuken of papier tussen de
vloer van de lift en de liftkoker. Dit verstoort de
lift en kan brand veroorzaken. Het is overigens altijd
verboden te roken in de lift.

6.

Plaats niet meer gewicht in de lift dan is
toegestaan. Het maximumgewicht dat de lift kan
dragen, kan je in elke lift duidelijk lezen. Ga dus niet met
te veel personen samen in de lift staan.

7.

Verhuis geen grote meubelen met de lift.
Ook bromfietsen mag je niet met de lift vervoeren.
Je mag de wanden, vloeren, plafonds en deuren van
de lift niet beschadigen.

ONDERHOUD EN HERSTEL

Wat te doen als de lift niet werkt?

›› Zit je vast in de lift?
Druk minimum 5 seconden op de telefoonknop
of de alarmknop in de lift. Zo kom je rechtreeks in
verbinding met het onderhoudsbedrijf. Blijf kalm en
probeer niets te forceren.

›› Is er een probleem met de lift?
Bel naar het onderhoudsbedrijf. Het telefoonnummer
hangt in en naast de lift. Je schrijft dit nummer het
beste ergens op of bewaart het bij de contactpersonen
in je telefoon. Zo heb je het altijd bij de hand.
Het onderhoudsbedrijf komt zo snel mogelijk te plaatste.
Dat wil niet zeggen dat de lift meteen gemaakt is. Soms
moeten ze extra onderdelen bestellen en is de lift langer
kapot. Wij proberen er mee voor te zorgen dat alles zo
snel mogelijk in orde is.

Stap niet in de lift als het licht in de lift
niet brandt. Gebruik de lift nooit bij brand.

Problemen met de lift?
Bel rechtstreeks naar het onderhoudsbedrijf.
Het telefoonnummer hangt in en naast de lift.

Contact:

beheer@woningent.be
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Op reis? Vergeet je huishuur niet te betalen.
We merken dat bewoners tijdens de zomervakantie soms vergeten
om hun huishuur te betalen. Het is belangrijk dat je je huishuur elke
maand betaalt. Ook als je lang op reis bent. Op die manier vermijd
je problemen bij je thuiskomt. Want als je je huishuur niet betaalt,
dan moet WoninGent gerechtelijke stappen ondernemen.

Tip !

Nooit meer vergeten om je
huishuur te betalen? Het kan.
Laat je bank je huishuur elke
maand automatisch overschrijven.
Dit heet een bestendige of
doorlopende opdracht. Maak zelf
een doorlopende opdracht aan via
de bankautomaat of pc banking.
Of vraag je bank om je te helpen.

Zo betaal je je huishuur correct:

›› Je betaalt voor de 10 van de maand.
›› Je gebruikt je gestructureerde mededeling.
›› Je betaalt op het rekeningnummer:
de

BE51 0016 4452 4862.

Sta je op de wachtlijst om te verhuizen?
Informeer ons over je vakantie.
Sta je op de wachtlijst om te verhuizen naar een andere sociale
woning? Bijvoorbeeld omdat je nu in een sociale woning
woont die te weinig of te veel slaapkamers heeft? Of omdat
jouw gebouw wordt gerenoveerd en je moet verhuizen?

Want je kan in die periode een uitnodiging krijgen om
een woning te bezichtigen. Als je niet op tijd reageert,
dan moeten we dit zien als een weigering. Maar als je
ons vooraf laat weten dat je op reis bent, dan houden we
hier rekening mee. Je zal dan geen uitnodigingen krijgen,
terwijl je op reis bent.

Vergeet dan niet om onze verhuurdienst te informeren
als je deze zomer voor een langere periode op reis gaat.

Bevestig je inschrijving als kandidaat-huurder
Wat moet je doen?

Ben je huurder bij WoninGent en sta je op de wachtlijst om te
verhuizen naar een andere sociale woning van WoninGent?
Dan is het heel belangrijk dat je je dossier actualiseert. Zo
bevestig je je inschrijving op de wachtlijst. Je kan tijdens de
actualisering ook je wijkkeuze en je persoonlijke gegevens
aanpassen.

›› Bekijk het actualiseringsformulier grondig, pas aan en
vul aan waar nodig.

›› Bezorg ons het formulier terug vóór de einddatum die
op de brief staat.
Het is heel belangrijk dat je de actualiseringsbrief op tijd
invult en terugstuurt! Doe je dit niet, dan verlies je je plaats
op de wachtlijst.

Tussen september 2018 en maart 2019 versturen we de
actualiseringsbrieven. Je herkent de actualiseringsbrief zoals
altijd aan het gekleurde papier.

Meer informatie:
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actua@woningent.be
ikhebeenvraag@woningent.be

Kom langs tijdens de baliemomenten in de
Kikvorsstraat of bij je wijkmonitor tijdens het zitmoment.

PROJECTNIEUWS

Expo Nieuw Gent vernieuwt.
Tentoonstelling geeft uitleg over de
vernieuwing van de wijk Nieuw Gent.
In de vorige WijsWonen konden jullie lezen over de plannen van WoninGent en
de Stad Gent met de wijk Nieuw Gent.
De volgende 15 jaar zal de wijk helemaal veranderen. Onze zes hoogbouwtorens
(Jupiter, Milenka, Mercurius, Aurora, Saturnus en Orion) slopen we één voor één.
We vervangen ze door nieuwe gebouwen. Ook de ruimte rond de gebouwen
pakken we aan. Dit is het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’.
Het hele project zal minstens 15 jaar duren.
In de maand mei was er een tentoonstelling in de bibliotheek van Nieuw Gent over
de vernieuwing van de wijk. Bewoners en buurtpartners kregen er uitleg over wat
er allemaal gaat veranderen aan de hand van een maquette en infoborden.
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Alle kleuren van de regenboog
Bij WoninGent is iedereen welkom!

In de huizen en appartementen van WoninGent
wonen meer dan 20.000 mensen.
Ze hebben samen meer dan 100 verschillende
nationaliteiten.

andere ook de stad Gent en de federale politie dit charter.
Als symbool hingen we de regenboogvlag uit aan onze
kantoren. Ook onze bestelwagens kregen een sticker met
de regenboogkleuren.

Onze medewerkers zijn dan ook vertrouwd met diversiteit. WoninGent heeft nu als eerste huisvestingsmaatschappij het charter ‘de inclusieve organisatiecultuur’
ondertekend. De voorbije maanden ondertekenden onder

Op die manier tonen we dat iedereen welkom is bij
WoninGent. Wat ook je leeftijd, geslacht, afkomst of
seksuele oriëntatie is. Want we willen dat iedereen zich
thuis voelt bij ons.
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Denk jij mee aan
een beter WoninGent?
In de vorige WijsWonen kon je de resultaten van onze grote tevredenheidsenquête lezen. Uit de
resultaten blijkt dat sommige zaken volgens jullie beter kunnen. We deden dan ook een oproep aan
alle bewoners. Wie wil er samen met ons nadenken hoe het beter kan? We zijn nog altijd op zoek naar
enkele bewoners die samen met ons willen meedenken aan een beter WoninGent.
Heb jij interesse? Laat ons dit weten voor 31 augustus 2018.
Wat willen we doen?
We willen de tevredenheidsenquête echt gebruiken
om onze werking te verbeteren. Want jullie mening is
belangrijk voor ons.
Daarom willen we met jullie praten. We gaan met een
aantal bewoners rond de tafel zitten om te luisteren. We
bespreken de onderwerpen die volgens jullie beter kunnen
zoals leefbaarheid, onderhoud en herstel van de woning …
Samen met diezelfde bewoners denken we ook na over
creatieve en haalbare voorstellen die onze dienstverlening
kunnen verbeteren.

Wat vragen we aan jou?
We zoeken bewoners die een paar keer naar de kantoren
van WoninGent willen komen om te praten over onze
dienstverlening. Iedereen kan meedenken, ook bewoners
die de enquête niet hebben ingevuld!

We organiseren een 3-tal sessies over onderwerpen zoals
sluikstort en participatie, onderhoud en herstellingen in je
woning en onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
Dit kan tijdens de dag of ’s avonds afhankelijk van wanneer
de deelnemers zich kunnen vrijmaken. Jij kiest aan welke
sessie(s) je wil deelnemen.

Interesse?
Wil jij samen met ons meedenken over voorstellen om
onze werking te verbeteren? Laat het ons weten voor
31 augustus 2018:

1.

Stuur een mailtje met je contactgegevens naar
ikhebeenvraag@woningent.be

2.

Of meld aan je wijkmonitor dat je interesse hebt
om deel te nemen.

Wil jij samen met
ons meedenken over
voorstellen om onze
werking te verbeteren?
Laat het ons weten voor
31 augustus 2018
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Hou jij het hoofd koel?
Met deze tips geraak je veilig de zomer door.
Aan het begin van deze zomer was het al heel warm. We maken dan ook altijd maar meer hittegolven
mee tijdens de zomer. Meestal is er tijdens een hittegolf ook veel ozon in de lucht. Hitte en ozon kunnen
beide schadelijk zijn voor de gezondheid. Hou dus op warme dagen het weerbericht in de gaten.
Iedereen kan last ondervinden. Maar hitte en ozon zijn vooral voor bejaarde personen en
kinderen een risico. Zij verdienen bij zeer warm weer dus extra aandacht. Hou op heel warme
dagen je kinderen goed in het oog. Breng ook eens een bezoekje aan je oudere buur om te kijken of
alles goed gaat. Als we goed voor elkaar zorgen, kunnen we met z’n allen genieten van de zomer.

Wat doen bij zeer warm weer?
Enkele tips:
Drink veel plat water. Vermijd dranken
met alcohol, suiker of cafeïne. Kinderen
drogen sneller uit dan volwassenen, laat
ze dus regelmatig drinken.

Blijf binnen.

Hou tijdens de dag de ramen, gordijnen
en zonnewering dicht en verlucht ‘s
nachts wanneer het koeler is.

Bescherm kinderen tegen de zon
(hoedje, t-shirt en zonnecrème).

Blijf zo veel mogelijk in de schaduw
en zoek koele plaatsen op.

Laat nooit kinderen of dieren achter
in een geparkeerde auto. Door de zon
loopt de temperatuur in enkele minuten
heel hoog op, zelfs met een open raam.

Beperk lichamelijke inspanningen, sport- en
spelactiviteiten. Moet je grote inspanningen
doen of wil je sporten? Doe dit dan indien
mogelijk ‘s morgens vroeg of ‘s avonds na 20 uur.
14
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Eerste hulp bij hitte- en ozongevallen:
AFKOELING, RUST en DRINKEN

+

+

Wat als je kind of een andere persoon toch
last heeft van de hitte?

1.

2.

3.

4.

Zoek een koele plek uit de zon waar de persoon
kan afkoelen.

Laat de persoon drinken.

Koel de persoon af. Dit kan bijvoorbeeld door voorzichtig
gedurende enkele minuten ijszakjes (gewikkeld in een doek)
in de nek, armplooien of liezen te leggen. Bij kinderen kan
je de kleren uitdoen of nat maken.

Niet beter? Verwittig de dokter of hulpdiensten bij
tekenen van uitputting of hitteslag.
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In de kijker: flatwachter Kristof.
Onze nieuwe flatwachter aan de Watersportbaan stelt zich voor.
Sinds midden 2016 heeft WoninGent een flatwachter in de wijk Nieuw Gent. De flatwachter helpt
mee aan een beter woonklimaat in onze grote appartementsgebouwen. Begin april kregen we een
tweede flatwachter aan de Watersportbaan. Wist je dat Stad Gent een subsidie geeft aan de sociale
huisvestingsmaatschappijen voor deze flatwachters?

Interview

Maak kennis met Kristof: flatwachter Watersportbaan en kind aan huis in onze flatgebouwen
in die wijk. Flatwachter Kristof werkt voor alle
Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen die
aan de Watersportbaan gebouwen hebben.
Maar wat doet een flatwachter nu precies? En
waarvoor kunnen bewoners bij hem terecht? We
trokken richting Watersportbaan voor een leuke
en interessante babbel met Kristof.

WijsWonen: Je bent flatwachter aan de Watersportbaan. Maar wat doet een flatwachter eigenlijk?

Samen met de bewoners
en mijn collega’s
werken aan een beter
woonklimaat in onze
gebouwen. Daar doe
ik het voor. Het geeft
enorm veel voldoening
als bewoners tevreden
zijn, omdat ik hen heb
kunnen helpen.
16

Kristof « Langs de Watersportbaan staan
verschillende flatgebouwen van Gentse sociale
huisvestingsmaatschappijen, waaronder een groot aantal
van WoninGent. Ik ben de flatwachter voor al deze
gebouwen. Als flatwachter help ik mee aan een veilig
gebouw waar het leuk is om te wonen.
Ik ben elke dag op pad om de leefbaarheid in en rond de
gebouwen te verbeteren. Ik ga van onder tot boven in het
gebouw en controleer het gebouw op defecten of sluikstort.
Zie ik een defect of tref ik sluikstort aan, dan geef ik dit door
aan mijn collega’s. Zo kan dit snel worden opgevolgd.
Ik controleer ook de brandveiligheid van het gebouw:
zijn de branddeuren gesloten? Staan er geen meubelen,
fietsen of andere zaken in de gangen en vluchtwegen?
Als ik bewoners zie die de regels niet volgen, dan spreek ik
hen persoonlijk aan. Ik leg hen uit wat de regels zijn.
Ik controleer ook of ze nadien de regels wel volgen.
Ik inspecteer elke dag ten minste één of twee gebouwen.
Tegen het einde van de week zorg ik ervoor dat ik elk 

VEILIG WONEN

Als ik sluikstort zie, dan meld ik dit
aan de juist diensten.

Bewoners stellen me veel verschillende
vragen. Ik probeer hen zo goed
mogelijk te helpen of door te verwijzen.

gebouw zeker één keer grondig heb gecontroleerd.
Soms gaat zo’n controle al eens sneller, een andere keer
iets trager. Dat hangt af van de vragen die ik tijdens m’n
controle krijg van de bewoners. »



Ik heb regelmatig overleg met andere
collega’s die in de gebouwen werken,
zoals de poetsers. Zo kunnen we
problemen bespreken en opvolgen.

Ik werk overigens ook samen met de sociale partners in de
wijk en met de collega’s van WoninGent. Zo heb ik regelmatig
overleg met de schoonmaakploeg van WoninGent. Want ook
zij zien regelmatig defecten of problemen terwijl ze aan het
werk zijn. Tijdens zo’n overleg bespreken we die problemen. »

WijsWonen: Waarvoor kunnen bewoners bij jou terecht?
WijsWonen: Kan je beschrijven hoe jouw dag eruitziet?
Kristof « Ik krijg veel verschillende vragen van bewoners.
Iedereen mag mij aanspreken. Bewoners komen bij mij
met hun vragen over zaken zoals herstellingen, sluikstort
en veiligheid. Ik geef deze vragen door aan de juiste
diensten en volg ze op.
Daarnaast krijg ik regelmatig vragen over burenoverlast
of andere sociale problemen. Daarom werk ik ook nauw
samen met de wijkmonitor van WoninGent. Wist je dat we
samen een kantoortje delen in de Jubileumlaan? De sociale
problemen die ik opvang, signaleer ik aan de wijkmonitor.
Zo kan de wijkmonitor die opvolgen of de bewoner
doorverwijzen naar de juiste gespecialiseerde diensten. »
WijsWonen: Je bent ondertussen een gekend gezicht
in de wijk.

Kristof « Elke dag is anders. Alles hangt af van wat er in
het gebouw gebeurt, van de bewoners die ik ontmoet en de
vragen die ik krijg. Dat vind ik net zo leuk. Er zijn altijd weer
nieuwe vragen, uitdagingen en problemen om op te lossen. »
WijsWonen: Wat vind je het leukste aan flatwachter zijn?
Kristof « De dankbaarheid en voldoening die ik krijg als
ik bewoners heb kunnen helpen. Hoe groot of klein hun
probleem ook is. Daar doe ik het voor. Bewoners komen mij
regelmatig zeggen hoe blij ze zijn dat ik hen heb geholpen of
ze vertellen mij dat ze zich nu veiliger voelen in hun woning.
Dat zorgt ervoor dat ik mijn job graag doe. Ik vind het ook
heel belangrijk dat ik als flatwachter samen met de bewoners
kan werken aan een beter woonklimaat in de gebouwen. »

Kristof « Het is inderdaad zo dat al veel bewoners de weg
naar mij hebben gevonden. En daar ben ik heel blij om. Ik vind
het heel belangrijk om samen met de bewoners te werken aan
een veilig en leefbaar gebouw.
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ONDERHOUD EN HERSTEL

Maak kennis met ons
team Nieuw Gent.
WoninGent heeft eigen vakmannen die onze gebouwen onderhouden en herstellingen uitvoeren. We
hebben ook eigen mensen die onze gebouwen poetsen en het afvalbeheer doen. Vanaf nu werken deze
ploegen in team. Elk team is verantwoordelijk voor één of meerdere wijken.
Voor jou betekent dit dat je voor het onderhoud en de herstellingen aan je gebouw steeds dezelfde
vertrouwde gezichten zal zien. Door te werken met teams per wijk(en), zullen we de problemen in onze
gebouwen ook sneller en efficiënter kunnen oplossen.
Ons eerste team startte onlangs in de wijk Nieuw Gent. Binnenkort volgen ook de andere wijken. We
gingen langs bij Julio en Agnes, die de leiding hebben over ons team Nieuw Gent.

Interview
Agnes « En mijn team houdt zich bezig met de netheid
in en rondom onze gebouwen. Wij staan in voor
opvolging van sluikstort, ongedierte, groenonderhoud,
poetsen en afvalbeheer. »
WijsWonen: Welk voordeel heeft werken met teams
voor onze bewoners?

WijsWonen: Kunnen jullie aan onze bewoners uitleggen wat het team Nieuw Gent precies doet?
Julio « Mijn team staat in voor het onderhoud en de
herstellingen in onze gebouwen. Daarmee bedoel ik de
gemeenschappelijke delen en het gebouw zelf. Kleine
herstellingen ten laste van de huurder doen wij niet.
Wij zijn een team van zeven vakmannen met elk een eigen
specialisatie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, schrijnwerk of
loodgieterij. Op die manier kunnen we met ons team zeer
diverse technische problemen en defecten oplossen. »
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Julio « WoninGent heeft heel veel gebouwen. Die
gebouwen zijn in verschillende periodes gebouwd en
door verschillende architecten ontworpen. Elk gebouw is
dus anders. Voor onze vaklui is het niet evident om al die
gebouwen goed te kennen. WoninGent organiseert het
onderhoud en de herstellingen van de gemeenschappelijke
delen van onze gebouwen nu in zes gebieden. Met voor
deze gebieden een vast team vakmannen dat de gebouwen
heel goed kent. Zo kunnen we gerichter herstellingen
doen. Onze nieuwe manier van werken laat ook toe om
preventief de gebouwen na te kijken. 

ONDERHOUD EN HERSTEL

Dit betekent dat we regelmatig controles doen in de
gebouwen om te kijken of de algemene verlichting,
inkomdeuren, inkomhallen, brandveiligheid, vluchtwegen
… in orde zijn. »



Agnes « Onze teams werken in Nieuw Gent samen.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als onze schoonmaaksters
in de gemeenschappelijke delen defecten zien, ze die
gemakkelijker kunnen doorgeven aan de vakmannen die de
herstellingen doen. »
WijsWonen: Hoe ziet jullie dag eruit?
Agnes « Elke dag is anders. Mijn werk hangt heel erg af van
de situatie in onze gebouwen. Soms is er veel sluikstort.
Een andere keer is er een probleem met het groenonderhoud
in de tuinwijken. Onze teams staan in voor de hele wijk
Nieuw Gent. Dus niet alleen voor de appartementsgebouwen
in de Kikvorsstraat, maar ook voor de tuinwijken en
woningen aan de andere kant van de Zwijnaardsesteenweg.
Ik probeer elke dag langs te gaan bij alle poetsers en
huisvuilwerkers. Zo kunnen we snel actie ondernemen als er
problemen zijn. Ik werk ook nauw samen met de flatwachter
van Nieuw Gent om overlast zoals sluikstort aan te pakken. »
Julio « Ook mijn werk verschilt van dag tot dag. Als
ik ’s morgens toekom, bekijk ik eerst de meldingen
over technische problemen in de wijk die we hebben
ontvangen. Ik registreer die in het centrale systeem, zodat
WoninGent de herstellingswerken kan uitvoeren. Verder
doe ik controles in onze gebouwen om te zien waar er
herstellingen nodig zijn. Ik inspecteer ook de woningen
die in de wijk leeg komen te staan, zodat WoninGent die
kan opknappen en opnieuw verhuren. »

Heb je een vraag over
het onderhoud van je
gebouw of wil je een
herstelling aanvragen?
Dan blijf je dit doen zoals vroeger:

Via onze website www.woningent.be.
Mail naar beheer@woningent.be.
Bel naar 09 235 99 55.

Contact:

beheer@woningent.be
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WONEN BIJ WONINGENT

Nieuwe infobrochures
WoninGent maakte
twee nieuwe infobrochures

1. Infobrochure: ik wil een sociale
woning huren bij WoninGent.

›› Eén voor personen die zich

In deze infobrochure lees je alle informatie over de inschrijvingsprocedure bij
WoninGent. We geven uitleg over de voorwaarden, wachtlijst, voorrangsregels …

willen inschrijven voor
een sociale woning.

›› Eén voor nieuwe bewoners.

Jij huurt al een sociale woning bij WoninGent. Toch kan deze brochure ook
voor jou interessant zijn. Bijvoorbeeld als je wil verhuizen naar een andere
sociale woning.

2. Infobrochure: ik huur een sociale
woning bij WoninGent.
Onze tweede nieuwe infobrochure is in de eerst plaats bedoeld voor nieuwe
bewoners. Ze krijgen die brochure bij de ondertekening van hun contract.
Maar ook voor bewoners die al langer bij WoninGent huren, kan deze brochure zeker nuttig zijn. Zit je met vragen over wonen en huren bij WoninGent?
Dan vind je het antwoord wellicht in onze nieuwe infobrochure ‘Ik huur een sociale woning bij WoninGent’. In deze brochure lees je bijvoorbeeld wat je moet
doen bij veranderingen in je gezinssituatie of inkomen. Je krijgt ook duidelijke
uitleg over de huurprijs en betalingen, onze werking en huisregels …

Download deze
brochures via
onze website:
www.woningent.be
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Contact:

ikhebeenvraag@woningent.be

GOED VOOR DE PORTEMONNEE

Budgetvriendelijk reizen.
Je kon het al lezen in het stadsmagazine. In Ledeberg is
een reiskantoor geopend voor mensen met een beperkt
budget: Rap Op Stap.

Info

Op woensdag- en vrijdagnamiddag helpt een medewerker
van de Dienst Toerisme van de Stad Gent je om uitstappen
of vakanties te plannen met interessante kortingen. Je
krijgt er advies over toeristische uitstappen, sport- of
cultuuractiviteiten en langere reizen.

iedereenverdientvakantie.be
rapopstap@stad.gent

Het kantoor vind je in het Lokaal Dienstencentrum De
Knoop op de Hundelgemsesteenweg 125.

Bel naar 09 266 45 69

Goedkope zorg voor je huisdier.
Vaccineren, steriliseren, castreren, ontvlooien, ontwormen:
een bezoek aan de dierenarts is vaak duur. Mensen met
lage inkomens kunnen hun huisdier goedkoop laten
verzorgen in het dispensarium.
Al gehoord van het dispensarium? Het Gentse dispensarium
bestaat sinds 2012 en is een samenwerking tussen de Stichting
Prins Laurent, de UGent en de Stad Gent.

Mensen met een laag inkomen of financiële problemen
kunnen er hun huisdier aan een lage prijs laten verzorgen
en opvolgen. Per dier (maximum 2 per gezin) betaal je 10
euro voor een half jaar. Een consultatie, een ingreep of
een vaccinatie is gratis.
Het dispensarium zat vroeger in de Dampoortstraat. In juni
verhuisde het dispensarium naar het Vogelenzangpark,
vlak bij de Blaisantvest.

Info

Dispensarium Gent, Vogelenzangpark 9
Meer info over de voorwaarden?
www.dierendispensarium.ugent.be
disp-gent@sfprlaurent.be
Bel naar 09 233 03 13

21

SAMENLEVEN

In de kijker
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.

Op een koude voorjaarsdag
organiseerde WoninGent
samen met partners uit
de wijk een een actie om
samen met bewoners en
omwonenden van het SintBaafsdorp te werken rond
sluikstort en correct sorteren.

Voor de kindjes waren er twee workshops. Ze leerden
plantenhangers maken en knutselden poppen met afval. Zo konden
ze ontdekken dat afval een tweede leven kan krijgen en dat het
belangrijk is om afval correct te sorteren.

Begin mei mei organiseerden
enkele buurtbewoners (de
Malpertuusvrienden), Buurtwerk en
WoninGent het ‘Malpertuus Feest!’
op het Malpertuusplein.
Een buurtactiviteit met verschillende
evenementen zoals een
rommelmarkt, springkasteel, eet- en
drinkgelegenheden, artiesten ...
De vele bewoners die mee kwamen
vieren, zagen dat het goed was.
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Oproep !
Wil je zelf graag iets vertellen in
WijsWonen bijvoorbeeld over
een bewonersactiviteit, een opruimactie
of een buur die zich inzet voor je
gebouw of wijk? Laat het ons weten
via je wijkmonitor of via:
communicatie@woningent.be

23

Sluitingsdagen

WoninGent is gesloten op volgende dagen:

›› Maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli 2018.
›› Woensdag 15 augustus 2018.
Voor technische noodgevallen, kan je tijdens deze sluitingsdagen bellen
naar 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:

2

Halte Rerum Novarumplein

5
			Halte
Salamanderstraat

Contactgegevens
WoninGent

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

