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VOORAF

WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent
Beste bewoner,
Eerst en vooral willen we jullie het allerbeste wensen
voor 2019! In dit nieuwe jaar willen we verder bouwen
aan kwaliteitsvolle sociale woningen in onze stad Gent.
Want zoals jullie weten, is een deel van onze woningen
verouderd. We zijn dan ook volop aan het renoveren.
Bijvoorbeeld op de Rabotsite. De eerste nieuwe gebouwen
op de site zijn ondertussen klaar. De bouwwerken aan de
volgende nieuwe gebouwen zijn begonnen. De bewoners
van de derde Rabottoren zijn volop aan het verhuizen,
onder meer naar de nieuwe gebouwen op de site.
Maar bijvoorbeeld ook aan het Winston Churchillplein,
de Jubileumlaan en in Nieuw Gent hebben we grote
renovatieplannen. Je leest er zeker meer over in de
volgende edities van WijsWonen.
Ondertussen blijven we onze gebouwen natuurlijk
onderhouden en herstellen. Wist je dat de herstellingen
in je woning soms voor WoninGent zijn en soms voor
jezelf als huurder? Alle huurders kregen ons Technisch
Zakboekje voor de huurder. Daarin staat wie wat moet
herstellen en betalen. Moet WoninGent een herstelling
doen in jouw woning? Laat ons dit dan zo snel mogelijk
weten. Zorg er ook voor dat je thuis bent als we de
herstelling komen doen. Want onze werkmannen staan
meer en meer voor een gesloten deur. En zo verliezen we
veel tijd en geraken herstellingen niet opgelost.

Wist je ook dat je heel wat zaken kan melden via onze
website www.woningent.be? Dit is een goedkope
en snelle manier om ons te bereiken! Via ons website
kan je heel gemakkelijk herstellingen in jouw woning
of in de gemeenschappelijke delen van je gebouw
aanvragen. Vanaf nu kan je via onze website ook heel
eenvoudig overlast melden, een vraag stellen aan onze
sociale dienst, een herstellingsfactuur betwisten of een
verzekeringsaangifte doen. Probeer het zeker eens uit! In
de toekomst willen ervoor zorgen dat je nog veel meer
zaken via onze website kan regelen. Hou onze website
dus zeker in het oog!
Tot slot informeren we je dat de zitmomenten van onze
wijkmonitoren veranderd zijn. Je zag het waarschijnlijk al
op de affiches in je gebouw. In deze WijsWonen lees je
wanneer en waar het zitmoment voor jouw wijk nu is.

We wensen je veel leesplezier en een fijn oudejaar.

Met vriendelijke groeten,
Karin Wouters
algemeen directeur

Guy Reynebeau
voorzitter
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Nieuwe zitmomenten
wijkmonitoren WoninGent

Je kon het al lezen in de affiches
in je gebouw. Sinds 1 december
zijn de zitmomenten van onze
wijkmonitoren veranderd. We
geven je een overzicht van de
nieuwe zitmomenten.
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SAMENWONEN
Nieuwe zitmomenten sinds 1 december 2018:

WIJK(EN)

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

›
›

Binnenstad
Sluizeken – Tolhuis – Ham
Brugse Poort – Rooigem
Rabot – Blaisantvest

ZITMOMENT SOCIALE
DIENST WONINGENT

OCMW Welzijnsbureau Gent Noord
Edward Anseeleplein 7
2e dinsdag van de maand
13:30 – 16:30

Muide – Meulestede

Sint-Macharius – Heirnis
Dampoort
Sint-Amandsberg

Watersportbaan – Ekkergem
Stationsbuurt

Buurthuisje
Wolterslaan 16
2e dinsdag van de maand
13:30 – 16:30

Lokaal WoninGent
Jubileumlaan 388
2e dinsdag van de maand
13:30 – 16:30

Bloemekenswijk – Mariakerke

OCMW Welzijnsbureau Bloemekenswijk
F. Ferrerlaan 273a
2e dinsdag van de maand
13:30 – 16:30

Gentbrugge – Ledeberg
(incl. Oud Gentbrugge en
Moscou – Vogelhoek)

LDC De Knoop
Hundelgemsesteenweg 125
2e dinsdag van de maand
13:30 – 16:30

Nieuw Gent

Kantoor WoninGent
Kikvorsstraat 113
2e dinsdag van de maand
13:30 – 16:30

3de Rabottoren
(zolang de herhuisvesting loopt)

Lokaal 019
Opgeëistenlaan 019
Elke woensdag
13:30 – 15:30

Natuurlijk moet je niet wachten op het zitmoment in je wijk om met onze sociale
dienst te praten! Je kan onze wijkmonitoren nog op veel andere manieren contacteren.

›
›
›
›

Vanaf nu kan je via onze website heel eenvoudig en snel jouw sociale vraag stellen. Onze sociale dienst
neemt dan zelf contact met je op. Wist je dat je ook overlast in het gebouw heel gemakkelijk via onze
website kan melden? Neem dus snel een kijkje op www.woningent.be.
Je kan onze sociale dienst ook een e-mail sturen via ikhebeenvraag@woningent.be.
Of je kan bellen op het nummer 09 235 99 60.
Onze sociale dienst doet ook nog altijd huisbezoeken op afspraak.

Contact:

ikhebeenvraag@woningent.be
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ONDERHOUD EN HERSTEL

Technisch noodnummer
= enkel voor noodgevallen
Wat is nu eigenlijk een technisch noodgeval?
We merken dat bewoners regelmatig bellen naar het technisch noodnummer voor problemen
die niet dringend zijn. Je keukenkraan die lekt, je lavabo die slecht doorloopt of een lamp die niet
werkt, kunnen gerust even wachten. Dat zijn geen noodgevallen. Daarnaast moet je in vele gevallen
zulke herstellingen als huurder zelf doen. Het noodnummer van WoninGent dient dus alleen voor
technische noodgevallen. Hieronder lees je nog eens wanneer en voor welke problemen je naar het
noodnummer kan bellen.

Wat is een technisch noodgeval?
De volgende technische problemen zijn noodgevallen:

Gasreuk in het gebouw.

Wateroverlast. Er zijn grote
waterlekken in het gebouw.

Problemen met de collectieve
verwarming. Niemand in het gebouw
heeft verwarming of warm water.

Problemen met de watertoevoer.
Niemand in het gebouw heeft water.

Gevaarlijke situaties zoals panelen of
balustrades die los zitten, losse stenen
die dreigen te vallen …

Zware verstoppingen in de
gemeenschappelijke leidingen.
Bijvoorbeeld verstoppingen met
terugvloei in de toiletten.

Contact:
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beheer@woningent.be

Wat is het noodnummer
van WoninGent?
Om het noodnummer van WoninGent te
contacteren, bel je gewoon naar het nummer van
onze hersteldienst 09 235 99 55. Buiten onze
kantooruren kom je op een antwoordapparaat
terecht. Dit geeft je het telefoonnummer van onze
technieker van wacht. Bel dit nummer en spreek op
het antwoordapparaat duidelijk jouw naam, adres,
telefoonnummer en een duidelijke omschrijving van
het noodgeval in. Wij nemen zo snel mogelijk contact
met jou op als het om een echt noodgeval gaat.
Algemene herstellingen behandelen we tijdens onze
openingsuren. Daarvoor hoef je niet te bellen naar
het noodnummer.
Is er een probleem met de lift? Bel dan rechtstreeks
naar de onderhoudsfirma. Dit nummer staat
duidelijk vermeld in de lift.

ONDERHOUD EN HERSTEL

Wanneer kan je het
noodnummer bellen?

HULPDIENSTEN EERST!

Het noodnummer van WoninGent is
actief buiten onze kantooruren:

›

Op werkdagen tussen 12 en 13
uur en ’s avonds vanaf 16 uur.

›

In het weekend.

›

Op feestdagen.

›

Tijdens onze sluitingsdagen.

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

EEN DRINGEND
TECHNISCH PROBLEEM?

EEN DRINGEND
Dan moet je
altijd bellen
TECHNISCH
NOODGEVAL?

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

09 235 99 55

112

			

Algemeen Europees
noodnummer

101

Politie

100
			

Brandweer &
ambulance

LET WEL:
Bel alleen naar de hulpdiensten als er iemand in
nood is of als het brandt. Wist je dat je moet
betalen als je de hulpdiensten zonder reden belt?
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Herstellingen: wie doet wat?
Herstellingen en onderhoud aan je
woning: hoe zit het nu weer?
De herstellingen en het onderhoud in je woning zijn een
gedeelde verantwoordelijkheid van WoninGent en jij zelf.

Als huurder
Sommige herstellingen in je woning moet jij zelf
(laten) doen en betalen. Dit zijn meestal kleine
herstellingen, zoals bijvoorbeeld lampen vervangen,
je chauffage ontluchten, schilderen … Welke
herstellingen jij moet doen en betalen vind je op onze
website www.woningent.be of in ons technisch
zakboekje voor de huurder.
Kan je de herstelling niet zelf doen? Vraag dan aan
een erkende klusjesdienst of vakman om de herstelling
voor jou te doen. Herstellingen aan water, elektriciteit
en gas moet je altijd door een erkend vakman laten
uitvoeren.
Sommige bewoners vragen aan WoninGent om
herstellingen voor de huurder te doen. Dit is niet
de hoofdtaak van onze dienst onderhoud en
herstellingen. Het is dan ook mogelijk dat je langer
moet wachten op de herstelling. Je moet WoninGent
ook betalen voor de herstelling.
Daarnaast moet je jouw woning goed onderhouden
en regelmatig poetsen. We merken dat sommige
bewoners niet goed weten wat de regels zijn voor het
goed verluchten van je woning, het onderhoud van
je rookmelders en het correct aansluiten van je eigen
toestellen zoals je kookvuur. Op de volgende pagina’s
geven we je graag nog eens de uitleg.

WoninGent
WoninGent moet als verhuurder de grotere
herstellingen aan je woning of gebouw doen. Ook
grote onderhoudswerken aan het gebouw of je
woning zijn voor WoninGent. Op onze website en in
ons technisch zakboekje kan je lezen welk onderhoud
en welke herstellingen dit zijn.
Herstellingen voor WoninGent vraag je aan bij onze
hersteldienst. Wij of een aannemer die voor ons
werkt, komen de herstelling doen.

Waarom je herstellingen voor
WoninGent het beste snel meldt
Is er in jouw woning iets kapot dat WoninGent
moet herstellen? Of is er een technisch probleem
in je woning dat WoninGent moet oplossen omdat
het onze verantwoordelijkheid is? Laat ons dit dan
zo snel mogelijk weten. Want als jij WoninGent niet
onmiddellijk verwittigt, kan de schade groter worden.
In dat geval moet jij de kosten voor deze extra schade
betalen. Het is dus belangrijk dat je het probleem snel
meldt.
Zo vraag je een herstelling aan:
Via onze website
www.woningent.be
Vul het invulformulier op onze website in
en stuur indien mogelijk enkele foto’s mee.
Via e-mail naar
beheer@woningent.be
Omschrijf het probleem duidelijk en stuur
indien mogelijk enkele foto’s mee.
Via telefoon door te bellen naar
09 235, 99 55.
Geef een duidelijke omschrijving van het
probleem aan onze medewerkers. Je
kan je herstelling aanvragen tijdens onze
kantooruren. Buiten de kantooruren kan je
alleen voor technische noodgevallen naar
dit nummer bellen.
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Onze technici komen je helpen.
Laat ze binnen in je woning.
Onze technische dienst staat meer en meer voor een
gesloten deur. De bewoners zijn niet thuis of laten
ons niet binnen. Ook al hebben wij een afspraak
met die bewoners om een herstelling te doen. Zo
verliezen we heel veel tijd. Terwijl er nog andere
bewoners wachten op een herstelling.
Wist je dat jij verplicht bent om de vakmensen van
WoninGent of van een bedrijf dat voor ons werkt
in je woning binnen te laten om de herstelling
te doen? Als je ons niet binnenlaat dan kan het
probleem erger worden. Jij moet dan de kosten voor
de extra schade betalen. Als je blijft weigeren om de
herstelling te laten uitvoeren, kan WoninGent
je huurcontract zelfs stopzetten.

Wat met de
Sint-Bernadettewijk?
Voor de Sint-Bernadettewijk is momenteel een
energiestudie en een haalbaarheidsonderzoek
uitgewerkt. De typische huisjes in de wijk dateren
van na de eerste wereldoorlog en zijn verouderd.
Het is de bedoeling om de wijk in z’n geheel aan
te pakken. Momenteel liggen er nog verschillende
scenario’s op de tafel. We moeten onderzoeken
wat haalbaar is.
In het kader van dat onderzoek zal WoninGent het
project bespreken met de Stad Gent en de buurt
en de bewoners betrekken. De Sint-Bernadettewijk
gaat dus over meer dan stenen alleen. Het draait in
de eerste plaats om de mensen die er wonen.

Daarom kiest WoninGent voor een brede aanpak.
Met aandacht voor alle aspecten die aangenaam
en kwaliteitsvol wonen in Sint-Bernadettewijk
mogelijk maken. We willen binnenkort dan ook
luistersessies organiseren met de bewoners en
vertegenwoordigers van lokale organisaties en
verenigingen.
In afwachting zal WoninGent blijven investeren
in de wijk. Zo zullen we aan bepaalde woningen
werken en aanpassingen doen in het kader van het
Energierenovatieprogramma 2020.
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VEILIG WONEN

Waar rook is… is vuur:

rookmelders kunnen levens redden!
Onderhoud de rookmelders in je woning
en vervang de batterij wanneer het moet
We hopen dat je ze nooit nodig zal hebben. Maar bij brand kunnen de rookmelders in je woning
het leven van jezelf, je gezin en je buren redden. In alle huurwoningen moeten er verplicht rookmelders hangen. Dat staat zo in de wet. Het is dan ook belangrijk dat de rookmelders in je woning
goed werken. Als huurder moet jij de rookmelder onderhouden en de batterij op tijd vervangen.
Maar we zien dat bewoners de batterijen uit de rookmelders halen, zodat ze niet werken. Of dat ze
de rookmelders weghalen. Dat is gevaarlijk. Je mag dat nooit doen. Want zo breng jij het leven van
jouw gezin en jouw buren in gevaar!

Waarom rookmelders in
jouw woning?
Wist je dat je niets ruikt als je slaapt? Je wordt dus
niet wakker van rooklucht! Uit onderzoek blijkt dat
de meeste doden bij een brand vallen door rook in te
ademen. Daarom is een rookmelder levensbelangrijk.
Als er rook is in je woning begint hij te piepen. Zo
word je wakker en kan je vluchten. Op die manier
redden rookmelders elk jaar honderden levens.

Zorg er dus voor dat de rookmelder in
jouw woning goed werkt:

›

Onderhoud de rookmelder regelmatig.

›

Vervang de batterij wanneer nodig.

›
›
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Schakel de rookmelder nooit uit door de
batterij weg te halen of de bedrading
te beschadigen.

WIST JE DAT ?
Als je slaapt, ruik je NIET.
Dus ook geen rook

Laat de rookmelders in je woning
hangen. Haal ze nooit weg.

VEILIG WONEN

Je rookmelders correct
onderhouden? Zo doe je het!

WIST JE DAT?

4-

HET
STAPPENPLAN

voor een goed onderhoud
van je rookmelder:

Het lijkt logisch, maar wist je dat je
je rookmelder niet mag schilderen?
Je mag er ook geen plakband op kleven. Want dan werkt je rookmelder niet
meer goed.
Ga je je woning schilderen
of behangen?

1. Stofzuig je rookmelder
1x per maand.
2. Test na het stofzuigen
de rookmelder met de
testknop.

Dek dan tijdens de werken je rookmelder goed af. Want de dampen van
het schilderen en behangen kunnen je
rookmelder beschadigen. Vergeet niet
om je rookmelder na de werken terug
vrij te maken!

3. Reageert de rookmelder niet
als je op de testknop drukt?
Controleer dan de batterij.
Als huurder moet je zelf de
batterij van je rookmelder
vervangen.
4. Is de batterij niet de oorzaak
van het probleem?

Contacteer dan
WoninGent.
Onderhoud je
rookmelder
regelmatig en
vervang de batterij
wanneer nodig.
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Is jouw kookfornuis
correct aangesloten?
Een foute gasdarm gebruiken is levensgevaarlijk.
In de meeste van onze woningen moet je je eigen kookfornuis installeren. Soms koken de bewoners op
gas. Het is in dat geval heel belangrijk dat je jouw kookfornuis correct aansluit op de gastoevoer. We
merken dat sommige bewoners een foute gasdarm gebruiken. Dat is heel gevaarlijk! Je brengt zo het
leven van jezelf, je gezin en je buren in gevaar. Want een foute gasdarm kan een gaslek en ontploffing
veroorzaken. We leggen de regels nog eens uit.

Welke gasdarm gebruik je?

ZO MOET HET

ZO MOET HET NIET

Gebruik een metalen slang in
roestvast staal volgens de Belgische
norm NBN EN 14800.
Een rubberen gasslang.
Je mag nooit een rubberen
gasslang gebruiken als
aansluiting van een gasfornuis!
De gasdarm kan tegen hoge
termperaturen (RHT) en heeft het
keurmerk AGB/BVG.

De darm is maximum 2 meter lang.

De darm is niet vervallen.

De gasdarm is vervallen.
Gebruik nooit een gasdarm na
de vervaldatum! Dit is gevaarlijk.

TIP
Controleer in de winkel altijd of de gasdarm voldoet aan de normen.
Niet alle gasdarmen die je kan kopen in de winkel zijn geschikt voor
het aansluiten op een kookvuur. Vraag raad aan een verkoper als je
het zelf niet weet.
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Hoe sluit je een metalen gasdarm aan?

›
›
›

Gebruik de correcte onderdelen om je gasdarm
te koppelen aan de gastoevoer.
De metalen slang mag niet door een muur/wand
of vloer gaan.
De gasdarm mag niet gedraaid of uitgerekt worden.
Zorg dat je de slang niet beschadigt als je ze plaatst.

VERVANG JE GASDARM OP TIJD
Wist je dat gasdarmen vervallen?
Je moet de gasdarm aan je fornuis dus regelmatig vervangen.
Op elke gasdarm staat een vervaldatum. Na die datum mag je de
darm niet meer gebruiken.
Een darm die te oud is, is niet meer luchtdicht. Daardoor kan er gas
uit de darm ontsnappen. Dit kan een ontploffing veroorzaken!
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GEZOND WONEN

Geef lucht aan je woning
Alles wat je moet weten over je
woning ventileren en verluchten

De lucht in huis is vaak slechter dan buiten. Daarom is het belangrijk je woning te ventileren en te verluchten. Ook tijdens de wintermaanden. Zo breng je gezonde lucht binnen en voer je vervuilde en
vochtige lucht naar buiten. Als je je woning niet ventileert en verlucht, blijft vochtige en ongezonde lucht
in je woning hangen. Zo ontstaat schimmel in je woning. Maar wat is goed ventileren en verluchten? We
geven je graag enkele tips.

VENTILEREN DOE JE ZO
Ventileren = voortdurend (24u op 24) de lucht verversen. Je voert verse buitenlucht aan en voert
vervuilde binnenlucht af. Om een gezonde woning te hebben, moet je die constant ventileren.
Maar hoe doe je dat?

Er zijn ventilatieroosters in je woning:

Er zijn geen ventilatieroosters in je woning:

›

Zet de verluchtingsroosters in je raam en de
ventilatieroosters in je woning altijd open!
Plak ze nooit af.

›
›

Maak de roosters regelmatig proper en verwijder
het stof. Zo blijven ze goed werken.

›

›

›
›
›
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Zet de ramen in kiepstand of op een kleine kier.
Zorg voor een goede luchtdoorstroming door
ramen tegenover elkaar open te zetten.
Varieer de opening. Maak ze minder groot
als het koud of winderig is.
Gebruik een raamstopper. Die voorkomt dat
je raam open- en dichtwaait.
Stop kieren en spleten niet dicht.
Zorg voor inbraakbeveiliging.

GEZOND WONEN

VERGEET OOK NIET TE VERLUCHTEN
Verluchten = het raam voor een korte tijd wijd open zetten. Verluchten doe je bij activiteiten in je
woning waarbij onder andere vocht vrijkomt. Verluchten doe je dus extra, bovenop het ventileren!

Wanneer moet je zeker verluchten?

›
›
›
›
›
›

Na het slapen.
Wist je dat je veel vocht produceert als je slaapt?
Tijdens en na het koken zonder goede dampkap.
Als je een bad neemt of doucht.
Als je was in je woning droogt.
Als je met stoom strijkt.
Tijdens het poetsen en dweilen.

WIST JE DAT?
Een gemiddeld gezin ongeveer
10 liter vocht per dag produceert?
Koken, wassen, een bad nemen… Het
veroorzaakt allemaal vocht. Zelfs gewoon
ademhalen en slapen!
Als dat vocht niet uit jouw woning kan,
dan zet het zich af op glas, buitenmuren,
in hoeken of achter meubels. Zo ontstaat
er schimmel in jouw woning.

TIP
Ook in de winter moet je
ventileren en verluchten!
Zorg in de winter voor een
basistemperatuur in je woning
van minstens 15 °C, zo
voorkom je condens.
Meer info?
www.gezondbinnen.be

15

PROJECTNIEUWS

Vernieuwing Rabotsite
in volle versnelling
Eerste bewoners trekken in nieuwe gebouwen
Het gaat goed vooruit op de Rabotsite. De eerste drie nieuwe gebouwen op de plek waar vroeger de
eerste Rabottoren stond, zijn af. Dit najaar trokken de eerste bewoners in de nieuwe appartementen.
Begin november startten we met de bouwwerken aan nog eens twee gebouwen. Die komen op de plek
waar de tweede Rabottoren stond. Ondertussen zijn we volop bezig met de verhuis van de bewoners uit
de derde Rabottoren. Sommigen onder hen verhuizen naar de nieuwe gebouwen. In 2020 zouden de
sloopwerken aan de derde Rabottoren moeten starten.

Kwaliteitsvol sociaal
wonen aan het Rabot
WoninGent vervangt de drie verouderde Rabottorens door acht lagere appartementsgebouwen.
Tegen 2023 bouwen we zo’n 360 nieuwe sociale
woningen op de site.
De eerste drie gebouwen zijn af. Op 12 september
werden ze ingehuldigd. Deze gebouwen staan op
de plek van de gesloopte eerste Rabottoren. In totaal
zijn er 131 appartementen met één, twee en drie
slaapkamers. Op de gelijkvloerse verdieping van het
gebouw aan het Griendeplein komen een Lokaal
Dienstencentrum van Stad Gent en winkels.
Begin november 2018 startten we met de bouw
van het vierde en vijfde gebouw. In deze gebouwen
komen nog eens 95 nieuwe appartementen. We
bouwen ze op de plaats van de gesloopte tweede
Rabottoren. In een van de gebouwen is er op het
gelijkvloers plek voor gemeenschapsvoorzieningen
zoals een Wijkgezondheidscentrum.
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De verouderde Rabottorens vervangen
we door acht moderne, lagere
appartementsgebouwen.
Zo werkt WoninGent aan meer
kwaliteitsvolle sociale woningen in Gent.

INTERVIEW
De bewoners van de derde Rabottoren zijn
klaar voor een nieuwe start. Momenteel is
de verhuis van de bewoners in deze laatste
Rabottoren volop aan de gang. Want binnen
een goed jaar start de sloop van het gebouw.
Verschillende bewoners blijven op de site
wonen. Zij verhuizen naar de eerste nieuwe
appartementsgebouwen. Onder hen ook
Elza (21 jaar bewoonster van het Rabot)
Patrick (14 jaar bewoner van het Rabot)
Rachel (22 jaar bewoonster van het Rabot)
Ronny (24 jaar bewoner van het Rabot).
WoninGent ging bij hen langs voor een
gezellige babbel en om te horen hoe zij
de toekomst zien.

Jullie kozen er allemaal voor om
op de site te blijven wonen.
Ronny « Ik woon heel graag in de Rabotwijk. De
Rabotsite ligt dicht bij het centrum en is heel goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. Door mijn
fysieke beperking ben ik minder mobiel. Hier heb ik
alles wat ik nodig heb dicht in de buurt. Ik woonde
vroeger in de eerste Rabottoren en ben speciaal naar
de derde toren verhuisd om hier te kunnen blijven
wonen. »
Rachel « Ik woonde op de 17de verdieping in de
oude toren. Ik heb hier altijd graag gewoond. Ik zal
wel mijn uitzicht missen want ik verhuis naar de vierde
verdieping. Toch kijk ik ook uit naar mijn nieuwe
appartement. »

Waar kijken jullie vooral naar uit in
jullie nieuwe appartement?
Patrick « Er zijn zoveel voordelen in vergelijking met
de oude torens. De nieuwe appartementen zijn goed
geïsoleerd en hebben dubbel glas. Dat vind ik heel
belangrijk. »
Elza « Dat is waar. Ik vind mijn nieuwe appartement
echt mooi. Het is heel modern. Er is zelfs een bergruimte waar m’n wasmachine apart kan staan. En er is plek
voor een vaatwasmachine! Ik vind het ook fijn dat er
maar drie man op mijn gang zal wonen. Dat zorgt voor
meer sociale controle. Nu wonen we in lange gangen.
Ik ken m’n buren niet meer goed. Ik hoop dat ik mijn
nieuwe buren wel kan leren kennen. »
Patrick « Toch ga ik ook dingen missen aan de
Rabottorens. Zoals de 019, het ontmoetingslokaal van
Samenlevingsopbouw. Ik hoop dat er in de nieuwe
gebouwen ook ruimte zal zijn voor een plek waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. »

Hoe verloopt de verhuis?
Elza « Ik verhuis via de verhuisfirma die WoninGent
regelt. Ik vind dat WoninGent me goed begeleidt.
Inpakken en schilderen moet ik natuurlijk zelf doen,
maar dat vraag ik aan mijn zoon. »
Rachel « Ik koos ervoor om mijn verhuis zelf te regelen. Dat is wel veel werk, maar ik weet dat ik daarna in
een mooi appartement kan gaan wonen. »

Klaar voor de verhuis
Niet minder dan 40 bananendozen vulde Elza al met haar persoonlijke
bezittingen. « Op 21 jaar verzamelt een mens meer gerief in z’n appartement
dan je zou denken » lacht Elza. Die spullen krijgen allemaal een plekje in haar
nieuwe appartement. Elza toont ons met plezier haar nieuwe appartement.
« De appartementen in de torens hadden geen terras. Ik ben blij dat ik er
nu wel een heb. WoninGent ging me eigenlijk eerst een ander appartement
voorstellen op de hoogste verdieping. Maar ik heb hoogtevrees. Gelukkig was
er nog een woning op de tweede verdieping vrij. Nu zal ik zonder schrik van
m’n terras kunnen genieten. »
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SAMEN WONEN

Kattenkwaad en hondenkuren
Goede regels maken goede buren
Huisdieren zijn voor veel bewoners geliefde gezelschapsdieren. Ze brengen vreugde in het
gezin of helpen tegen eenzame momenten. Maar waar veel mensen samenleven, zoals in
appartementsgebouwen, kan je huisdier de andere bewoners storen. Daarom is het belangrijk
dat je je aan de regels houdt.

Welke huisdieren mogen
en hoeveel?
Hoeveel huisdieren je mag hebben, hangt af van
hoe groot je woning is. Gebruik gewoon je gezond
verstand. Het is logisch dat je niet veel dieren op
elkaar mag proppen in een klein appartement.
Wil je een hond als huisdier? Dit zijn de regels:

›
›

in een appartement of studio mag je één
hond hebben.
in een eengezinswoning mag je twee
honden hebben.

Uitzonderlijk en na onderzoek door onze sociale
dienst kan hiervan afgeweken worden. Ook
bestaande situaties kunnen blijven bestaan, als wij
hierover geen gegronde klachten krijgen.
Als je een huisdier wilt houden, moet je er rekening
mee houden dat niet alle dieren geschikt zijn als
huisdier.
Dit mag niet:

›
›
›
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Dieren die agressief of gevaarlijk zijn,
zoals gevaarlijke hondenrassen.
Dieren die een bijzondere verzorging
nodig hebben.
Ongewone huisdieren zoals slangen,
tropische spinnen, insecten ….

SAMEN WONEN

5 Regels voor
goede baasjes
1. Verzorg jouw dier goed

2. Hou het proper

Geef het de juiste voeding, drinken en aandacht. Is
jouw dier ziek? Ga dan naar de dierenarts. Vermijd en
behandel vlooien en parasieten.

Zorg dat jouw woning altijd goed onderhouden en
hygiënisch is. Met huisdieren in huis moet je jouw
woning extra poetsen. Poets ook de koten, kattenbakken en voederbakjes.

Heb je een hond?

Veroorzaakt jouw huisdier schade,
dan zal jij de schade moeten betalen.

Ga dan minstens 2x per dag
wandelen met jouw hond.

Maakt jouw huisdier de lift, gang of traphal vuil?
Kuis dit dan onmiddellijk zelf op.

4. Laat jouw dier niet alleen

3. Hou rekening met jouw buren
en bezoekers
In de gemeenschappelijke delen van het gebouw (gangen, liften, gemeenschappelijke tuin …) moet je jouw
huisdier aan de leiband houden.

Ben je een paar dagen of langer niet thuis? Laat
jouw dier dan niet alleen. Zelfs niet als iemand
het dagelijks eten komt geven.

Check eens bij de buren of ze geen last hebben van
jouw huisdier. Bijvoorbeeld: of jouw hond niet te veel
blaft.
Bij huisbezoeken in opdracht van WoninGent moet je
loslopende dieren vastleggen of uit de ruimte verwijderen. Doe je dit niet, dan kan het huisbezoek worden
afgelast. We rekenen jou dan een kost aan voor de
nutteloze verplaatsing.

5. Kweek niet in huis
Je mag nooit dieren fokken in je woning.

Als wij klachten krijgen over huisdieren
(lawaaihinder, geuroverlast, vermoeden van fokken, mishandeling …)
dan starten wij een onderzoek. Bij gegronde klachten zal WoninGent
eisen om het dier definitief uit de woning te verwijderen. Weiger je dit
te doen? Dan zal WoninGent de overlastprocedure opstarten, wat kan
leiden tot opzeg van je huurcontract.

Contact:

ikhebeenvraag@woningent.be
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Dierenmanieren
In deze nieuwe rubriek Dierenmanieren zetten we bewoners en hun huisdier(en) in de kijker.
Want veel bewoners hebben een unieke band met hun dier. Ze vormen met hun huisdier een
bekend duo voor hun medebewoners.

Maak kennis met Mike, de geliefde
chou chou van Mario en Franky uit
de Jubileumlaan. Hij poseert als een
professioneel fotomodel voor onze
camera. Maar vult zijn dagen het
liefst met wandelen en een frisse duik
nemen in de Blaarmeersen.

Wat betekent Mike voor jullie?
Franky « Mike kwam bij ons als puppy. We
hebben hem nu zes jaar en zijn dol op hem. We
hebben ook nog twee poezen, Luna en Mieke.
Samen met Mike beschouwen we ze als onze
kindjes. We zouden kapot zijn van verdriet mocht
hen iets overkomen. Ze krijgen dan ook de beste
zorgen. We brengen regelmatig een bezoekje
aan de dierenarts. Voor een controle en om hun
inentingen in orde te doen. We zijn heel blij dat
we van WoninGent huisdieren mogen houden.
Want in veel huurwoningen mag je
geen huisdieren meer hebben. »

Komen jullie huisdieren
goed overeen?
Franky « Veel beter dan we verwacht hadden.
Mike en Mieke zijn zelfs boezemvrienden. Ze
geven elkaar likjes. En Mieke ligt graag op Mike,
want hij is een zacht kussen. ’s Nachts moeten
de poezen in de keuken, zodat ze geen lawaai
maken met hun spel. Maar ze zijn zo slim dat ze
de deurklink kunnen openen met hun pootjes. En
dan liggen ze ’s morgens als we opstaan gezellig
bij Mike in de zetel. »

Hoe zou je Mike omschrijven?
Franky « Mike is een hele lieve, zachtaardige
hond. Hij is geen speelvogel, maar gaat graag
wandelen. Zeker als het sneeuwt. Daarom wonen
we hier ook zo graag aan de Watersportbaan. Er
is plek genoeg om te gaan wandelen in het groen.
Mike gaat helemaal niet graag in bad. Dat is altijd
een drama. Maar hij doet niets liever dan een
frisse duik nemen in de zee of in het water aan de
Watersportbaan. Dat vind ik heel grappig. »

OPROEP
Heb jij een unieke band met je huisdier of
ken je een bewoner met een fijn huisdier?
Wil je ook eens in WijsWonen staan?
Laat het ons weten via
communicatie@woningent.be
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HUREN BIJ WONINGENT

Huurprijsberekening
2019:

Bevestig je inschrijving
als kandidaat-huurder

huurprijsherziening

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

Je kreeg normaal je huurprijsberekening net
in je brievenbus of je zal hem de komende
dagen ontvangen. Kom je in aanmerking
voor een huurprijsherziening? Dan moet je
je aanvraag indienen voor 1 februari 2019.
Doe je je aanvraag voor 1 februari 2019, dan
kunnen we je aangepaste huurprijs laten
ingaan vanaf januari 2019.

Inkomstenbewijzen
ontbreken
Sommige bewoners moeten de
maximumhuurprijs betalen, omdat zij ons
de juiste inkomstenbewijzen niet hebben
bezorgd.
Ben jij in dit geval? Bezorg ons voor 1 februari
2019 de nodige inkomstenbewijzen. Wij
zullen jouw huurprijs dan opnieuw berekenen
op basis van jouw inkomen en dat met
ingang vanaf januari 2019. Bezorg je ons de
inkomstenbewijzen pas later, dan zal jouw
huurprijs op basis van jouw inkomsten pas
ingaan de 1ste van de maand nadat wij jouw
inkomstenbewijzen hebben ontvangen

STUUR JOUW
DOCUMENTEN
NAAR
huurprijs@woningent.be
Per post naar
WoninGent t.a.v.
Huurprijs 2019,
Kikvorsstraat 113
9000 Gent

Contact:

Tussen september 2018 en maart 2019
versturen we de actualisatiebrieven. Je
herkent de actualisatiebrief zoals altijd aan
het gekleurde papier en de enveloppe met
'actualisering' erop.

Wat moet je doen?
›

Bekijk het actualisatieformulier 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 actualisatie op
tijd invult en terugstuurt! Doe je dit niet, dan
verlies je jouw plaats op de wachtlijst.

MEER INFO
actua@woningent.be
Kom langs tijdens de
baliemomenten in de
Kikvorsstraat of bij je
wijkmonitor tijdens
het zitmoment.

verhuur@woningent.be
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OVER WONINGENT

Visitatierapport WoninGent
In 2017 kreeg WoninGent voor de tweede keer de Visitatieraad op bezoek. De Visitatieraad
gaat in opdracht van de Vlaamse Overheid na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij
haar werk doet. In september 2018 maakte de Vlaams minister van Wonen het rapport van
WoninGent bekend

WoninGent kreeg over het algemeen een
goed rapport van de Visitatiecommissie.
De Visitatieraad zag dat WoninGent zich de voorbije
jaren hard heeft ingespannen om eerdere opmerkingen
goed aan te pakken. We renoveerden dan ook
veel gebouwen, denk maar aan de Rabotsite en
de appartementsgebouwen in de Tichelrei, Emile
Moysonlaan, Charles de l’Epéeplein... Er staan ook nog
heel wat renovatieprojecten op de planning zoals
onze gebouwen in Nieuw Gent en in de Jubileumlaan.
We pasten ook heel wat woningen tussen twee
verhuringen aan onze kwaliteitsnorm aan. Verder
communiceerden we duidelijk via onze nieuwe website,
deze WijsWonen, de tevredenheidsenquête …
Door deze professionalisering van onze werking
kregen we van de Visitatieraad op 13 van de 17
doelstellingen een goede score.
WoninGent kreeg van de Visitatieraad goede punten
voor de volgende 13 doelstellingen:
1

realiseert nieuwe sociale huurwoningen.

2

verwerft gronden en panden om sociale
woonprojecten te realiseren.

3

stemt haar aanbod af op de noden van
verschillende groepen.

4

staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie,
verbetering, aanpassing of vervanging van het
sociaal woningpatrimonium waar nodig.

5

bouwt prijsbewust.

6

biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners.

7

zet zich in voor een zo goed mogelijke
woonzekerheid.

8

voorkomt leefbaarheidsproblemen en
pakt ze aan.

9

betrekt bewonersgroepen bij sociale
huurprojecten en bij wijkbeheer.
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10 is financieel leefbaar.
11 informeert beleidsinstanties en andere
belanghebbende organisaties snel en duidelijk.
12 meet de tevredenheid van klanten.
13 Daarnaast kregen we een zeer goed voor
de manier waarop we onze huurders,
kandidaten en de Gentenaars snel en
duidelijk informeren.
Maar het wordt voor een sociale
huisvestingsmaatschappij als WoninGent die
in een grote stad als Gent werkt altijd maar
moeilijker om dit allemaal te blijven betalen.
Want de financiering van sociale woningen is niet
aangepast aan het feit dat veel bewoners een laag
inkomen hebben. WoninGent trekt al langer aan
de alarmbel bij de Vlaamse Overheid, samen met
andere sociale huisvestingsmaatschappijen die in
een gelijkaardige situatie zitten.
Ook de Visitatieraad oordeelde dat de financiële
leefbaarheid van WoninGent goed opgevolgd
en aangepakt moet blijven worden. WoninGent
neemt natuurlijk zelf ook acties. We zullen onder
andere onze werkingskosten goed opvolgen en de
dienstverlening organiseren op een manier die ervoor
zorgt dat wij voor iedere huurder een kwaliteitsvolle
woning kunnen voorzien. Maar ook jij kan jouw
steentje bijdragen door je huur op tijd te betalen.
Want het is met deze huurinkomsten dat WoninGent
ervoor zorgt dat je in een goede woning kan wonen.
Wie niet op tijd betaalt, zullen we daarom in de
toekomst strikter en strenger opvolgen.
Op die manier willen we blijven bouwen aan
kwaliteitsvol en betaalbaar sociaal wonen voor de vele
Gentenaars die het financieel niet gemakkelijk hebben.

VEILIG WONEN

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 poetsvrouw van WoninGent,
helpen we tijdens werkdagen 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 o
 pruimen?

01

 erwijder de sneeuw
V
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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Sluitingsdagen

WoninGent is gesloten op volgende dagen:

›

Maandag 24 december 2018 tot en
met woensdag 2 januari 2019.

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
Vraag je herstelling aan tijdens onze kantooruren.
Buiten de kantooruren enkel voor technische noodgevallen.
Verhuurdienst en sociale dienst: 09 235 99 60

