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WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent
Beste bewoner,
Sinds april heeft WoninGent een nieuwe raad van
bestuur. We stellen deze twaalfkoppige bestuursploeg
graag aan jullie voor. Nieuw is dat alle politieke
partijen die zetelen in de gemeenteraad nu deel
uitmaken van onze raad van bestuur. De volgende
zes jaar zal de nieuwe bestuursploeg samen met ons
verder bouwen aan kwaliteitsvol sociaal wonen in
onze stad Gent. Er staat ook een nieuwe voorzitter
aan het roer van WoninGent. Onze kersverse voorzitter
Marc Heughebaert richt in deze WijsWonen graag een
woordje tot jullie allemaal.
De zomer staat voor de deur. Heb je een eigen tuin
aan je huis of appartement? In deze WijsWonen
geven we je enkele tips hoe je jouw tuin kan
klaarmaken voor de zomer. Lees zeker ook onze drie
tips om zorgeloos op reis te gaan. En vergeet na je
reis niet om je bagage grondig te controleren op
bedwantsen. Deze kleine diertjes zijn aan een steile
opmars bezig. We krijgen meer en meer meldingen
van bedwantsen in onze gebouwen. Eens ze in je
woning zitten, geraak je er moeilijk vanaf. Alleen een
gespecialiseerde ongediertebestrijder kan bedwantsen
verdelgen. Bedwantsen in je woning voorkomen is
dus de boodschap.

Tot slot hebben we het ook over leidingen. Want
het is belangrijk dat je de leidingen in je woning
goed onderhoudt en dat je je huishoudtoestellen
correct aansluit op de leidingen. Eerst en vooral
geven we meer uitleg over de aansluiting van je
kookfornuis op de gastoevoer. Want we merken dat
veel bewoners een foute gasdarm gebruiken en dat
is heel gevaarlijk. Controleer dus zeker of jij wel een
correcte gasdarm hebt gebruikt! Daarnaast geven
we ook enkele praktische tips om verstoppingen in
de afvoerleidingen te vermijden. Want zo kan je veel
ellende voorkomen.
Tot slot kan je achteraan onze sluitingsdagen deze
zomer nalezen. We wensen je een fijne en zonnige
zomer toe!

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Karin Wouters
algemeen directeur

OVER WONINGENT

WoninGent heeft
nieuwe bestuursploeg
Begin april is de nieuwe raad van bestuur van WoninGent aangesteld. De volgende zes jaar zal
deze bestuursploeg samen met ons bouwen aan kwaliteitsvol sociaal wonen in onze stad Gent.

We stellen onze nieuwe bestuursploeg graag voor (v.l.n.r.):
Bovenste rij:
Gert Robert (N-VA) - Mieke Bouve (Open Vld) - Anita De Winter (Groen) - Karin Temmerman (sp.a) Mehmet Sadik Karanfil (Open Vld)
Onderste rij:
Isabelle Heyndrickx (CD&V) - Cengiz Centinkaya (Groen) - Sami Souguir (Open Vld - ondervoorzitter) Marc Heughebaert (Groen - voorzitter) - Joris Vandenbroucke (sp.a) - Sonja Welvaert (PVDA) - Johan
Deckmyn (Vlaams Belang)
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Voorzitter Marc Heughebaert
aan het woord
Beste bewoners,
Op 1 april werd ik door de nieuwe raad van bestuur
van WoninGent aangesteld als voorzitter. Ik ben
er mij erg van bewust dat dit geen gemakkelijke
taak wordt. Ik zet mij al veertig jaar in voor meer
sociale stadsvernieuwing en meer sociale woningen
in onze stad. Door de vele slechte woningen uit
de 19de eeuw, heeft Gent het erg moeilijk om zijn
woningbestand op orde te krijgen.
Er is in al die jaren verder geïnvesteerd in
sociale woningbouw. In heel wat wijken zijn
stadsvernieuwingsprojecten opgezet. Maar het
werk is verre van af. En de nood aan degelijke
en goedkope woningen blijft hoog. De hoge
wachtlijsten zijn daar het bewijs van.

Ik vind het dan ook mijn plicht om te maken dat
WoninGent over een jaar een omvattend plan heeft
voor alle verouderde bouwblokken of wijken. Want
we moeten in een versnelling hoger gaan. Het
plan moet duidelijk maken op welke termijn deze
gebouwen gerenoveerd of vervangen worden. En
we moeten als bestuur er intussen over waken dat
die bouwblokken blijven voldoen aan de minimale
kwaliteitsvereisten die je van een sociale woning kan
verwachten. Want we willen dat al onze bewoners
in een kwaliteitsvolle woning kunnen wonen.

Die jaren strijd hebben van mij een believer
gemaakt van de sociale huisvesting. Veel mensen
in onze stad hebben een laag inkomen. Wonen in
een sociale woning tegen een lage huurprijs geeft
hen de mogelijkheid om een menswaardig bestaan
op te bouwen. Het is ook mijn taak om samen
met de hele ploeg van WoninGent er zorg voor te
dragen dat dit kan gebeuren in goede woningen
en in een aangename woonomgeving.
Ik besef zeer goed dat we ondertussen ook
kampen met heel wat bouwblokken die erg
verouderd zijn. Ze zijn dringend aan renovatie
of vervanging toe. De reportage over de SintBernadettewijk heeft er ons vorig jaar pijnlijk op
gewezen. Dit soort toestanden moeten we als
WoninGent wegwerken en voorkomen.
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Maar ondertussen is er ook mooi en goed werk
gedaan door WoninGent. En dat mag ook eens
worden onderstreept. WoninGent vernieuwt wel
degelijk. Binnen het bestaande meerjarenplan
zijn er sinds 2013 al 780 woningen vervangen of
gerenoveerd. Momenteel is de renovatie van 247
woningen in uitvoering en voor nog eens 463
woningen liggen de plannen op tafel. Aan het Rabot
zijn de eerste drie nieuwe gebouwen er. Momenteel
zijn de bouwwerken aan de volgende twee
gebouwen volop aan de gang en begin volgend jaar
starten we met de sloop van de derde Rabotoren.
De renovatie van de Tichelrei verloopt vlot. Begin
volgend jaar kunnen de eerste bewoners in het
gerenoveerde gebouw intrekken. De vervanging van
het bouwblok aan het Winston Churchillplein en van
het eerste bouwblok aan de Jubileumlaan begint
binnenkort. En de eerste stappen zijn op komst in de
vervanging van zes hoogbouwtorens in Nieuw Gent.

Om de bestaande woningen goed in orde te
houden, is een goed onderhoud en een degelijke
aanpak van herstellingen nodig. Dit zowel door
WoninGent als door jullie (elk voor ons deel). Ik
besef dat de communicatie soms fout loopt, dat
sommige vragen niet snel genoeg een antwoord
krijgen of in de organisatie verdwalen. Dat kan en
moet beter. Daarom is vorig jaar geïnvesteerd in een
nieuw systeem dat onder meer opvolging biedt tot
op het niveau van de woning. Samen moeten we
daar nu stappen in vooruit kunnen zetten.
Ik wil tot slot een toegankelijke voorzitter zijn.
Daarom zal ik proberen in de mate van het
mogelijke activiteiten van bewoners mee te maken
of te bezoeken. Hebben jullie als bewoners in
jullie gebouw of wijk samen verwachtingen of
problemen? Dan wil ik graag komen luisteren. Daar
wil ik mij regelmatig voor vrijmaken. Luisteren,
communiceren en samenwerken zal erg nodig zijn
om de problemen waar we samen voor staan ook
samen aan te pakken.
Goed wonen voor iedereen is de doelstelling. Maar
bovenal wil ik dat iedereen zich thuis voelt bij
WoninGent en fier is om bij WoninGent te huren.

Marc Heughebaert
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Gasdarm alarm
Een foute gasdarm gebruiken
kan levensgevaarlijk zijn.
In de vorige WijsWonen gaven we je meer uitleg over welke gasdarm je moet gebruiken om je
kookfornuis aan te sluiten op de gastoevoer. Jammer genoeg is er een fout in onze tekst geslopen.
In de tekst stond dat alle gasdarmen een vervaldatum hebben. Dat is natuurlijk niet zo. De inox
gasdarm die je moet gebruiken, heeft geen vervaldatum. We merken ondertussen bij controles
dat veel bewoners nog altijd een foute gasdarm gebruiken. Dat is levensgevaarlijk! Wist je dat dit
een explosie kan veroorzaken? Daarom zetten we alle regels nog eens duidelijk op een rijtje. Het is
voor jouw veiligheid en die van je buren heel belangrijk dat je de regels goed leest en opvolgt.

Waarom is het zo belangrijk om je kookfornuis correct aan te sluiten?
Kook je op gas? Dan is het heel belangrijk dat je je kookfornuis correct aansluit op de gastoevoer. Een foute
gasdarm gebruiken 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. Als huurder ben je zelf verantwoordelijk om een
correcte gasdarm te kopen en te gebruiken.

Welke gasdarm mag je gebruiken?

DIT IS CORRECT
De gasdarm is in INOX (roestvast staal).

De gasdarm kan tegen hoge
temperaturen (RHT) en heeft het
keurmerk AGB/BVG.

De gasdarm voldoet aan de
Belgische norm NBN EN 14800.

DIT IS FOUT
EEN RUBBEREN GASSLANG.
Je mag nooit een gasslang van
rubber gebruiken als aansluiting
van een gasfornuis!

Ook de typische ORANJE
RUBBEREN GASDARM mag je
niet gebruiken om je gasfornuis
aan te sluiten.
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Wil je de gasdarm zelf aansluiten?
Doe dit op de juiste manier:

Gebruik de correcte onderdelen om je
gasdarm te koppelen aan de gastoevoer:

››

 raag advies hoe je het toestel correct aansluit
V
op de gastoevoer aan de verkoper in de winkel
waar je je kookfornuis koopt.

››

J e kan je gasfornuis meestal niet direct op de
gasslang aansluiten. In dat geval heb je een
koppelstukje nodig.

››

 olg de handleiding om je gasdarm te koppelen
V
aan de gastoevoer en gebruik de correcte
onderdelen.

››

 oor je het koppelstuk plaatst, tape je eerst het
V
uiteinde van de gasaansluiting van het fornuis.
Zo voorkom je dat er een lek ontstaat. Gebruik
hiervoor speciale gastape.

››

 e metalen slang mag niet door een muur/
D
wand of vloer gaan. De gasdarm mag niet
gedraaid of uitgerekt worden. Zorg dat je de
slang niet beschadigt als je ze plaatst.

››

 ontroleer of er een rubberen ring in de
C
gasslang zit voor je de gasslang op het
fornuis aansluit. Als er geen rubber in de
gasslang zit, breng je eerst een laag tape
aan om lekken te voorkomen. Let op: breng
nooit tape aan als er wel een rubberen ring
in de gasslang zit. Door de wrijving kan er
juist een lek ontstaan.

››

Draai de gasslang vast met een steeksleutel.

››

 ok voor je de gasslang aan de gastoevoer in de
O
keuken monteert, controleer je of er een rubberen
ring in de gasslang zit. Zit er geen rubberen ring in
de gasslang? Breng dan eerst tape aan. Zit er wel
rubber in? Monteer de gasslang dan direct aan de
gaskraan. Draai hem vast met een steeksleutel.

››
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Draai de gaskraan dicht voor je eraan begint.

Basisregel:
Gebruik een gasdarm in inox (roestvast staal), die aan de normen voldoet
om je kookfornuis aan te sluiten op de gastoevoer.

Controleer na aansluiting op lekken:
Is het gelukt om de gasslang aan de sluiten? Controleer dan heel goed of de gasslang goed is aangesloten. Dat is heel
belangrijk! Je moet controleren dat er geen gaslekken zijn. Er bestaat speciale gaslekzoekerspray, maar een sopje met
afwasmiddel werkt ook.

HOE WERKT HET?
1.

 aak een sopje van wat afwasmiddel
M
en water (zorg dat het schuimt).

2.

S meer de complete gasslang en
aansluitingen in met het sopje.

3.

Draai de gaskraan open.

4.

 ijk of er kleine bellen ontstaan. Je mag
K
geen bellen zien. Zie je wel bellen? Dan
ontsnapt er gas. Je moet je gasdarm dan
opnieuw aansluiten.

1

2

3

4

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 fornuis. Vraag raad
aan een verkoper als je het zelf niet weet. De verkoper kan advies geven welke onderdelen
je nodig hebt om je kookfornuis correct aan te sluiten op de gastoevoer.

Contact:

beheer@woningent.be

9

ONDERHOUD EN HERSTEL

De lijdende leiding
Zo voorkom je verstoppingen
Verstopte leidingen. Het is heel ambetant. Je krijgt je afvalwater niet meer weg, in het slechtste
geval vloeit het terug. Regelmatig krijgen we meldingen van bewoners dat de leidingen verstopt
zijn. Maar vaak hebben de bewoners de verstopping zelf veroorzaakt. Door afval in het toilet
te gooien of vet via de leidingen weg te gieten. Zo ontstaat een dikke smurrie die de leidingen
verstopt. Als bewoner moet je in dat geval de ontstopping én de schade zelf betalen. We geven je
daarom graag enkele tips om verstoppingen te voorkomen.

1. Gebruik niet té veel toiletpapier.
Grote hopen papier kunnen een prop vormen en je
leidingen verstoppen.

2. Een toilet is geen vuilnisbak.
Gebruik het toilet waarvoor het dient. Werp
geen tissues, natte doekjes, maandverband,
tampons, pampers, kattenbakvulling, etensresten,
verpakkingen … in je toilet.

3. Gebruik een zeefje.
Etensresten in de gootsteen of haartjes in het bad
kunnen zorgen voor een verstopping. Gebruik een
zeefje in de afvoerputjes. Zo komt vuil niet in de
leidingen. Je koopt een zeefje in de supermarkt of
een doe-het-zelfzaak. Maak de zeefjes regelmatig
proper om etensresten en haren tegen te houden.
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4. Giet geen olie, soep, saus, frituurvet
of andere vetten in het toilet of de
gootsteen.
Olie en vet, zoals frietvet, stollen in de leidingen. Giet
olie of gebruikt frietvet nooit door de gootsteen, het
toilet of andere leidingen.
Breng frituurolie naar het recyclagepark of naar een
officieel inzamelpunt. In sommige grootwarenhuizen
kan je frituurolie deponeren in speciale containers.

5. Breng verfresten naar het recyclagepark.
Heb je je woning geschilderd en is er verf over?
Giet de verf niet weg via de afvoer. Breng verfresten
naar het recyclagepark.

6. Spoel de zeepresten in je douche
of gootsteen altijd weg.
Zeepresten in de leidingen gaan samenplakken. Voor je
het weet vormen ze een dikke smurrie die de leidingen
verstopt. Spoel zeepresten door met warm water.

ZEEP
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Basisregel:
Je toilet en afvoeren zijn geen vuilnisbak. Giet geen vetten of oliën in je afvoer en gooi geen afval in je wc.
Ook al is het maar één keer. Als iedereen in het gebouw dit doet, ontstaat er binnen de kortste keren een zware
verstopping. Zijn de leidingen verstopt door fout gebruik door de bewoners? Dan betaal je de ontstopping zelf.

DE GROTE BOOSDOENERS:
Tissues en vochtige doekjes zijn geen toiletpapier. Je gooit ze na
gebruik in de vuilnisbak en niet in het toilet. Want tissues en vochtige
doekjes veroorzaken heel snel verstoppingen.

De leidingen in je woning onderhouden
Voorkomen is beter dan genezen. Onderhoud de
leidingen in je woning goed. Het vraagt niet veel
werk en voorkomt veel ellende. Met dit plan van
aanpak geraak je al een eind op weg:
››

 iet regelmatig een bio-afbreekbaar, nietG
bijtend ontstoppingsmiddel in je leidingen.
Dit verwijdert vet en ander vuil.

››

 ok soda is een goed middel tegen
O
verstoppingen. Het werkt tegen vet en geurtjes.
Soda is een natuurproduct. Het is niet duur. Het
belast het milieu minder en is niet schadelijk voor
je huishoudtoestellen en leidingen.

››

Maak de sifon (zwanenhals) regelmatig proper.

Zo ga je te werk:

1.

Zet eerst een bakje of een teiltje op een
dweil onder de sifon. Dit dient om het
water en vuil op te vangen.

2.

Schroef de sifon voorzichtig los.

3.

Verwijder alle resten.

4.

Schroef de sifon zorgvuldig terug vast.

Zo ga je te werk:
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1.

Meng 1 hoeveelheid soda met
8 hoeveelheden heet water.

2.

Giet dit mengsel ’s avonds door
de gootsteen.

3.

De volgende dag spoel je de leiding
nog even met wat water.

››

Gebruik nooit bijtende producten!

Een verstopping. Wat nu?

1.

Probeer de verstopping zelf op te lossen:

2.

Kan je het niet zelf?

››

 ebruik een ontstoppingsveer of een rubberen
G
ontstopper (grote rubberen
zuignap op een houten steel).

Vraag een erkende klusjesdienst of
loodgieter om de verstopping op te lossen.

OPGELET:
Doe dit voorzichtig. Anders kan je
de leidingen beschadigen.
››

 ebruik een bio-afbreekbaar, niet-bijtend
G
ontstoppingsmiddel om de verstopping op
te lossen.

Een verstopping met terugvloei = technisch noodgeval.
In een appartementsgebouw kunnen er verstoppingen zijn met terugvloei. Dit is een verstopping in de
gemeenschappelijke leidingen, waardoor het afvalwater van de appartementen op een hogere verdieping
terug naar boven komt in de afvoeren van de appartementen eronder. Een verstopping met terugvloei
(zeker in het wc) is een technisch noodgeval.

Waarschuw onmiddellijk WoninGent 09 235 99 55.
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Ongewenste bedpartner:
de bedwants
Bedwantsen hou je liever uit je woning

We krijgen steeds meer meldingen over bedwantsen. Bedwantsen zijn kleine parasieten die meestal in
je bed of in de omgeving van je bed leven. Ze zijn heel hardnekkig en moeilijk te bestrijden. Bestrijding
moet gebeuren door een professionele ongediertebestrijder. De bedwantsen snel herkennen is de
boodschap, want voor je het weet zit je met een plaag. De bestrijding moet je als huurder zelf betalen.
Maar het is nog belangrijker om bedwantsen in je woning te voorkomen. We geven enkele tips.

8,5 mm

Hoe ziet een bedwants eruit?
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››

Een sterk afgeplat, ovaalvormig, bijna rond lichaam.

››

Niet groter dan 8,5 mm.

››

 oodbruin van kleur. Als een bedwants net gegeten heeft,
R
is hij donkerrood van kleur en is het achterlijf gezwollen.

››

Loopt. Kan niet vliegen of springen.

Hoe weet je of je bedwantsen hebt?
Een bedwants is een parasiet die bloed zuigt bij mensen. Bedwantsen geven je dus de kriebels.
Toch ontdek je ze vaak niet direct. Want bedwantsen wachten meestal tot je slaapt en slaan dan pas toe.
Bedwantsen steken het liefst je gezicht, nek, schouders, armen en handen. Maar ze kunnen ook op andere
lichaamsdelen bijten zoals je benen. Je voelt niet dat ze je bijten.
De beet van een bedwants kan een allergische reactie veroorzaken met kleine rode puntjes of soms de typische
bedwantsstriemen tot gevolg. Maar niet iedereen reageert hetzelfde op een beet van een bedwants.

Bedwantsen herken je dus het beste door de sporen die ze
achterlaten. Deze zaken wijzen op bedwantsen in je woning:

››

 onkere vlekjes op je lakens, matras of
D
lattenbodem. Dit zijn de uitwerpselen van
een bedwants.

››

E itjes van de bedwants.
Deze zijn zeer klein (1mm groot) en wit.

››

 ervellingen van de verschillende stadia
V
van de bedwants.

››

Levende bedwantsen.

››

 ruin of rode vlekken van geplette
B
bedwantsen op je lakens of je matras.

››

 loedvlekjes of opgedroogd bloed op je
B
matras of lakens.

››

 edwantsen hebben stinkklieren. Hun geur
B
(zoete amandelgeur) kan je samen met een
bloedgeur ruiken als ze in grote aantallen
aanwezig zijn in een ruimte.

15

NET-WONINGENT

Waar zitten bedwantsen en hoe verspreiden ze zich?

Bedwantsen zitten meestal in de buurt van je bed,
vooral in de omgeving van het hoofdeinde van
je bed. Want ’s nachts - als je slaapt en stil ligt komen ze bijten. Meestal zitten ze binnen een
straal van ongeveer drie meter van je slaapplek.
Maar ze kunnen zich op één nacht ook verder
verplaatsen (ongeveer 30 meter).

Overdag verbergen bedwantsen zich onder
andere onder losliggende vloerkleedjes, in spleten
en kieren in wanden, vensterbanken, meubels,
bedden, plinten, matrassen, achter loszittend
behang, in gordijnen, tot zelfs in schakelaars en
stopcontacten, schoenen en kledingstukken.

Bedwantsen verspreiden zich naar andere kamers via
scheuren, naden en openingen in muren. Wanneer
er bedwantsen in je woning zijn, dan moet een
gespecialiseerde ongediertebestrijdingsfirma ze zo snel
mogelijk bestrijden. Want in een appartementsgebouw
kunnen bedwantsen zich snel van het ene naar het
andere appartement verspreiden.

Een zorgvuldige bestrijding is zeer belangrijk. De
bestrijdingsfirma behandelt alle spleten en kieren
van bedden, meubelen, wanden en vloeren in de
ruimtes waar bedwantsen zijn. Ook alle materialen
in deze ruimtes moet je behandelen. Niets mag je
woning verlaten tot alle bedwantsen weg zijn.

Basisregel:
Denk je dat je bedwantsen hebt? Contacteer direct een gespecialiseerde
ongediertebestrijdingsfirma. Bedwantsen kan je niet zelf bestrijden.
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Tips na bestrijding:
››

 etreed de behandelde ruimte niet
B
binnen de 4 uur na bestrijding.

››

 erlucht de behandelde kamers na de
V
ontsmetting: zet de ramen open.

››

 e eerste week na de bestrijding mag
D
je de kamer niet stofzuigen, omdat
dit de nawerking van de bestrijding
kan beperken. Vanaf de tweede week
stofzuig je de slaapkamer elke dag
grondig (alle hoekjes en kantjes). Vraag
advies aan de bestrijdingsfirma.

››

Dit doe je met je spullen in de ruimtes
waar bedwantsen waren: wassen op
60 graden, stomen, in de diepvries of
weggooien:
››

J e kan bedwantsen in beddengoed of
ander textiel doden door het op 60°C
te wassen.

››

 aterialen die je niet op 60°C kan
M
wassen (knuffels, sommige kleren …)
stop je een week in de diepvriezer. Zo
dood je de bedwantsen.

››

 nderzoek grondig de matras, vooral
O
naden en knoppen. Vervang je matras
of laat ze grondig stomen.

L aat de besmette ruimte na vier tot zes
weken opnieuw onderzoeken.

Hoe kan je bedwantsen voorkomen?
Let goed op als je naar tropische landen op reis gaat.
Daar zitten vaak bedwantsen. Maar bedwantsen
vind je ook steeds meer in hotels. Bedwantsen
komen vooral in je woning terecht via bagage,
meubelen ... Let dus goed op als je op reis gaat of
tweedehandsspullen koopt.

Contact:

Vermijd dat er bedwantsen meereizen in je bagage:

››

 ontroleer de matras en het beddengoed van
C
je hotelkamer op bedwantsen.

››

L aat je koffer niet open liggen. Sluit je koffer, zodat
de bedwantsen niet aan je bagage kunnen.

››

Z et je koffer niet op de grond. Gebruik een
bagagerek. Als er geen bagagerek aanwezig is,
leg je jouw bagage zo ver mogelijk van het bed of
andere meubelen. Zet de bagage het best op een
glad oppervlak (daar houden bedwantsen niet van).

››

 ontroleer als je thuis komt al je bagage buiten
C
op een wit laken of in het bad.

››

 as alle kleren die in je koffer zaten. Ook
W
kleren die je niet hebt gedragen.

››

 ontroleer elektronica, zoals mobiele telefoons.
C
Meer info? www.gezondheidenmilieu.be

beheer@woningent.be

17

ONDERHOUD EN HERSTEL

Zomert het ook in jouw tuin?
Daar is de lente, daar is de zon. De natuur is weer vol leven: het gras begint te schieten, de bomen
krijgen bloesems en de eerste bloemen zorgen voor een kleurenpracht. Maar dit is ook het moment
om je grasmaaier en tuinhandschoenen van onder het stof te halen. Zo zorg je ervoor dat het ook in
jouw tuin aangenaam zomeren is.

Hoe moet je je tuin onderhouden?

››

 aak je tuin lekker fleurig en kleurig:
M
Plant zelf plantjes en bloemen in je tuin en
onderhoud ze regelmatig. Wil je de natuur
een handje helpen? Kies dan voor inheemse
planten (planten van hier) en nectarplanten.
Nectarplanten trekken vlinders en bijen aan
en zorgen meestal voor een vrolijk kleuren- en
geurenfestijn in de lente en zomer! Zorg er
wel voor dat er geen planten door of in de
afsluiting groeien.

››

 as op voor schade: Plant geen klimop
P
of andere klimplanten tegen gevels. Plant
ook geen hoogstammige bomen in je tuin.
Laagstammige bomen en struiken mogen
wel, maar je moet die minstens 50 cm van de
omheining planten.

››

 erwijder je tuinafval: Breng je tuinafval
V
naar het recyclagepark. Je kan een deel van je
tuinafval ook composteren. Voor info over een
composteervat kan je terecht bij IVAGO.

››

 enk aan de natuur: Gebruik geen
D
chemische onkruidverdelgers of kunstmatige
meststoffen. Dat is niet goed voor het milieu.
Gebruik in periodes van droogte geen
leidingwater om je tuin te besproeien. Bied een
onderdak voor het leven in je tuin. Zo kan je
een insectenhotel of nestkastje plaatsen.

››

Maar vooral: Gebruik je tuin waarvoor hij
dient. Je tuin is geen parking of containerpark.
Parkeer je auto dus niet in je (voor-)tuin.
Stockeer ook geen afval of spullen in je tuin.

Heb je een eigen tuin aan jouw woning of
appartement? Dan moet je jouw tuin zelf
onderhouden. Zorg voor een propere tuin, dat is
voor iedereen aangenamer. WoninGent controleert
regelmatig of je jouw tuin goed onderhoudt.
Met deze tips is jouw tuin helemaal klaar voor
de zomer:

››

 oorkom wegglijdgevaar: Schuur je terras
V
en de paden in je tuin goed om het mos te
verwijderen. Gebruik geen azijn of bleekwater.
Dit is niet goed voor het milieu. Ecologische
producten kan je vinden in elke doe-het-zelfzaak.

››

 ou het proper: Verwijder het onkruid. Snoei
H
bomen, struiken en hagen regelmatig. Rijd het
gras regelmatig af. In periodes van droogte
maai je het gras minder en op de hoogste
stand. Zo blijft je tuin het langste mooi.
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De tuin onderhouden:
3 tips voor jouw rug
Vaak last van jouw rug? We geven je 3
tips om te tuinieren met minder rugpijn.
1.

Doe verschillende taken

Begin met een lichte taak. Deel je dag zo in dat je
om de 30 minuten een andere taak doet. Zo kan je
jouw houding wisselen. Plan af en toe een pauze.
2.

Zelf een tuinhuis plaatsen mag niet zomaar.
Je moet hiervoor schriftelijke toestemming
van WoninGent hebben. Voor een tuinhuis
moet je ook stedenbouwkundige voorwaarden
respecteren. De stedenbouwkundige
voorwaarden kan je navragen bij de Stad Gent.

Werk met rechte rug (niet bukken)

Een gebukte houding is erg slecht voor de rug.
Werk zoveel mogelijk met een rechte rug. Werk je
dicht bij de grond? Zit dan niet op beide knieën,
maar met één knie omhoog. Leg eventueel een
kussentje of matje onder jouw knie.
3.

“Ik wil mijn tuinspullen kunnen
wegbergen. Mag ik een tuinhuis
plaatsen?”

Hou er ook rekening mee dat wij op het einde
van je huurcontract altijd kunnen eisen dat je
de woning herstelt in de oorspronkelijke staat.
Dan moet je het tuinhuis opnieuw afbreken. We
kunnen de veranderingen ook overnemen zonder
dat je daarvoor een vergoeding kan vragen.

Rijd zware spullen of til ze correct

Zware spullen rijd je beter rond in een kruiwagen
dan ze te dragen. Moet je toch zware spullen
dragen? Hef ze dan voorzichtig op. Ga door je
knieën en houd je rug recht. Buk je niet zomaar.
Zorg dat de spullen niet te zwaar zijn: dan ga je
beter een keertje meer over en weer.

Contact:

beheer@woningent.be
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Opgeruimd staat netjes
Strijd jij ook mee tegen sluikstort en zwerfafval?
Afval hoort in de vuilnisbak. Dat weten we allemaal. Toch vinden we regelmatig sluikstort in en rondom
onze gebouwen. Sluikstort is storend voor je buren, het trekt ongedierte aan en verloedert de buurt.
Daarom gaan we samen met enkele vrijwillige bewoners de strijd aan tegen sluikstort. Want samen
kunnen we werken aan een propere buurt waar het aangenaam is om te wonen. Doe jij ook mee?

Wat is een sluikstort?
Sluikstort is alle afval dat niet in de juiste zak of
container, op het juiste moment of op de juiste
plaats wordt aangeboden. Enkele voorbeelden:
››

Afval in zwarte zakken doen.

››

Meubelstukken en matrassen dumpen.

››

Afval in supermarktzakken bij een vuilbak plaatsen.

Wie aan sluikstort doet is strafbaar. Je kan een GAS-boete van 250
Je moet ook de opruimkosten van IVAGO of WoninGent betalen.

euro krijgen.

Sluikstort is gevaarlijk
Sluikstort is niet alleen storend. Het kan ook gevaarlijk zijn. Sluikstort op de noodtrappen belemmert de doorgang
voor jezelf en je buren bij brand. Want jij en je buren kunnen erover vallen als je bij brand wil vluchten. Erger nog,
afval en andere materialen op de brandtrappen kunnen zelf in brand schieten.
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Wist je dat?
Je kan sluikstort rond je gebouw of andere openbare plekken heel gemakkelijk melden
via de meldingsapp van de Stad Gent. Het enige wat je nodig hebt, is je smartphone.
De meldingsapp is beschikbaar via Google Play Store (Android-gebruikers)
of iOS app store (iOS-gebruikers).

Samenwerken aan
een propere buurt
Ook jij kan helpen om van jouw gebouw
een aangename woonomgeving te maken.
In de eerste plaats door niet aan sluikstort
te doen. Maar ook door samen met ons
de strijd tegen sluikstort en zwerfafval
aan te gaan. Wil jij alleen of samen met
je buren meehelpen aan een propere
woonomgeving? Laat dan iets weten aan
je wijkmonitor. Je wijkmonitor bespreekt
samen met jou welke ondersteuning
WoninGent en IVAGO bieden.

Wat is een netheidscharter?
Je kan als bewoner of groep bewoners ook zelf een netheidscharter
afsluiten met IVAGO. Een netheidscharter bestaat uit begeleiding,
materiaal (grijpers, hesjes, handschoenen, veegborstel ...) en een
verzekering van IVAGO. Je spreekt met IVAGO af om een bepaalde zone
rond het gebouw netjes te houden en dit voor een periode van 1, 3 of 5
jaar. Na afloop kan het altijd verlengd worden.
Je krijgt van IVAGO een container of speciale zakken om het vuil
in te doen. Je moet dus je eigen vuilniszakken niet gebruiken. Het
netheidscharter is volledig vrijblijvend. Je beslist zelf wanneer en hoeveel
vuil je opruimt. Is je container of vuilniszak vol, dan bel je IVAGO. Zij
komen de container gratis legen of de vuilniszak gratis ophalen.

Grote Kuis aan het Rabot
Op 30 maart 2019 deden zeven enthousiaste bewoners van
de nieuwe appartementsgebouwen aan het Rabot samen met
Samenlevingsopbouw een grote kuis rond de gebouwen.
Ze verzamelden niet minder dan 35 zakken vol vuilnis.
Deze bewoners zijn alvast van plan om dit regelmatig te doen.

Hoe sluikstort melden?
Is er sluikstort in het gebouw?
Dan meld je dit aan WoninGent. Stuur als je
kan ook enkele foto’s van het sluikstort.

Is er sluikstort buiten rond het
gebouw? Dan meld je dit aan IVAGO.

Via het sluikstortformulier op onze
website www.woningent.be

Via het sluikstortformulier op de website
van Stad Gent sluikstort.gent

Via beheer@woningent.be

Via de meldingsapp voor sluikstort

Of bel naar 09 235 99 55

Of bel naar 09 240 81 11

21

Bewoonster Els uit de Leliestraat sloot een
netheidscharter af met IVAGO. Samen
met haar hondje Banaantje ruimt ze
regelmatig het afval op rond haar gebouw
en rond de gebouwen van WoninGent in
de Ferrerlaan. We gingen samen met Els
zwerfafval ruimen en babbelden over wat
haar motiveert om dit te doen.

WoninGent: Wat heeft jou aangezet om een
netheidscharter af te sluiten?
Els « Vorig jaar organiseerde WoninGent een Grote
Lenteschoonmaak. Ik heb toen meegeholpen om
zwerfvuil op te ruimen. WoninGent vroeg of ik het
zag zitten om dit regelmatig te doen. Ik zei eerst
neen. Omdat ik dacht dat ik mijn eigen vuilniszakken
zou moeten gebruiken. Ik wou al dat vuil ook niet
in m’n appartement bewaren. Tot ik hoorde dat er
zoiets bestaat als het netheidscharter. Via IVAGO kon
ik materiaal krijgen. En WoninGent bood me aan om
een lokaal te gebruiken in het gebouw om het afval te
plaatsen. Dat heeft me over de streep getrokken. »
WoninGent: Hoe verloopt de samenwerking
met IVAGO?
Els « Dat loopt heel vlot. Ik kreeg van IVAGO materiaal
om het zwerfafval op te ruimen: grijpers, handschoenen,
een fluo jasje en vuilniszakken. Extra materiaal zoals
vuilniszakken kan ik heel gemakkelijk via e-mail bestellen.
Zijn er vuilniszakken vol, dan stuur ik een e-mail of doe ik
een telefoontje en komt IVAGO ze zelf ophalen. »
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WoninGent: Wat motiveert jou om dit te
blijven doen?
Els « Je ziet direct resultaat van wat je doet.
Nadat ik het afval heb opgeruimd, ligt alles er
weer proper bij. En ik woon liever in een propere
dan in een vuile buurt. Ik merk ook dat de buren
waarderen dat ik dit doe. Dat geeft veel voldoening.
Ik krijg van IVAGO en WoninGent ook de nodige
ondersteuning. »
WoninGent: Zou je andere bewoners aanraden
om een netheidscharter af te sluiten?

WoninGent: Welk soort zwerfafval kom je
het meest tegen?
Els « Jammer genoeg kom je alle soorten van
afval tegen van zakken vol afval tot blikjes,
sigarettenpeuken of papiertjes. Ik verzamel al dat
afval en doe het in een vuilniszak. De vuilniszakken
plaats ik in het lokaal van WoninGent tot IVAGO ze
komt ophalen. Plaatsen met heel veel sluikstort meld
ik aan IVAGO via de sluikstort app. Zo kan IVAGO
maatregelen nemen. »
WoninGent: Is het niet veel werk om al dat
zwerfafval op te ruimen?
Els « Momenteel doe ik dit nog alleen. Dat is
inderdaad wel wat werk. Maar ik vind dat niet
erg. Mijn hondje Banaantje gaat altijd mee afval
opruimen. Zo is ze buiten en hebben we allebei
onze beweging. Maar misschien willen andere
bewoners ook wel meehelpen. Hoe meer helpende
handen, hoe sneller het werk gaat natuurlijk. »

Contact:

Els « Ik kan iedereen die de tijd en de mogelijkheid
heeft, dit zeker aanraden. Want als bewoners kunnen
we allemaal ons steentje bijdragen aan een propere
woonomgeving. Ik raad aan om de wijkmonitor van
WoninGent aan te spreken. Misschien is het wel
mogelijk om een lokaal te krijgen in het gebouw
om het afval te bewaren. Want ik heb ervaren dat
WoninGent zeker bereid is om engagementen vanuit
de bewoners te ondersteunen. »

“Via WoninGent kon ik een
lokaal gebruiken en van

IVAGO kreeg ik materiaal

om zwerfafval op te ruimen.
Die ondersteuning heeft me
overtuigd om mee te helpen
aan een propere buurt”

ikhebeenvraag@woningent.be
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Vervanging appartementsgebouw
Winston Churchillplein

Ons appartementsgebouw aan het Winston
Churchillplein wordt vervangen door een nieuw
exemplaar. Op 7 januari 2019 startten de sloopwerken
aan het oude gebouw. In de plaats komt een
nieuw appartementsgebouw met 60 moderne en
kwaliteitsvolle appartementen. De appartementen
zullen één, twee en vier slaapkamers hebben.
Het nieuwe gebouw zal net als het origineel op
pijlers staan. Dat moest, omdat de site Groene Briel
Onroerend Erfgoed is. We moeten alle veranderingen
op de site dan ook goed afstemmen met de Dienst
Monumentenzorg van Stad Gent.
De vervanging van het gebouw aan het Winston
Churchillplein zal ongeveer drie jaar duren. Volgens
de huidige planning, zullen de eerste bewoners tegen
begin 2022 in het nieuwe gebouw kunnen intrekken.
Dit is overigens niet het enige gebouw op de
site Groene Briel dat we aanpakken. Momenteel
zijn we volop bezig met de renovatie van ons
appartementsgebouw in de Tichelrei. Als alle goed
gaat, zullen de renovatiewerken aan dit gebouw met
85 appartementen tegen eind 2019 af zijn.

67 nieuwe sociale woningen

In de Louis Schuermanstraat vlakbij de HeiligHartkerk bouwden we een appartementsgebouw
met 12 sociale woningen op de plek van de vroegere
oude school en kloostergebouwen. Het oude
kloosterpand bleef staan en is voor een deel in het
project geïntegreerd. Een aantal van de woningen
bevindt zich dus in dit historische kloosterpand.
Op de site Zeemanstuin langs de Hogeweg
bouwden we 55 sociale woningen. Het
gaat om een groter appartementsgebouw
met 30 appartementen, een kleiner
appartementsgebouw met 15 appartementen
en 10 huizen. Binnenkort trekken de eerste
bewoners in hun nieuwe woning.
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Vernieuwing Nieuw Gent
op bezoek bij de bewoners

Jullie konden het al lezen in een vorige WijsWonen. Stad Gent
en WoninGent gaan de wijk Nieuw Gent helemaal vernieuwen.
Dit is het stadsontwikkelingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. We
slopen de zes hoogbouwtorens en vervangen ze door nieuwe
gebouwen. Ook de ruimte rond de gebouwen pakken we aan.
Zo willen we van Nieuw Gent opnieuw een wijk maken waar het
aangenaam is om te leven, wonen en werken.
We bouwen eerst nieuwe sociale woningen in de wijk. De
plannen voor de eerste nieuwe gebouwen zijn al klaar. Eind
vorig jaar organiseerden we een infosessie voor de bewoners
en de buurt om deze plannen voor te stellen. WoninGent en
Stad Gent brachten de vernieuwingsplannen ook letterlijk tot bij
de bewoners. Zij konden de maquette in de inkomhal van hun
gebouw komen bekijken en kregen uitleg op al hun vragen over
de veranderingen die in hun wijk op til zijn.
Als alles goed loopt, beginnen we in 2020 de eerste nieuwe
gebouwen te bouwen.

Zo zullen deze eerste nieuwe gebouwen eruitzien:
Op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg
en de Kikvorsstraat bouwen we een
klein appartementsgebouw met 14
éénslaapkamerappartementen.
De 4 appartementen op het gelijkvloers
zullen aangepast zijn aan personen met een
handicap en hebben een tuintje. Alle andere
appartementen zullen een terras hebben. Op het
gelijkvloers is er een fietsenstalling met enkele
laadpunten voor bv. elektrische scootmobielen.
Voor het gebouw komt een klein pleintje met
enkele bomen en een zitbankje.

Contact:

bouwprojecten@woningent.be

Achter het OCMW Dienstencentrum en het Wijkgezondheidscentrum op het Rerum Novarumplein bouwen we in
het park een appartementsgebouw met 60 appartementen. In dit
parkgebouw komen allemaal appartementen met 1 slaapkamer.
28 appartementen zullen aangepast zijn aan personen met een
handicap. Want door de aanwezigheid van het Dienstencentrum
en Wijkgezondheidscentrum is dit de ideale plek in de wijk
om een groot aantal aangepaste woningen te bouwen. Alle
appartementen zullen een eigen terras hebben. In het gebouw
komt ook een fietsenstalling met enkele laadpunten voor bv.
elektrische scootmobielen. Voor het parkgebouw komt een plein
dat de verbinding zal maken met de gebouwen van het OCMW
en het Wijkgezondheidscentrum.
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HUREN BIJ WONINGENT

Op reis zonder zorgen
Bijna zomervakantie! Misschien ga je deze zomer even op reis? Geniet ervan!
In 3 stappen ga je zonder zorgen op reis.

Stap 1: Laat jouw woning veilig achter
Geef inbrekers geen kans. Sluit alle deuren en ramen
goed. Leg sleutels en waardevolle voorwerpen goed
weg. Zorg dat jouw woning bewoond lijkt: vraag
familie, vrienden of buren om de brievenbus leeg te
maken en gordijnen regelmatig open en toe te doen.
Verwittig ook de buren als je lang op vakantie gaat.
Anders zijn zij misschien ongerust.

Stap 2: Vergeet de huur niet te betalen
Je moet de huishuur voor elke 10de van de maand
betalen. Ga je langer op reis? Vergeet dan de huur
niet. Wist je dat je jouw huishuur automatisch kan
betalen? Dit heet een doorlopende opdracht. Via
online banking of een bankautomaat kan je dat zelf
aanmaken. Of, vraag jouw bank om hulp hierbij. Een
doorlopende opdracht is gemakkelijk en bespaart je
tijd. Want zo moet jij er zelf niet meer elke maand
aan denken om je huishuur te betalen. Betaal jij nog
niet automatisch? Probeer het dan zeker eens uit.

Stap 3: Op de wachtlijst voor een
andere woning? Informeer ons over
een lange reis
Sta je op onze wachtlijst om een andere sociale
woning te huren? Informeer ons als je voor lange
tijd op reis gaat. Want je kan in die periode een
uitnodiging krijgen voor een woning. Reageer je
niet op tijd, dan is dit een weigering. Informeer je
ons vooraf, dan houden we daar rekening mee. Je
krijgt dan geen uitnodigingen terwijl je op reis bent.

Contact:
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verhuur@woningent.be

HUREN BIJ WONINGENT
Je hebt het misschien gelezen in het stadsmagazine van mei. Stad Gent ondersteunt en organiseert
verschillende vormen van zorg. We geven je graag wat meer informatie hierover.

Hulpmiddelenbib
Krijg je bezoek van een familielid dat minder goed te been is maar is je woning moeilijk
toegankelijk? Bij het Departement Ouderenzorg (Onderbergen 82) kan je hulpmiddelen
ophalen als tijdelijke oplossing. Denk aan een rollator, een bedbeugel, oprijgoten, een
drempelovergang, een badplank of een badlift.
Je leent ze gratis uit voor een of twee weken. De ergotherapeuten van het Departement
Ouderenzorg kunnen je adviseren of doorverwijzen en komen ook op huisbezoek.

Meer info?
www.ocmwgent.be/ergoaanhuis
09 266 95 19

Je moet WoninGent altijd binnen de 30 dagen informeren als er iemand
bij je komt inwonen. Zelfs als dit maar voor een tijdje is, moet je dit laten
weten. Want dit mag niet altijd (bijvoorbeeld als je woning te klein is).
Dit kan ook een invloed hebben op je huurprijs.

Meer info?
verhuur@woningent.be
09 235 99 60

Blijf er niet mee zitten
Muizenissen, zorgen, angsten? Praat erover. De Stad en OCMW Gent bieden psychologische bijstand en advies.
››

Ben je ouder dan 60? Dan kun je in de 11 lokale dienstencentra gratis op gesprek bij een psycholoog.

››

Ben je jonger dan 25? In het OverKop-huis (Drabstraat 18) staat de deur van de huispsychologen altijd open.

››

Andere Gentenaars die begeleiding zoeken, kunnen een doorverwijzing krijgen via de Welzijnsbureaus van het
OCMW. Na een verkennend gesprek zet een psychosociaal medewerker je op weg naar de geknipte hulpverlener.

Meer info?
Via www.geestelijkgezondgent.be vind je alle organisaties en initiatieven die werken
rond mentaal welzijn.
Voor meer info kun je mailen naar els.aerssens@ocmw.gent.
Geen internet? Bel naar 09 266 35 14.
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Sluitingsdagen

WoninGent is gesloten op volgende dagen:
››

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019.

››

Maandag 10 juni 2019.

››

Maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2019.

››

Donderdag 15 en vrijdag 16 augustus 2019.

Voor technische noodgevallen kan je tijdens deze sluitingsdagen bellen
naar ons noodnummer 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

			Halte
Salamanderstraat
5

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

