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WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent
Beste bewoner,
Sociaal wonen bestaat dit jaar officieel 100 jaar. En
daar mogen we trots op zijn. Want al 100 jaar bouwen
we betaalbare huurwoningen voor mensen die de
prijzen op de private huurmarkt niet of moeilijk kunnen
betalen. Zo proberen we een thuis te creëren voor
al onze bewoners. Wist je trouwens dat WoninGent
de eerste sociale huisvestingsmaatschappij was in
Vlaanderen en eigenlijk al 115 jaar oud is? Om 100 jaar
sociaal wonen te vieren, openden we op 13 oktober de
deuren van ons renovatieproject in de Groenebriel. We
vonden het heel leuk dat ook verschillenden onder jullie
een kijkje kwamen nemen!
Niet alleen op de site Groenebriel pakken we onze
gebouwen aan. We beslisten om sneller nieuwe,
kwaliteitsvolle woningen te bouwen in Nieuw Gent.
Tegen 2030 willen we er zes woontorens slopen en
vervangen door nieuwbouw. In deze WijsWonen geven
we meer informatie hoe we dit zullen aanpakken. En
aan het Rabot blijven de werken vlot lopen. Volgend jaar
beginnen we de laatste toren af te breken. Ondertussen
beslisten enkele bewoners van de nieuwe gebouwen om
zelf de handen uit de mouwen te steken voor een proper
gebouw en een schone buurt. Een heel fijn initiatief dat
we graag steunen en in de kijker zetten.

De winter staat voor de deur. Daarom geven we
bewoners met een eigen tuintje graag enkele tips om
hun tuin winterklaar te maken. En we vragen ook je
aandacht voor CO. Want CO is heel gevaarlijk. Zorg dus
dat je ook in de winter je woning goed blijft ventileren.
Zijn er problemen met je cv-ketel? Verwittig dan direct de
onderhoudsdienst.
Tot slot geven we je ook wat info over de LEZ. LEZ
staat voor lage-emissiezone. Want vanaf januari 2020
mogen de meest vervuilende wagens niet meer in het
stadscentrum rijden. Woon je in een gebouw dat binnen
de stadsring ligt? Bekijk dan zeker of jouw auto er nog
mag rijden en welke steun je kan krijgen als je auto niet
langer voldoet.

Met vriendelijke groeten,

Karin Wouters
algemeen directeur

Marc Heughebaert
voorzitter
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Een hart voor het Rabot
Bewoners Rabot steken de handen uit
de mouwen voor hun gebouw en buren.
Eind vorig jaar kwamen de eerste bewoners in de nieuwe appartementsgebouwen aan het Rabot wonen.
Onder hen ook Philippe, Firmin, Erwin, Patrick en Christophe. De vijf mannen zetten zich dagelijks in om de
gebouwen proper te houden. Zo zorgen ze voor een fijne woonplek voor alle bewoners. En dat verdient een
bloemetje. We gingen langs voor een tof gesprek met deze geëngageerde heren.

Firmin

Erwin

“Het is zoveel fijner om in een
proper gebouw te wonen. En
we willen daarvoor zelf onze
handen uit de mouwen steken.
Want we wonen hier graag.“
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Philippe ruimt het sluikstort op
WijsWonen: Hoe ben je ertoe gekomen om
het sluikstort op te ruimen?
Philippe « Ik hou ervan dat alles proper ligt. Dat zal
zeker ook te maken hebben met m’n vroegere job.
Ik heb heel lang bij IVAGO gewerkt. Toen ik verhuisde
van de derde Rabottoren naar deze nieuwe gebouwen,
lag er al snel terug sluikstort. Ik heb toen aan WoninGent voorgesteld om dit sluikstort regelmatig op te
ruimen. Want ik ben blij met de nieuwe gebouwen
en m’n nieuwe appartement. En ik wil graag dat deze
nieuwe gebouwen lang proper blijven. »
WijsWonen: Op welke manier ondersteunt
WoninGent je met je initiatief?
Philippe « Ik kreeg van WoninGent een fietsenberging die ik gratis mag gebruiken. Daar kan ik m’n
spullen zetten en het afval plaatsen. WoninGent
geeft me ook de vuilniszakken, zodat ik die niet zelf
moet betalen. »
WijsWonen: Is het niet veel werk?
Philippe « Je bent er wel even mee bezig, ja. Ik
ruim het sluikstort op in de twee grote binnentuinen.
Twee of drie keer per week doe ik m’n toer. Ik ben
er toch telkens een uurtje zoet mee. Meestal ruim ik
ongeveer een halve zak sluikstort op. Maar ik wil dit
absoluut doen. Want nadien zie je direct het resultaat. Alles ligt er weer proper bij. En zo is het toch
voor iedereen veel aangenamer om te wonen? »

Firmin zorgt voor fleurige
groenperkjes
WijsWonen: Je hebt duidelijk groene vingers.
Wat een bloemenpracht!
Firmin « Dat is heel fijn om te horen. Ik werk heel
graag in de tuin. Als kind was ik al bezig met tuinieren. Ik woonde vroeger in de derde Rabottoren.
Daar miste ik het tuinieren wel. Ik had zelfs geen
balkon. Ik ben dus heel blij dat ik de groenperkjes
voor het nieuwe gebouw kan onderhouden. En ook
mijn nieuwe balkon is een groene oase. »
WijsWonen: Hoe kwam je op het idee om de
groenperkjes te onderhouden?
Firmin « De groenperkjes voor het gebouw worden
normaal onderhouden door de Groendienst van de
stad. Maar deze zomer lag het gras er dor bij. Er
woekerde ook veel onkruid. Mijn handen begonnen
te jeuken toen ik dat zag. Ik ben toen zelf begonnen
om het gras te verzorgen. Ik reed het af, zaaide gras
bij waar nodig … . Daarna nam ik de groenperkjes
onder handen. Ik plantte bloemen en snoeide de
struiken. WoninGent bekijkt nu met de Groendienst
van Stad Gent of ik in de toekomst de groenperkjes
kan blijven onderhouden. »
WijsWonen: Je geniet er duidelijk van.
Maar kruipt er niet heel veel tijd in?
Firmin « Ik ben er elke dag mee bezig. Maar ik
doe dit ongelooflijk graag. Het is echt mijn hobby.
En het geeft ook heel veel voldoening. De bloemperkjes liggen er fleurig en verzorgd bij. Andere
mensen waarderen ook wat ik doe. Regelmatig krijg
ik complimenten van buren of voorbijgangers. Ik
vind ook geen hondenpoep of sluikstort meer in de
groenperkjes. Het is echt heel fijn om te zien dat de
buren m’n werk appreciëren. »
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Erwin geeft iedereen dezelfde bel
WijsWonen: Wat heeft je aangezet om de bellen
aan te pakken?
Erwin « Toen we hier net kwamen wonen, zag ik
dat iedereen zelf zijn huisnummer op de bel begon
te zetten. De ene met een plakker, de andere met
stift. Het zag er heel slordig uit. Sommige huisnummers kon je ook moeilijk lezen. Daarom besloot
ik om op alle bellen het huisnummer op dezelfde
manier op te hangen. Want deze nieuwe gebouwen
verdienen ook een propere inkom. Ik kreeg hulp
van m’n medebewoner Frank. Ik mocht zijn printer
gebruiken om de huisnummers af te drukken. »
WijsWonen: De bellen zien er nu heel verzorgd
uit. Krijg je veel reactie van je buren?
Erwin « Ik heb van verschillende buren bedankingen en positieve reacties gehad. Dat is natuurlijk

heel fijn. Ik vind het belangrijk dat we met z’n allen
zorg dragen voor het gebouw. En ik wil op deze
manier m’n steentje bijdragen. Want zeg nu zelf:
een goede eerste indruk van het gebouw is toch
belangrijk? En die eerste indruk begint bij de bel. »

Patrick en Christophe zijn manusjes-van-alles
WijsWonen: Christophe, jij bent vrijwilliger
voor WoninGent. Wat houdt dit in?
Christophe « WoninGent heeft in samenwerking
met OCMW Gent in verschillende gebouwen bewoners die vrijwilliger zijn. Ik ben vrijwilliger voor de
nieuwe gebouwen aan het Rabot. »
Patrick « Ik ben geen vrijwilliger via het OCMW, maar
ik help Christophe graag om het gebouw netjes te
houden. Je kan me een manusje-van-alles noemen. »
Christophe « Wij doen inderdaad heel veel
verschillende dingen. We helpen bijvoorbeeld om
brieven te bussen of om affiches op te hangen in de
gebouwen. We controleren ook elke dag de garage
en kelders op sluikstort. We ruimen dit sluikstort
op. Als er defecten zijn in de gemeenschappelijke
delen, dan melden we dat ook aan WoninGent. »

Contact:
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ikhebeenvraag@woningent.be

WijsWonen: Hebben jullie tips voor bewoners
van andere gebouwen die ook vrijwilliger
willen worden?
Patrick « Als je de tijd en de mogelijkheid hebt, dan
kan ik het iedereen aanraden. Je bent er veel mee
bezig, maar je krijgt er ook veel voor in de plaats:
een proper gebouw, een dankjewel van de buren
… Maar ook bewoners die geen vrijwilliger willen of
kunnen worden, kunnen op hun eigen manier helpen aan een gebouw waar het leuk wonen is. Want
zelfs kleine dingen maken het verschil. »

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

WONEN IN GENT

Lage-emissiezone vanaf 2020
Mag jouw auto nog in de schone zone?
Om de luchtkwaliteit te verbeteren, wordt de
Gentse binnenstad of het gebied binnen de
R40 vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone
(LEZ). De meest vervuilende voertuigen mogen
de zone niet langer inrijden. Woon je binnen
de ring of kom je er met je auto? Controleer
dan of je met jouw auto nog het centrum van
de stad in mag. Zo kan je een boete vermijden.
Stad Gent geeft subsidies aan inwoners van de
zone met een te oude auto. Voor Gentenaars
met een beperkt inkomen is er extra steun.

Waar begint de schone zone?

Welke woningen van
WoninGent liggen in de
lage-emissiezone?
WoninGent heeft heel wat woningen in de
Gentse binnenstad. Deze vallen binnen de
lage-emissiezone. Woon je in één van deze
gebouwen? Controleer dan zeker of je met jouw
auto nog zomaar tot aan je deur mag rijden.
›

 lphonse de Hollainhof en BrusselseA
poortstraat.

›

Sommige delen van de Kasteellaan.

›

Eendrachtstraat en achterkant Heernislaan.

›

Ferdinand Lousbergskaai.

›

 mgeving Sint-Baafssite: Adalwinstraat,
O
Gandastraat, Lucas Munichstraat,
Prooststraat, Sint-Baafsdorp, SintMachariusstraat, Slachthuisstraat en
Spaanskasteelplein.

›

Sluizeken en Achterleie.

›

Ijkmeesterstraat.

›

Désiré Fiévéstraat en Stokerijstraat.

›

Woningen en appartementen Patershol.

›

S ite Groenebriel: Baviaanstraat,
Dobbelsot, Sint-Margrietstraat, SintVincentiusplein en Winston Churchillplein.

›

 oningen en appartementen omgeving
W
Tolhuislaan: Huidevetterken, Meerhem,
Rodelijvekensstraat en Neuseplein.

De lage-emissiezone is het gebied binnen de stadsring
R40. De stadsring zelf behoort er niet toe. Iedereen
mag rond de stad rijden, maar binnen de stadsring
controleren slimme camera’s je nummerplaat.
De parking Gent Zuid (P3) en parking AZ Sint-Lucas
(enkel via de Blaisantvest) en de as Nieuwewandeling-Blaisantvest zijn uitzonderingen in het gebied:
die kun je bereiken zonder de LEZ in te rijden.
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Mag jouw auto in de lage-emissiezone in 2020?
Of je auto nog binnen mag vanaf 1 januari 2020 (en of je daarvoor betaalt) hangt af van de brandstof en de euronorm.

Diesel Euronorm 5/6
Benzine/CNG/LPG/LNG
Euronorm 2/3/4/5/6

Diesel Euronorm 4

Je mag gratis binnen en buiten.

Je kunt een toelating kopen.

Je kunt maximum 8 keer per jaar
binnen met een LEZ-dagpas.

€0

€ 25 / week
€ 50 / maand
€ 130 / 4 maanden
€ 345 / jaar

€ 35 / dag

Rij je met een toegelaten
voertuig met buitenlandse
nummerplaat? Dan moet je
de auto registreren op
www.lez2020.gent.

Koop je toelating ten laatste de
dag dat je de LEZ binnenrijdt
op www.lez2020.gent.

Koop een LEZ-dagpas ten
laatste de dag dat je de LEZ
binnenrijdt voor middernacht
op www.lez2020.gent.

Dat hoef je maar één keer te
doen, het is gratis en kan tot
de dag nadat je de lageemissiezone binnenreed.

Diesel Euronorm 1/2/3
Benzine/CNG/LPG/LNG
Euronorm 1

De pas is geldig op de gekozen
dag tot 6 uur ‘s ochtends de
dag nadien.

Uitzonderingen
Personen met een handicap die ook een verhoogde tegemoetkoming of een aangepast voertuig hebben, kunnen
gratis de LEZ inrijden, als ze zich op voorhand online registeren.
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Steunmaatregelen van
de Stad Gent
Voor inwoners van de lage-emissiezone
›

›

L agere tarieven. Je woont binnen de stadsring
en je hebt een verhoogde tegemoetkoming.
Dan betaal je minder om met een dieselwagen
met euronorm 4 de LEZ in te rijden. Dit is een
overgangsmaatregel. Het geeft eigenaars van
deze auto’s de tijd om maatregelen te nemen
tegen 2025, want dan worden de toelatingsvoorwaarden strenger.
 looppremie. Als je binnen de stadsring woont,
S
dan kan je een premie krijgen om je niet meer
toegelaten auto te laten slopen. Je vraagt je
premie aan via www.stad.gent/slooppremie.

Wist je dat?
›

 e euronorm van je wagen staat op
D
je inschrijvingsbewijs. Die euronorm
bepaalt of je wagen nog in de binnenstad mag rijden of niet.

›

 agens met een buitenlandse nummerW
plaat moet je altijd eenmalig registreren.

›

 e LEZ-zone herken je aan de
D
typische verkeersborden.

›

 ij je de LEZ-zone in met een wagen
R
die daar niet mag rijden? Dan betaal je
een boete van 150 euro.

›

Je moet minder betalen voor een toelating om in de LEZ te rijden als je in
de zone woont en recht hebt op
een verhoogde tegemoetkoming.

›

Gentenaars met een beperkt inkomen
kunnen taxicheques kopen voor een
derde van de normale prijs.

Voor alle Gentenaars
›

Autodelen. Als je je lid maakt van een systeem voor autodelen in Gent, dan krijg je het
inschrijvingsgeld tot 35 euro terug van de Stad.

›

 ubsidies milieuvriendelijke mobiliteit.
S
Als je je nummerplaat schrapt, dan krijg je tot
500 euro voor de aankoop van een gewone
of elektrische (brom)fiets, een abonnement op
autodelen of een abonnement op het openbaar vervoer. Je kan er ook fietsen mee huren.

›

Taxicheques. Gentenaars met een beperkt
inkomen kunnen taxicheques kopen voor een
derde van de normale prijs. Doe je je wagen
weg en heb je een beperkt inkomen? Dan kan
je eenmalig 100 gratis taxicheques aanvragen.

Wil je meer info over de LEZ of
de subsidies van de Stad Gent?
lez@stad.gent
09 210 10 30 (LEZ-lijn)
www.lez2020.gent

Contact:

lez@stad.gent
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Drone in zicht
Sinds kort gebruikt WoninGent een drone om onze gebouwen te fotograferen, controleren en inspecteren.
Want met een drone kunnen we een goed beeld krijgen van plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn zoals daken,
dakgoten en gevels van hoge appartementsgebouwen.
Het kan gebeuren dat wij met deze drone foto’s nemen van het gebouw waar jij woont.
We informeren je hierover op voorhand. Je krijgt van ons dan een brief.
Alleen WoninGent gebruikt de foto’s die we met deze drone maken. Ze dienen om het onderhoud en herstel
van onze gebouwen te plannen. Als er op de foto’s personen herkenbaar in beeld zouden staan, dan worden
deze personen onherkenbaar gemaakt.
Wist je dat het niet gemakkelijk is om met een drone te vliegen? Daarom kreeg elke persoon die met een drone
van WoninGent vliegt een opleiding.
Terwijl je met een drone vliegt moet je je heel goed concentreren. Daarom vragen we je om de bestuurder
van de drone niet aan te spreken tijdens de vlucht. Dat is voor iedereen veiliger.

Toegang kelder voor aansluiting tv of internet
Woon je in een appartementsgebouw? Wil je graag tv of internet laten installeren? Moet de technieker van je
leverancier daarvoor in de kelder van het gebouw zijn? Verwittig ons dan minimum 2 dagen op voorhand. Je
doet dit door te mailen naar beheer@woningent.be of te bellen naar 09 235 99 55.

Contact:
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beheer@woningent.be
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Een
ongeluk
valt uit
de lucht

Gooi nooit afval door het raam.
Dat is levensgevaarlijk!
We merken dat in sommige appartementsgebouwen
bewoners afval door het raam gooien. Dat is
levensgevaarlijk. Als er op dat moment iemand
langs het gebouw passeert, kan die persoon zwaar
gewond raken.
Gooi dus nooit afval of andere spullen door je raam
naar buiten. Afval hoort in de vuilnisbak. Sorteer je afval
volgens de regels van IVAGO en doe je afval in de afvalcontainers of in de ondergrondse sorteerpunten.
Heb je grote spullen die weg moeten zoals oude
meubels, kapotte huishoudtoestellen … ?
In de meeste appartementsgebouwen organiseert
WoninGent een grofvuilophaling. De data van de
grofvuilophaling hangen uit in het gebouw. Alleen
dan mag je deze spullen buiten zetten. Je kan ze ook
zelf naar een recyclagepark van IVAGO brengen.

Contact:

beheer@woningent.be
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Lucht is het beste antigif
Ventileer ook in de winter voldoende en vermijd CO-gevaar.
Ze noemen CO soms een stille moordenaar: je ziet, ruikt, proeft of voelt het niet. CO is heel
gevaarlijk, je kan er van sterven. Vooral in de winter moet je extra oppassen voor CO-vergiftiging.
Maar hoe herken je een CO-vergiftiging? En vooral: hoe kan je het vermijden?

Wat zijn de tekens van CO-vergiftiging ?

Wat doe je als je tekens hebt
van CO-vergiftiging?

›

Je krijgt snel hoofdpijn.

›

Je wordt misselijk.

›

Je voelt je moe.

2.		 Zet ramen en deuren open als dat kan.

›

Je bent duizelig of valt flauw.

3.		 Ga naar buiten.

1.		 Zet het verwarmingstoestel
(bv. ketel, kachel) uit.

Je kan natuurlijk ook om andere redenen deze
lichamelijke klachten hebben. Herken je naast je
lichamelijke klachten deze tekenen, dan kan dit
wijzen op CO vergiftiging:
›

 erschillende personen in je woning hebV
ben de klachten tegelijk.

›

 e klachten verminderen in frisse lucht of
D
wanneer je buiten gaat.

›

J e ziet gele vlammen in je gastoestel in
plaats van blauwe.

4.		 Kijk of de symptomen verdwijnen.
5.		 Laat een vakman het toestel onderzoeken.

Wat doe je als iemand een
CO-vergiftiging heeft?
1.		 Denk aan je veiligheid.
Ga niet zomaar de kamer binnen.
2.		 Open ramen en deuren als dat kan.
3.		 Zet het verwarmingstoestel
(bv. ketel, kachel) uit.
4.		 Is de persoon niet bewusteloos?
Breng hem uit de kamer en bel de huisarts.

DAN KAN DIT WIJZEN OP

5.		 Is de persoon bewusteloos?
Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het
om een CO-vergiftiging kan gaan.

CO-VERGIFTIGING!
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Moe

Flauw vallen

Hoofdpijn

Misselijk
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Hoe voorkom je CO-vergiftiging?
›

Ventileer je woning! Ook in de winter. Ventileren = voortdurend (24u op 24) de lucht
verversen. Door te ventileren kunnen schadelijke stoffen zoals CO uit je woning ontsnappen. Om een gezonde woning te hebben, moet je die dus constant ventileren.

›

Hou de ventilatieroosters in je woning open. Heb je geen ventilatieroosters in je
woning: zet dan je raam in kiepstand.

›

Heb je een gaskachel in je woning? Vergeet niet dat je kachel en schoorsteenkanaal
onderhouden moeten worden. Zorg er ook voor dat de afvoer van je toestel niet belemmerd is. Als huurder moet je je gaskachel zelf laten onderhouden.

Checklist tegen CO
✔

Ventileer je woning ook in de winter. Hou alle ventilatieroosters open.

✔

Problemen met je verwarmingstoestel? Contacteer direct de onderhoudsfirma. De onderhoudsfirma
stuurde je een brief met het telefoonnummer om defecten te melden. Vind je het telefoonnummer niet
terug? Dan kan je aan WoninGent vragen naar welke onderhoudsfirma je moet bellen.

✔

Doe nooit zelf werken aan je verwarmingstoestel. Dit is gevaarlijk. Werken aan een cv-ketel
of gasboiler moeten altijd gebeuren door een erkend vakman.

✔

Verwarm je met een gaskachel? Zorg ervoor dat de gaskachel en je schoorsteenkanaal goed
onderhouden zijn.

Contact:

beheer@woningent.be
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Zo maak je je tuin winterklaar
Met deze tips is je tuin in 1-2-3 klaar voor de winter
Wist je dat je ook je tuin moet klaarmaken voor de winter? Je doet dit het beste in de maanden
oktober en november, voordat het begint te vriezen. Zo bespaar je jezelf heel wat werk in het
voorjaar. Je zorgt er ook voor dat je tuin de lente erop mooi kan groeien en bloeien. We geven je
enkele tips om je tuin helemaal winterklaar te maken.

1. Ruim bladeren op

4. Denk aan de dieren in je tuin

Hark regelmatig de bladeren samen en verwijder ze van
het gras. Want je gras moet voldoende lucht en licht krijgen. Zo voorkom je mos en bruine plekken in het gras.

Maak van je tuin een echte thuis voor dieren. Ruim
niet alle bladeren onder je haag of tussen je planten
op, zodat de dieren goed de winter doorkomen. Egels
kruipen het liefst weg in een dikke laag compost of
bladeren voor hun winterslaap. Je kan ook een egelkoepel kopen, waarin je stro, hooi of bladeren stopt.

2. Verzorg het gras
Je mag het gras blijven maaien, totdat het niet meer
groeit. Maai je gras niet te kort. Je kan ook kalk
strooien om mosvorming tegen te gaan.
3. Sluit de buitenkraan af
Heb je een buitenkraan? Sluit die af. Zo voorkom je
dat je buitenkraan en waterleiding bevriezen.
Vergeet ook de tuinslang niet. Wanneer het water
dat hierin zit bevriest, zet het uit en kan de tuinslang
barsten. Laat dus al het water uit je tuinslang lopen
voor je de tuinslang opbergt.
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5. Plant bloembollen
Het najaar is het ideale moment om bollen te
planten. Voorjaarsbloemen zoals tulpen, hyacinten,
narcissen en krokussen kun je planten tot de eerste
week van december, voor het ’s nachts vriest. Zo
krijg je een tuin vol mooie bloemen in de lente!

ONDERHOUD EN HERSTEL

6. Onderhoud je tuinmeubelen
Het najaar is het moment om je tuinmeubelen proper te maken. Als jouw tuinmeubelen in de winter
buiten blijven staan, kan je ze beschermen met een
speciale hoes. Zo gaan je tuinmeubelen langer mee.
7. Bescherm je planten tegen vorst
Niet alle planten kunnen tegen de koude. Heb je
planten in je tuin die niet tegen vrieskou kunnen?
Bescherm ze dan. Je kan dit doen met stro en jute
of noppenfolie. Als je ervoor kiest om je planten
te omwikkelen met folie, zorg er dan voor dat er
gaatjes in geprikt zijn. Zo krijgt je plant voldoende
zuurstof en sterft hij niet.
Planten in potten kunnen snel bevriezen. Je kan je
planten in potten beschermen door de bloempot
aan de buitenkant in te pakken met noppenfolie.
Vergeet niet om gaatjes te prikken in de bodem
van de folie, zodat regenwater nog weg kan lopen.
Als het een langere tijd gaat vriezen, dan kan je de
bloempotten binnen zetten.

Is jouw tuin goed onderhouden?

rt:
ngskaa
Meldi

:
Adres

telling:
Vasts

ling:
ststel

/

We komen dan later nog eens controleren of je tuin wel goed onderhouden is.
Bedankt aan alle bewoners die hun tuin netjes houden!

n
rhoude
onde
goed

mmer:
entienu
Refer

va
Datum

WoninGent controleert regelmatig of bewoners hun tuin goed onderhouden.
Is je tuin niet goed onderhouden? Dan krijg je deze kaart in je brievenbus.
Daarop staat wat je nog beter kan doen.

et
Tuin ni

/

cirkel):
n (om
binne
trole
agen
e con
werkd
Nieuw
30
21
14
7

Uur:

me
Naam
Snoei
de bomen

rker:
dewe

Knip
de klimplant

Contac

Verwijder
het afval

Scheer
Verwijder99 55.
235
?
de hagen
of 09onkruid
vragen
.be het
r.
Heb je oningent
numme
eer@w
erentie
via beh jd het ref
teer ons meld alti
Ver

Herstel de tuin
in de oorspron
kelijke staat: Je tuin
is geen parking.

Maai
het gras

Snoei
de struiken
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100 JAAR SOCIAAL WONEN
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100 JAAR SOCIAAL WONEN

100 jaar sociaal wonen
WoninGent zet deuren open van uniek renovatieproject
Sociaal wonen bestaat dit jaar officieel 100 jaar.
Want 100 jaar geleden werd de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen opgericht. En dat
vierden we op zondag 13 oktober tijdens Sociaal
Wonendag. Een 40-tal sociale huisvestingsmaatschappijen openden de deuren van hun werven
en projecten. WoninGent organiseerde rondleidingen in ons unieke renovatieproject in de
Tichelrei. Bezoekers konden een kijkje nemen in de
gerenoveerde appartementen. Ze kregen ook heel
wat uitleg over de renovatie en over de geschiedenis van de sociale woonwijk Groenebriel.

Eind 2017 begonnen we met de renovatie. Want
het gebouw was verouderd en de appartementen waren te klein. We maakten er een modern
gebouw van dat aangepast is aan de 21ste eeuw.
De gerenoveerde appartementen zijn ruim en
energiezuinig. We kregen van Stad Gent subsidies
om het gebouw extra energiezuinig te maken.
Maar we herstelden het gebouw ook in z’n oude
glorie. Want het gerenoveerde gebouw lijkt zoveel
als mogelijk op het originele ontwerp van Jules
Trenteseau. Op dit moment doet de aannemer de
laatste werken in het gebouw. In het voorjaar van
2020 beginnen we te verhuren.

Het appartementsgebouw in de Tichelrei werd
in de jaren 1950 ontworpen door architect Jules
Trenteseau. Samen met de andere gebouwen in de
Groenebriel staat het op de inventaris van onroerend erfgoed. Dit betekent dat het een waardevol
gebouw is dat we niet zo maar mochten afbreken.
Samen met de Dienst Monumentenzorg is beslist
om het gebouw te renoveren.

Wist je dat?
WoninGent de oudste sociale
huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen
is? WoninGent is opgericht in 1904 en
is dus eigenlijk al 115 jaar oud.
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Bewoonster
Irène viert
100ste verjaardag
Omdat sociaal wonen dit jaar 100 jaar
bestaat, zet de Vereniging van Vlaamse
Huisvestingsmaatschappijen (VVH) enkele
100-jarige bewoners in de bloemetjes. Ook
onze bewoonster Irène mocht dit jaar 100
kaarsjes uitblazen. We gingen bij Irène op de
koffie voor een gezellige babbel. Al meer dan
veertig jaar woont Irène alleen in haar sociale
woning in Ledeberg, maar haar dochter
Rolande woont om de hoek in hetzelfde
gebouw. En ook buurvrouw Gilberte (93 jaar)
komt elke dag langs voor een tasje koffie.

Bijna halve eeuw in een
sociale woning
In 1975 komt Irène in een sociale woning wonen op
de Watersportbaan, waar haar dochter Rolande met
haar man sociaal huurt. Rolande: «Toen we onze
sociale woning konden omruilen voor een groter
appartement is mijn ma in ons appartement komen
wonen. Een soort van “ruil” zeg maar. » Als haar
dochter Rolande na haar scheiding naar Ledeberg
verhuist, dient Irène een aanvraag in voor een sociale
woning in Ledeberg. In 1982 verhuist ze en intussen
woont ze al bijna 40 jaar in haar sociale woning.
Woon je hier graag?
Irène « Zeker in de beginjaren, in de jaren tachtig,
was het hier heel fijn wonen. De tram stopte voor de
deur. Ik stapte hier ’s morgens op de tram en ging
naar de vrijdagmarkt. Tegen 13u was ik terug thuis.
Helaas is de tramlijn verdwenen. Ook de buurt is wel
wat achteruit gegaan. Maar ik geniet wel van het uitzicht op het park, al zagen we er vroeger meer van.
Sinds de renovatie – zo’n vier jaar geleden – komen
de ramen niet meer tot op de grond. »
In 2015 renoveerde WoninGent de gevel van het
appartementsgebouw. De gevel werd vernieuwd en
geïsoleerd. We vervingen ook de verouderde ramen
door moderne exemplaren met dubbel glas. De extra
isolatie maakt een groot verschil op de energiefactuur.
« We hoefden niet te verhuizen. De vervanging van
de ramen gebeurde op één dag en we zijn op tijd
verwittigd. » legt Irène uit.
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Interview en foto’s:
Els Matthysen – Vereniging voor Vlaamse
Huisvestingsmaatschappijen

Hoe zien je dagen eruit?

Heb je angst om te sterven?

« Op weekdagen komt mijn zoon met zijn hond eten.
Ik kook dan voor hem. In het weekend logeer ik bij mijn
oudste dochter. Op weekdagen komen ook de verpleger,
de dokter en de poetsvrouw langs. Dat breekt de dag. »

« Nee hoor. Ik heb een mooi leven gehad. Wat het
recept is om zo oud te worden? Vers en gezonde
voeding. Ik kook zelf. Ik heb nooit gerookt, slechts af
en toe een glaasje. »

Wat zijn je mooiste herinneringen aan sociaal
wonen?

Heb je nog een wijze raad?

« Toen ik hier pas woonde, keek ik samen met mijn
buurvrouwen naar feuilletons op televisie als Den dikke
en den dunne. Soms waren we wel met zeven. Maar
de “meiden” van toen zijn ondertussen allemaal overleden. Er is nu veel minder contact tussen de buren. Ik
vind dat jammer. Ik kijk altijd uit naar de koffienamiddagen voor de bewoners. Het is dan een mengeling van
culturen. Naast mij woonde vroeger een lieve mevrouw
van Afrikaanse afkomst met een baby. Daar had ik een
fijn contact mee. Ze noemde mij “Mémée”. Ik heb
vaak op haar kindje gepast als ze haar oudere dochter
van school ging halen. » vertelt Irène. « En mijn buurvrouw Gilberte komt ook alle dagen even langs voor
een babbeltje en een tasje koffie. Ze haalt ook mijn
post uit de brievenbus. Ik kan moeilijk alleen zijn. »
Zou je graag naar een rusthuis gaan?

« Kom alstublieft goed overeen want het leven is zo
snel voorbij. Doe iets goeds met je leven. Doe goed
en kijk niet om. »
De menslievende dansers
Na ons gesprek voegt Irène nog iets moois toe: « Ik kon
vroeger goed dansen, Charleston en zo. Duizenden franken heb ik bijeen gespaard voor mensen die aan Tering
lijden. Met “De menslieve dansers” hebben we in cafés
gedanst van Aalst, Antwerpen tot Brussel. Als meisje van
dertien toonde ik mijn dansjes bovenop de biljart. Het
geld dat we daarmee inzamelden ging naar de teringlijders. Dansen zat me in het bloed. Hoorde ik muziek, dan
begon ik te dansen. Ook mijn papa kon enorm goed
dansen. Voordat ik ging slapen danste hij met mij de
kamer rond – ik stond dan op zijn voeten. Het was zo’n
mooie tijd. Maar alles gaat voorbij. »

« Graag is veel gezegd, maar ik zou me minder
alleen voelen. Maar ik ben nog te ”fit” om toegelaten te worden. Op basis van vragen pijlen ze jouw
zelfredzaamheid, de basis om naar een “home” te
mogen gaan. Voorlopig kom ik niet in aanmerking
en dat is jammer want ik ben graag tussen de mensen en ik pas me ook snel aan. »
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Sneller nieuwe, kwaliteitsvolle
woningen in Nieuw Gent
Je kon het eerder al lezen in WijsWonen. WoninGent gaat de gebouwen Aurora, Milenka, Orion,
Jupiter, Mercurius en Saturnus in Nieuw Gent slopen en vervangen door nieuwe gebouwen. We
kennen nu de volgorde waarin we de gebouwen zullen slopen en vervangen. We pakken de
gebouwen ook sneller aan. Binnen 10 jaar, tegen 2030, zouden de zes oude woontorens allemaal
vervangen moeten zijn door nieuwe appartementsgebouwen.

Nieuwe wijk tegen 2030
Volgens het eerste plan zou de vervanging van de zes woontorens ruim 15 jaar duren. Na verder onderzoek
weten we dat de gebouwen sneller verouderen dan verwacht. Daarom slopen en vervangen we ze sneller.
Want WoninGent wil sneller kwaliteitsvolle woningen voor de bewoners in Nieuw Gent. De werken inkorten
zal ook positief zijn voor de leefbaarheid in de wijk.

Saturnus eerst
We beginnen met het gebouw Saturnus. In een tweede fase volgen de gebouwen Jupiter en Mercurius.
Tot slot zijn de gebouwen Aurora, Milenka en Orion aan de beurt.
Alle bewoners van de zes woontorens kunnen verhuizen naar een andere sociale woning binnen of buiten
de wijk. De wijkmonitor van WoninGent begeleidt en ondersteunt de bewoners tijdens de verhuis. Wij doen
dit voor al onze bewoners die moeten verhuizen, omdat wij hun woning gaan renoveren of vervangen.

Duidelijke informatie voor de bewoners
Op zaterdag 14 september organiseerde WoninGent zes infomomenten voor de bewoners van de
gebouwen Saturnus, Mercurius, Jupiter, Milenka, Aurora en Orion in Nieuw Gent. We gaven uitleg over
de plannen en bewoners konden hun vragen stellen.
Voor de bewoners van het gebouw Saturnus was er een tweede infomoment op zaterdag 12 oktober.
Zij kregen tijdens dit infomoment meer praktische informatie over hun verhuis.

Contact:
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1

›
›
›
›

Saturnus

Verhuis: 2019-2020

›

Start sloop: najaar 2020
Start werken nieuw
gebouw: 2de helft 2022
Nieuw gebouw klaar:
2024

›
›
›

Contact:

Jupiter & Mercurius

2

Verhuis: 2021-2022. Als de
nieuwe gebouwen aan het
Rerum Novarumplein en op
de hoek van de Kikvorsstraat
met de Zwijnaardsesteenweg
klaar zijn.
Start sloop: 2de helft 2022
Start werken nieuwe
gebouwen: 2de helft 2023
Nieuwe gebouwen
klaar: 2026

3

›

›
›
›

Milenka, Aurora
en Orion
Verhuis: Als de nieuwe
gebouwen op de plek
van Saturnus, Jupiter en
Mercurius klaar zijn
Start sloop:
2de helft 2026
Start werken nieuwe
gebouwen: 1ste helft 2028
Nieuwe gebouwen klaar:
2030

ikhebeenvraag@woningent.be
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55 nieuwe sociale woningen
aan de Hogeweg
Het project Zeemanstuin is een groot,
nieuw woonproject tussen de Hogeweg en
de Sint-Bernadettestraat. Op fietsafstand dus van
het centrum van Gent. Er komen 329 nieuwe
huizen en appartementen rond een centraal park.
Het zal een mix zijn van sociale woningen en
budgetwoningen en van huurwoningen en koopwoningen.

Alle huizen hebben een ruime stadstuin. De appartementen hebben allemaal een terras.
Bij de ontwikkeling van de site en de gebouwen ging
veel aandacht naar duurzaam en kwaliteitsvol wonen.
Zo zijn er zonneboilers op het dak voor de verwarming
van het warm water in de appartementen. De volledige site is een autoluw woonerf met veel groen. Elke
groep gebouwen heeft een eigen parkeerhaven.

WoninGent bouwde 55 moderne, kwaliteitsvolle
sociale woningen op de site. De eerste bewoners kwamen deze zomer in hun nieuwe woning
wonen. Het gaat om:
›

10 huizen met 3 en 4 slaapkamers.

›

E en appartementsgebouw met 15 appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers

›

E en appartementsgebouw met 30 appartementen met 1 en 2 slaapkamers.

Appartementsgebouw met 15 appartementen aan
de Bernmaaieweg.

22

Appartementsgebouw met 30 appartementen aan
het Fibulaplein.

In de kijker
Onze bewonerswerking
organiseerde de voorbije
maanden heel wat leuke
activiteiten samen met
de bewoners.
Dag van de Buren - Watersportbaan

Dag van de Buren – Vaartstraat

Heb jij ideeën voor een activiteit
in jouw gebouw of wijk? Laat dan
iets weten aan je wijkmonitor of via
ikhebeenvraag@woningent.be.

Koffiemoment Jan Yoensstraat

Koffiemoment Ferrero Café – Francisco Ferrerlaan
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Sluitingsdagen

WoninGent is gesloten op volgende dagen:
›

Woensdag 25 december 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020.

›

Op dinsdag 24 december zijn wij bereikbaar tot 15 uur.

Voor technische noodgevallen kan je tijdens deze sluitingsdagen bellen
naar ons noodnummer 09 235 99 55.

Hoe contacteer je ons?

Een vraag?
Op www.woningent.be kan je heel wat info terugvinden.
Onderhoud en herstellingen:
vraag je herstelling aan via www.woningent.be
beheer@woningent.be
09 235 99 55

Verhuurdienst en sociale dienst:
www.woningent.be
E-mail verhuurdienst: verhuur@woningent.be
E-mail sociale dienst: ikhebeenvraag@woningent.be
09 235 99 60

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)

Bus en tram:

2

Halte Rerum Novarumplein

			Halte
Salamanderstraat
5

