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Beste bewoner,
Eerst en vooral willen we je het allerbeste wensen voor

In deze WijsWonen schenken we ook aandacht aan

2020! Met het begin van het nieuwe jaar zijn er ook

enkele kleine, ongewenste diertjes. De winter is volop in

een aantal belangrijke zaken die veranderen.

het land. Dat betekent ook dat je extra moet o
 ppassen

Zo berekenen we je huurprijs vanaf nu op een andere

om geen ongedierte zoals muizen in je woning te

manier. Dat is een beslissing van de Vlaamse Regering.

lokken. Want in de winter zijn deze beestjes op zoek

In deze WijsWonen geven we je meer informatie

naar voedsel en een warme schuilplek. We zien jammer-

over wat er verandert en hoe dat jouw huurprijs kan

genoeg ook meer en meer bedwantsen opduiken in

beïnvloeden. Maar ook andere regels voor sociale

woningen van bewoners. Direct een professionele

huurders veranderen vanaf 1 januari.

ongediertebestrijding aanvragen is de boodschap, want
voor je het weet is er een plaag in het gebouw.

Op onze webite www.woningent.be vind je alle
info terug over deze veranderingen. Heb je toch nog

Tot slot gingen we op de koffie met enkele bewoners van

vragen? Dan staan onze medewerkers voor je klaar. We

de Francisco Ferrerlaan. Heb jij ook leuke ideeën om in dit

passen daarom begin januari speciaal de openingsuren

nieuwe jaar de bewoners in je gebouw samen te brengen?

van onze balies aan en ook het zitmoment van je

Laat dan iets weten via ikhebeenvraag@woningent.be.

wijkmonitor staat tijdens de maand januari in het teken
van de nieuwe huurprijsberekening en wetgeving.
Wist je verder dat de inhoud van de blauwe pmd-zak

Met vriendelijke groeten,

verandert? Vanaf januari mag je veel meer soorten plastic
in je pmd-zak doen. Dat is niet alleen goed voor het
milieu, maar ook voor je portemonnee.

Karin Wouters

Marc Heughebaert

algemeen directeur

voorzitter
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Nieuwe huurprijs vanaf 2020
Vlaamse Regering verandert de regels voor
het berekenen van je huurprijs
Binnenkort krijg je je nieuwe huurprijsberekening in de brievenbus. Die zal anders zijn dan vroeger.
Want de Vlaamse Regering verandert op 1 januari 2020 de manier waarop sociale huisvestingsmaatschappijen de huurprijs berekenen. Dit is zo voor alle sociale huurders in Vlaanderen. We geven je meer
uitleg over wat er allemaal verandert en wat dit voor jou betekent.

Wat verandert er
op 1 januari 2020?

1.

Bepalen van je inkomen

Hoeveel huur je elke maand betaalt, hangt vooral af
van je inkomen. Vanaf 1 januari 2020 berekenen we je

De Vlaamse Regering heeft 3 dingen veranderd:

inkomen op een andere manier.

1.

Hoe we je inkomen berekenen.

2.

Hoe we de waarde van je woning berekenen.

3.

Voor een energiezuinige woning betaal je

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het

een energiecorrectie.

inkomen van alle bewoners ouder dan 18 jaar.

Van wie telt het inkomen mee?

Dus de inkomens van ouders, grootouders, broers,
zussen en kinderen ouder dan 18 jaar die bij je wonen,
tellen mee voor de berekening van je huurprijs. Ook als
dit personen met een handicap zijn.
Alleen de inkomsten van meerderjarige kinderen voor
wie je nog kinderbijslag krijgt, tellen we niet mee.

Welk inkomen telt mee?
Vanaf 1 januari kijken we naar je inkomen in het jaar
waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking
heeft. We kijken dus niet meer naar je inkomen van 3
jaar geleden.
Alleen als jij en jouw gezin toen geen inkomen hadden,
kijken we naar jullie inkomsten op vandaag.
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2.

De sociale huurschatter

3.

De energiecorrectie

Je huurprijs hangt ook mee af van de marktwaarde van

Woon je in een gebouw dat na 2008 gebouwd of

jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor je

gerenoveerd werd? Dan kan het zijn dat je vanaf

woning op de private huurmarkt.

1 januari 2020 een bedrag voor ‘energiecorrectie’
ziet verschijnen bij de berekening van je huurprijs.

Vroeger bepaalde de notaris de marktwaarde van je
woning. Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde

De energiecorrectie is een toeslag

van je woning met de sociale huurschatter. Dit is

voor woningen met energiezuinige

een schattingsmodel ontwikkeld door de Vlaamse

investeringen, zoals een goede isolatie,

Regering. Alle sociale huisvestingsmaatschappijen

een zuinige verwarmingsketel of zonne-energie.

gebruiken vanaf januari 2020 de huurschatter om de
marktwaarde van hun woningen te berekenen.

Want als wij extra geld hebben geïnvesteerd om jouw
woning energiezuiniger te maken, dan verbruik je

Om de marktwaarde te bepalen kijken we naar de

minder. Je bespaart op je factuur voor verwarming en

ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal

warm water.

slaapkamers of het bouwjaar. Voor sommige bewoners
zal de marktwaarde van hun woning dalen, bij andere

Hoeveel toeslag je moet betalen, hangt af van hoeveel

bewoners zal die stijgen.

energie jij minder verbruikt door onze extra investering.
Het bedrag varieert tussen de 0 en de 35 euro.
We b
 erekenen dit volgens de regels van de Vlaamse Regering.
Jouw energiebesparing wordt berekend aan het
voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag
een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat
jij bespaart op jouw energiefactuur.
Woon je in een woning waar we geen extra
investeringen deden om ze energiezuiniger te maken?
Dan betaal je geen energiecorrectie.

Wat verandert er niet?
Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan:

›
›

De gezinskorting is een korting die je krijgt op de huurprijs voor elke persoon ten laste.
De patrimoniumkorting is een korting op je huurprijs voor woningen met een lage marktwaarde.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de basishuurprijs van de woning.
Dit verandert niet.

Contact:

huurprijs@woningent.be
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Wat is de sociale
huurschatter?

IN DE KIJKER

Vanaf 1 januari 2020 berekenen we de marktwaarde
van je woning met de sociale huurschatter. De sociale
huurschatter is ontwikkeld door de Vlaamse Regering.
De nieuwe sociale huurschatter bepaalt de marktwaarde
van een sociale huurwoning op basis van verschillende
zaken. Onder andere de ligging van de woning maar
ook woningkenmerken zoals het bouwjaar, het aantal
slaapkamers, parkeerplaatsen, het aantal verdiepingen,
de uitrusting van de keuken, verwarming en isolatie
spelen een rol. Op deze manier kunnen we een nog
juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

WONINGTYPE:
HUIS OF
APPARTEMENT

LIGGING

BOUWJAAR

BEBOUWINGSTYPE

1.

11.
12.

2.

7.

13.

9.

3.

4.

8.

10.

6

6.

5.
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1.

Dakisolatie

2.

Aantal slaapkamers

3.

Vragen over jouw nieuwe
huurprijs?
Op onze website www.woningent.be staat veel
 
info over de nieuwe huurprijs. Misschien vind je daar

Oppervlakte tuin

het antwoord op je vraag. Je kan ook een vragen
4.

Oppervlakte terras

5.

Verwarmingstype

6.

Aanwezigheid lift

7.

Bruto woonoppervlakte

8.

Keuken

9.

Vloerafwerking

10.

Parkeerplaats

formulier invullen op onze website.

Je kan je vraag mailen naar huurprijs@woningent.be.
 

Je kan elke werkdag tussen 9:00 – 12:00 en tussen
 
13:00 en 16:00 bellen naar het speciale telefoon
nummer 09 235 99 80. Dit is een tijdelijk nummer
voor vragen over je nieuwe huurprijs.

Je kan je vraag het snelst en gemakkelijkst stellen via
onze website of e-mail. Wil je toch graag persoonlijk

11.

Aantal bouwlagen

12.

Beglazing

een medewerker spreken? Dan kan dit ook:
Op vrijdag 3 januari 2020 zijn onze verhuurbalies
uitzonderlijk open tussen 8:30 - 11:00 en tussen
13:00 – 15:00. Je hoeft geen afspraak te maken.

13.

Badkamer & toilet
Van 6 tot en met 17 januari 2020 zijn onze
verhuurbalies van maandag tot en met vrijdag open
voor bewoners met vragen over hun huurprijs en de
nieuwe wetgeving:

›
›

Tussen 8:30 – 11:00 kan je zonder afspraak
komen.
Tussen 13:00 – 15:00 kan je op afspraak komen.
Je mailt naar huurprijs@woningent.be of belt naar
het nummer 09 235 99 80 om een afspraak te maken.

Op dinsdag 14 januari 2020 kan je tussen
 
13:30 – 16:30 naar het zitmoment van je wijkmonitor in je wijk komen Die dag beantwoorden we
vragen van bewoners over hun nieuwe huurprijs of
over de andere nieuwe regels voor sociale huurders.
Voor andere vragen kan je uitzonderlijk niet terecht
op deze zitdag.
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Nieuwe wetgeving
sociale huur
Vlaamse Regering verandert
regels voor sociale huurders
Niet alleen je huurprijs verandert vanaf 1 januari 2020.
Er zijn vanaf dan ook enkele nieuwe regels. Deze regels komen
van de Vlaamse Regering en gelden voor alle sociale huurders.
Er verandert heel wat. Wij vatten de belangrijkste veranderingen voor je samen.
Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. Neem dus zeker de tijd om alles goed te lezen.

1.

 psplitsing tussen huurders
O
en bijwoners

Wie is bijwoner?
Alle andere personen die bij je wonen in je sociale huur-

Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen

woning, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten

huurders en bijwoners.

of plichten. Ze moeten geen huurovereenkomst tekenen
en ze moeten ook niet voldoen aan voorwaarden om in
je woning te verblijven.

Wie is huurder?
Deze personen beschouwen we als huurders:

›
›

Let op:

De persoon die zich opgaf als
referentiehuurder.
De persoon die getrouwd is, wettelijk
samenwoont of de feitelijke partner is van
de referentiehuurder. Deze persoon woont

Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen
tellen in sommige gevallen mee voor de berekening
van je huurprijs.

samen met de referentiehuurder in de sociale
woning. Deze persoon moet ook aan enkele
voorwaarden voldoen.

2.

 inde huurovereenkomst bij
E
overlijden

Als de laatste huurder overlijdt, dan stopt de huur

Let op:

overeenkomst automatisch. Dit gebeurt op het einde
van de tweede maand na het overlijden.

Als je feitelijke partner na de start van je huurcontract

Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog

komt inwonen, dan wordt die maar na één jaar

minimum zes maanden en misschien langer in de

bijwonen ook huurder. Dit kan alleen als jullie op dat

woning blijven wonen. Zij sluiten dan een bezet-

moment samen voldoen aan alle voorwaarden.

tingsovereenkomst af met WoninGent voor een

Voldoen jullie niet, dan zal je partner de h
 uurwoning

bepaalde periode. Dit betekent dat we opnieuw een

moeten verlaten.

plaatsbeschrijving doen en dat zij ook een waarborg
zullen moeten betalen.
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3. Strengere
eigendomsvoorwaarden

Heb je nog vragen over
deze veranderingen?

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwOp onze website www.woningent.be staat
 
veel info over de nieuwe regels. Misschien vind

grond bezitten, niet in België en niet in het buitenland.
Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendoms-

je daar het antwoord op je vraag. Je kan ook

voorwaarden strenger:

een vragenformulier invullen op onze website.

›
›

Je mag geen woning of bouwgrond in
erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben.

Je kan je vraag mailen naar
 
verhuur@woningent.be.

Je mag geen woning of bouwgrond in
vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar
procent. Je mag ook geen woning of
bouwgrond in vruchtgebruik geven.

Je kan elke werkdag tussen 9:00 – 12:00
 
en tussen 13:00 en 16:00 bellen naar het

Er zijn enkele uitzonderingen:

›

tijdelijke telefoonnummer 09 235 99 80.

Je had voor 1 januari 2020 al een huurcontract
bij WoninGent maar je voldoet niet aan de
nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde.

›

 Op vrijdag 3 januari 2020 zijn onze
verhuurbalies uitzonderlijk open tussen 8:30 -

In dat geval geldt er een uitzondering.
Je kreeg of erfde een woning of bouwgrond.

11:00 en tussen 13:00 – 15:00. Je hoeft geen

Ook in dat geval zijn er uitzonderingen mogelijk.

afspraak te maken.

Contacteer WoninGent om dit te bespreken.

4.

Van 6 tot en met 17 januari 2020 zijn onze

Nieuwe voorrangsregels

verhuurbalies van maandag tot en met vrijdag
open voor bewoners met vragen over hun

Als je gezin te groot is voor je woning kon je vroeger met
voorrang verhuizen naar een grotere woning. Vanaf 1
januari krijg je alleen nog voorrang als er door geboorte,
adoptie of pleegzorg een kind bij komt in jouw gezin.
Je krijgt geen voorrang meer als er iemand (bijvoorbeeld

huurprijs en de nieuwe wetgeving:

›
›

Tussen 8:30 – 11:00 kan je zonder
afspraak komen.
Tussen 13:00 – 15:00 kan je op afspraak
komen.

een familielid, een vriend, een nieuwe partner met

Je mailt naar huurprijs@woningent.be of

kinderen …) bij jou komt wonen en je woning hierdoor

belt naar het nummer 09 235 99 80 om een

te klein wordt.

afspraak te maken.

Op dinsdag 14 januari 2020 kan je tussen
 
13:30 – 16:30 naar het zitmoment van je
wijkmonitor in je wijk komen. Die dag
beantwoorden we vragen van bewoners over
hun nieuwe huurprijs of over de andere nieuwe
regels voor sociale huurders.

Contact:

verhuur@woningent.be

9

SAMEN WONEN

Koffieklets
met de buren

#

?!

In de Francisco Ferrerlaan organiseren we samen met straathoekwerk en de dienst O
 ntmoeten
en Verbinden van Stad Gent regelmatig een koffiemoment. Dit is de ideale gelegenheid voor
de bewoners om elkaar beter te leren kennen. Het recept is heel eenvoudig: een tafel, enkele
stoelen en natuurlijk warme koffie en heerlijke koekjes. We gingen langs voor een leuke
koffieklets met de buren.

Myriam woont al 15 jaar in de Ferrerlaan. Eerst samen

Myriam

met haar man. Sinds zijn overlijden zo’n 11 jaar geleden,
woont ze er alleen.

Nu

is er elke

2

maanden

een koffiemoment.

« Ik kijk echt uit naar deze koffiemomenten » vertelt

als we dit vaker zouden

café in de Sleepstraat. Ik was altijd onder de mensen

Het

zou heel fijn zijn

kunnen organiseren.

Myriam. « Ik hou ervan om onder de mensen te zijn en
sociale contacten te leggen. Vroeger had ik een bekend
en kende iedereen. Ik ben nu 80 jaar en sinds m’n man
overleden is, gaat alles moeizamer. Gelukkig komt m’n
dochter elk weekend langs. »
Ondanks haar leeftijd, is Myriam helemaal mee met
de moderne technologieën. « Ik zit op Facebook en
Messenger » legt Myriam uit. « Maar echt menselijk
contact is zoveel belangrijker. Dat vind ik zo fijn aan
deze koffiemomenten. Je leert er nieuwe mensen
kennen en kan echte gesprekken hebben. »
Of Myriam nog tips heeft hoe het koffiemoment
nog beter kan? « Nu is er elke 2 maanden een
koffiemoment. Het zou heel fijn zijn als we dit vaker
zouden kunnen organiseren. »
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Nog twee anciens zijn Godelieve en Irène.
Vrijwilligster Godelieve woont ruim 22 jaar in de
Ferrerlaan, Irène zelfs al meer dan 40 jaar.
« Weet je, op donderdagnamiddagen ga ik normaal
kaarten met enkele vriendinnen. » vertelt Godelieve
« Maar voor de koffiemomenten maak ik graag een
uitzondering. Dan verplaatsen we onze kaartnamiddag
naar de woensdag. »
« De koffiemomenten zijn een heel leuk initiatief. »
Vult Irène aan. « Er wonen in dit gebouw veel oudere
mensen. Tijdens zo’n koffiemoment komen we allemaal
eens buiten, praten we met elkaar. Dat doet deugd.
En we leren nieuwe bewoners kennen. »
« Maar het zou nog fijner zijn als er meer bewoners
zouden komen » Godelieve is vol enthousiasme.
« Hiermee dus een warme oproep aan alle buren die
WijsWonen lezen: Ferrero Café is super gezellig!
Kom volgende keer dus zeker af als je kan. En het zijn
ook echt lekkere koffie en koekjes » knipoogt ze.

Irène

Godelieve
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Myriam

En

er zijn ook echt

;)

lekkere koffie en koekjes!

Gustaaf

Myriam woonde tot voor kort in de derde Rabottoren.

Rabottorens wel miste. » legt Myriam uit. « Ik vind deze

Een jaar geleden verhuisde ze naar de Ferrerlaan, omdat

koffiemomenten heel fijn, omdat ik zo als ‘nieuweling’

WoninGent de laatste Rabottoren gaat afbreken.

in het gebouw mijn medebewoners kan leren kennen. »

« Ik heb 13 jaar in de derde Rabottoren gewoond.

Myriams buurman Gustaaf is dan weer een ancien in

» vertelt Myriam « We hadden daar een hechte

het gebouw. « Vraag me niet hoe lang ik hier al woon,

bewonersgroep. We gingen bij elkaar langs en deden

maar het is zeker al meer dan 20 jaar. M’n vrouw en

bijvoorbeeld boodschappen voor elkaar. Toen ik moest

ik zijn heel blij met Myriam als nieuwe buurvrouw.

verhuizen, vroeg m’n dochter of ik niet dichter bij haar

Ondertussen kennen we elkaar goed. En door deze

kon komen wonen in de Bloemekenswijk. Dat is voor

koffiemomenten leren zowel Myriam als ikzelf de mensen

m’n dochter een stuk eenvoudiger. Want ze komt elke

kennen achter de gezichten die je in de gang of de lift

dag bij me langs. M’n dochter is een echte schat die

tegenkomt. » vertrouwt hij ons toe.

heel veel voor mij doet. »
Myriam voelde zich gelukkig snel thuis in de Ferrerlaan « Ik woon hier graag. Ik heb fijne buren. En m’n
appartement heeft een zonnig balkon, wat ik in de

Oproep:
Heb jij ook leuke ideeën om de bewoners in je
gebouw samen te brengen? Laat dan iets weten via
ikhebeenvraag@woningent.be. We bekijken dan
samen met onze partners zoals de dienst Ontmoeten
en Verbinden hoe we dit idee kunnen realiseren.
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Vuurwerk:
niet vanaf je balkon of binnentuin!
2020 staat voor de deur. Wij wensen iedereen fijne
eindejaarsfeesten.
Het is belangrijk dat we met z’n allen veilig kunnen feesten. Daarom herinneren we je eraan dat het verboden is om
vuurwerk af te vuren vanop de balkons of binnentuin van de appartementsgebouwen. Dat zijn geen open en veilige
plaatsen. Door er vuurwerk af te vuren kan brand ontstaan. Je stoort ook je buren.
Ook op het openbaar domein is vuurwerk afvuren verboden. De Stad Gent laat enkel gewoon vuurwerk toe op oudejaarsavond tussen middernacht (24u) en 1u. Je moet ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Het is in Gent altijd en op
alle plaatsen verboden om wensballonnen op te laten.
Meer info: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/preventie-en-veiligheid/veiligheid-thuis/vuurwerk
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Zo overwintert
de muis niet bij jou thuis
Met deze tips hou je muizen buiten.
De winter komt eraan. Dit is het moment waarop muizen naar binnen komen op zoek naar eten en
warmte. Zorg ervoor dat je de muizen niet naar jouw woning lokt. We geven enkele tips om muizen
buiten te houden.

Zo hou je muizen buiten
In de winter vinden muizen minder eten in de natuur.
Dus gaan ze op zoek naar voedsel in huizen en gebouwen.
Daar vinden ze ook een warme plek om zich te

5 tips tegen muizen en
ander ongedierte
1.

beschermen tegen de koude winterdagen. Als je het

 oe je afval in een gesloten
D
vuilnisbak met deksel.

gemakkelijk maakt voor muizen om eten te vinden bij
je thuis, zitten ze voor je het weet in je woning.

Verzamel je afval altijd in een stevige vuilnisbak met een
deksel. Binnen in je woning en buiten op je terras of in je
tuin. Zet nooit gewoon een plastic vuilniszak buiten. Dieren
ruiken van ver dat er etensresten in zitten. Ze scheuren
zonder problemen je vuilniszak open op zoek naar voedsel.

2.

 ooi geen eten zoals
G
broodresten in je tuin

Natuurlijk mag je de vogels in je tuin extra eten geven
tijdens de winter. Want dat hebben ze nodig. Je kan in
verschillende dieren- en tuinwinkels speciaal voer voor
vogels kopen. Maar zorg ervoor dat dit geen muizen aantrekt:

›

Strooi niet te veel in één keer, dat kan
muizen en ratten aantrekken.

›

Haal het eten weg als het donker wordt.
Vogels geef je het beste ’s morgens en in de
late namiddag eten.

›

Ruim ook alle restjes van de grond op, zodat
muizen en ratten ’s nachts de restjes niet
kunnen opeten.

14

NET-WONEN

3.

 ewaar je eten in stevige
B
verpakkingen die je goed kan
sluiten, zoals glazen bokalen
en blikken of plastic dozen.

Toch een muis in huis?
Start direct de bestrijding
Zie je sporen van muizen? Wacht dan niet

Plaats eten op rekken en niet op de grond. Gebruik

en bestrijd ze direct. Je bestrijdt muizen het beste

geen kartonnen dozen of papieren zakken. Daar k unnen

met blokjes muizengif in een lokdoos. Je koopt die in

muizen zo doorheen knagen.

een doe-het-zelfzaak:

›
4.

 ewaar eten voor je
B
huisdieren in stevige dozen
met een deksel.

Volg de instructies op de verpakking
nauwkeurig.

›

Zet de doos met gif op een plek waar
kinderen of huisdieren niet bij kunnen.
Bijvoorbeeld achter het fornuis of de ijskast.

Voer voor je huisdier (vogel, hond, kat …) dat in plastic
of papieren zakken zit, doe je in een stevige doos die je
toe kan doen. Zo vermijd je dat dit ongedierte aantrekt.

›

Vervang regelmatig het gif tot er niet meer
van gegeten wordt.

Zie je dat muizen gegeten hebben van v erpakkingen?

5.

 aak je keuken elke dag
M
proper.

Gooi deze dan direct weg. Je verwijdert ook het
beste elke dag de uitwerpselen van de muizen. Draag
daarvoor rubberen handschoenen. Maak de plaatsen
waar je de uitwerpselen hebt gevonden grondig proper.

Poets je woning regelmatig. Zorg dat er geen e tensresten
blijven liggen.

Zijn er veel muizen of blijven
de muizen terugkomen?
Contacteer WoninGent. Wij voeren dan een
professionele bestrijding uit in je huis, appartement
of het gebouw. Je betaalt als huurder de kosten
voor de professionele ongediertebestrijding.

Contact:

beheer@woningent.be
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Eerste hulp bij bedwantsen
en kakkerlakkken
Bedwantsen of kakkerlakken in huis?
Meld dit direct aan WoninGent!
We zien meer en meer bedwantsen en kakkerlakken in onze gebouwen. Deze vervelende
diertjes breng je vaak zonder het te weten mee
van op reis. Ze kruipen in je bagage en reizen
zo mee tot in je woning. Ze kunnen ook in
tweedehandsspullen zitten. Daarom is het heel
belangrijk om je bagage en tweedehandsspullen
heel goed te controleren op bedwantsen of
kakkerlakken.

Waarom is het belangrijk dat je
WoninGent snel informeert?
Bedwantsen en kakkerlakken verspreiden zich snel.
In appartementsgebouwen kunnen ze heel snel van
het ene appartement naar het andere via kieren, leidingen…
Voor je het weet is er een plaag in het gebouw.
Als huurder betaal je zelf de kosten voor de b
 estrijding.
Hoe sneller we erbij zijn, hoe gemakkelijker we

Heb je bedwantsen of kakkerlakken in je woning
of denk je dat je er hebt? Meld dit dan direct aan
WoninGent!

bedwantsen en kakkerlakken kunnen bestrijden.
Wacht je te lang? Dan kunnen de bedwantsen of
kakkerlakken al bij je buren en in de rest van het
gebouw zitten. Ziet de firma voor ongediertebestrijding

Waarom moet je bedwantsen en
kakkerlakken melden?

dat de plaag in jouw appartement is begonnen?
Dan moet jij alle kosten voor de bestrijding betalen.
Dit kan heel veel geld kosten.

Bedwantsen kan je niet zelf bestrijden. Alleen een
professionele firma voor ongediertebestrijding kan dit
doen. Ook kakkerlakken kan je moeilijk zelf verdelgen.

Hoe kan je bedwantsen of
kakkerlakken melden?
Meld bedwantsen of kakkerlakken onmiddellijk
aan WoninGent via:
09 235 99 55
beheer@woningent.be
 
https://woningent.be/ik-huur/mijn 
woning/ongedierte

Contact:
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Denk jij ook aan de
benen van je buren?
Door sneeuw te ruimen
kan je ongelukken vermijden.
De winter is weer in het land. En dan kan er sneeuw vallen. Zo’n wit sneeuwtapijt is heel mooi en zorgt
voor veel speelplezier. Maar sneeuw kan gevaarlijk glad zijn en de doorgang versperren. Voor je het weet,
gaat je buur onderuit voor jouw voordeur. Daarom moet je sneeuw op sommige plaatsen opruimen.

Wie moet de sneeuw opruimen?
Als bewoner moet je er zelf voor zorgen dat het

Hoe moet je sneeuw opruimen?
1.

voetpad voor je woning sneeuwvrij is.
In appartementsgebouwen vragen we aan alle

of harde borstel.
2.

Gooi zout. Gebruik strooizout. Je kan dit
kopen in de supermarkt of doe-het-zelfzaak.

bewoners om mee te helpen om de toegang tot het
gebouw en de voetpaden sneeuwvrij te maken. Want

Verwijder de sneeuw met een sneeuwschop

3.

op de gelijkvloerse verdiepingen wonen vaak mensen

Heb je geen strooizout? Dan kan je ook
keukenzout gebruiken.

die niet zo goed te been zijn. Daarom is het fijn als alle
buren kunnen helpen.
WoninGent helpt tijdens de kantooruren in de
gebouwen die we met eigen personeel poetsen
waar mogelijk mee om sneeuw rond grote
appartementsgebouwen op te ruimen.
1.

3.

Oproep
Woon je in een appartementsgebouw en wil je helpen om sneeuw te ruimen
tijdens de winter? Dan kan je strooizout van WoninGent krijgen.
Contacteer ons via 09 235 99 55 of beheer@woningent.be.
We geven je graag meer info.

Contact:

beheer@woningent.be
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Een ondergronds
sorteerpunt:
Hoe werkt dat?
Ken je de ondergrondse sorteerpunten van IVAGO?
In veel gebouwen werken we er al mee. Daar zijn geen afvalcontainers en afvallokalen meer.
Bewoners brengen hun afval direct naar het ondergrondse sorteerpunt. Binnenkort komen er opnieuw
heel wat ondergrondse sorteerpunten bij, bijvoorbeeld in Nieuw Gent. Daarom leggen we nog even uit
hoe het werkt.

Wat heb je nodig?
Om je sorteerpunt te gebruiken heb je een IVAGO-kaart

Zorg dat er voldoende geld op je IVAGO-kaart staat.

nodig:

Als er minder dan 5 euro op je kaart staat, dan stuurt

›

Je krijgt de kaart van IVAGO als het
sorteerpunt bij je gebouw open gaat of je

›

vraagt hem zelf aan bij IVAGO.
Je betaalt een waarborg van 7,50 euro.
Krijg je een tegemoetkoming voor gratis

IVAGO je een factuur om bij te betalen. Betaal op tijd,
zodat je het sorteerpunt kan blijven gebruiken.
Heb je recht op gratis vuilniszakken of o
 phaalkrediet?
Dan zet IVAGO het bedrag automatisch op je IVAGO-kaart.

vuilniszakken of ophaalkrediet? Dan betaal je

›

geen waarborg.
De IVAGO-kaart kan je ook gebruiken om
materiaal naar het recyclagepark te brengen.

1 11

40 8

09 2

@

I info

.beI

o
ivag

Hoe gebruik je het sorteerpunt?

Stap 1.

Breng je Ivago-kaart mee en

Stap 2.

Open het luik.

hou ze voor de kaartlezer.
Bij restafval kan je kiezen
Op het scherm verschijnt
het bedrag dat je nog kan
gebruiken voor rest, pmd of gft.
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Stap 3.

Stap 4.

Gooi je afval in het luik

Sluit het luik

Op welke manier doe je je afval in de sorteerzuil?
Wat?

Prijs

Hoe in het luik gooien?

Tips

Doe je restafval in
REST

30l = € 0,88

gewone plastic zakjes.

Gebruik het beste kleine

60l = € 1,75

Je moet geen IVAGO-

plastic zakjes.

zakken gebruiken.

PMD

30l = € 0,12

Gooi pmd los in het luik.

Vouw drankkartons

Steek pmd niet in plastic

samen, duw flessen plat

zakken.

en plaats de dop erop.

Doe je gft-afval in papier of
GFT

10l = € 0,13

gebruik biocomposteerbare
zakjes. Gebruik geen plastic
zakken.

GLAS

Gratis

Gratis

KARTON

Nog vragen?

de vultrommel.

krantenpapier om rond
je gft-afval te wikkelen.

Vermijd lawaaihinder.

Bind je papier en karton

PAPIER
&

Doe je glazen flessen in

Gebruik papier of

Schuif papier en karton in

niet samen.

de brievenbusopening.

Karton vouw je samen.
Scheur je karton niet.

09 240 81 11

info@ivago.be
 

www.ivago.be
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Vanaf 1 januari mag er
meer in de pmd-zak
Vanaf 1 januari mag je meer soorten plastic in
je blauwe pmd-zak doen. Ook yoghurtpotjes,
plastic zakjes, folies en botervlootjes mogen
nu in de blauwe zak. Dat maakt sorteren
veel eenvoudiger. En het is ook goed voor je
portemonnee, want de blauwe pmd-zak is een
pak goedkoper dan de gele zak voor restafval.

DeNieuweBlauweZak.be

Veelgestelde vragen
›

Mag ik de huidige pmd-zakken nog

›

Waarom mag de buisvormige verpakking

verder gebruiken? Ja, de zakken veranderen

van sommige chipsproducten niet bij de pmd?

niet. Gebruik dus gerust je voorraad op.

Alleen het plastic deksel mag bij de pmd. De rest
bestaat uit karton met een laagje aluminium.

›

Mag de verpakking van charcuterie of

kaas die ik in de supermakt kocht, in zijn

Deze verpakking hoort bij het restafval.

geheel in de pmd-zak? De afdeklaag van je

›

charcuterie of kaas is meestal gemaakt van een

composteerbare plastics horen niet in de pmd-zak.

ander soort plastic dan de rest van de verpakking.

Opgelet, ze mogen ook niet bij de gft.

Maak de folie los en doe hem apart bij de pmd.

Je kan proberen ze te verwerken in je compostvat,

Wat met bioplastics? Biodegradeerbare of

maar dan moet je wel geduld hebben.

›

Horen plastic bloempotjes en

plantentrays bij pmd? Ja, maar stop ze niet in

›

elkaar want dat maakt het recycleren moeilijker.

ondergronds sorteerpunt? Dan gelden dezelfde

En als ik gebruik maak van een

nieuwe sorteerregels voor pmd. Je biedt alles los

›

Wat doe je met het afdeklaagje van het

aan in de vulschuif en niet in een plastic zakje.

yoghurtpotje? Maak het los en werp het apart
bij je pmd.
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Pmd sorteren doe je zo!

WAT MAG VANAF 1 JANUARI
IN JE PMD-ZAK?
PLASTIC
VERPAKKINGEN

Flessen

METALEN
VERPAKKINGEN

Flacons

DRANKKARTONS

Drank- en
conservenblikken

WAT NIET IN DE NIEUWE
BLAUWE ZAK MAG
Schaaltjes, vlootjes
en bakjes

Spuitbussen voor
voedingsmiddelen
en cosmetica

Potjes en tubes

Bakjes en schaaltjes

Verpakkingen met
kindveilige sluiting
Verpakkingen met minstens
een van de volgende
pictogrammen

Verpakkingen van motorolie,
pesticiden, siliconenkits
Verpakkingen met een grotere
inhoud dan 8 liter

Folies

Deksels, doppen en
kroonkurken

Zakjes

Piepschuim
Andere voorwerpen

Regels voor een goede recyclage
Flessen of andere
verpakkingen goed
leeggieten of -schrapen.

OPGELET!
Duw plastic
flessen plat, zet
de dop erop.

Verwijder de plastic folie
van schaaltjes en gooi ze
los van elkaar in de zak.

Steek de verpakkingen
niet in elkaar en stop ze
niet samen in een dichtgeknoopte zak.
Niets vastmaken aan de
buitenkant.
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HERSTEL

Beerput leegmaken
Last van een geurtje in je huis? Grote kans dat je beerput
of sceptische put leeggemaakt moet worden. In een septische
put wordt het afvalwater van je toiletten verzameld.
Woon je in een huis, dan moet je de septische put van
je huis elk jaar laten leegmaken. Dit moet gebeuren
door een gespecialiseerde firma. Je contacteert zelf de
ontruimingsfirma en betaalt dit ook zelf.
Ook als je verhuist moet je de sceptische put laten leegmaken. Je moet hiervan een bewijs hebben.

Herstelling nodig?
Vraag je herstelling online aan via woningent.be
Wist je dat je heel eenvoudig
herstellingen kan aanvragen via
onze website?

3. Klik op het object dat hersteld moet worden.

Bijvoorbeeld: de wastafel.
4.

Lees de informatie over wie wat betaalt en bekijk
onze onderhoudstips.

1.

2.

Ga op de website naar herstelling aanvragen.
Je ziet een huisje met ruimtes.

5. Vul het formulier in en vraag je herstelling aan.

Klik op de ruimte waar een herstelling nodig is.

6. Je krijgt een ontvangstbevestiging van WoninGent.

Bijvoorbeeld: de badkamer.
7. WoninGent contacteert je om een afspraak te maken

voor de herstelling.

Opgelet: Bij technische noodgevallen of
dringende herstellingen moet je altijd
bellen naar 09 235 99 55.

Contact:
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Sluitingsdagen

WoninGent is gesloten op volgende dagen:
›

Woensdag 25 december 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020
zijn onze kantoren toe.

›

Op dinsdag 24 december zijn wij bereikbaar tot 15 uur.

Voor technische noodgevallen kan je tijdens deze sluitingsdagen bellen
naar onze technische dienst op het nummer 09 235 99 55.

Openingsuren balies

Speciale openingsuren balies voor vragen over je huurprijs
of de nieuwe wetgeving
Op vrijdag 3 januari 2020 zijn onze verhuurbalies uitzonderlijk open
tussen 8:30 - 11:00 en tussen 13:00 - 15:00. Je hoeft geen afspraak te
maken.
Van 6 tot en met 17 januari 2020 zijn onze verhuurbalies van maandag
tot en met vrijdag open voor bewoners met vragen over hun huurprijs en
de nieuwe wetgeving:

›
›

Tussen 8:30 - 11:00 kan je zonder afspraak komen.
Tussen 13:00 - 15:00 kan je op afspraak komen. Je mailt naar
huurprijs@woningent.be of belt naar het nummer 09 235 99 80
om een afspraak te maken.

Openingsuren gewone balies verhuurdienst

›

Maandag tot en met donderdag van 8:30 - 11:00.

Let op: van 3 januari tot en met 17 januari zijn onze balies alleen open voor
vragen over je huurpijs of over de nieuwe wetgeving.

Waar?			
Bus en tram:

2
5

Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)
Halte Rerum Novarumplein

			Halte Salamanderstraat
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Contactgegevens

Een vraag?

WoninGent

Op www.woningent.be kan je heel wat info terugvinden.

›

Voor vragen over je huurprijs en de nieuwe wetgeving:
www.woningent.be
huurprijs@woningent.be
09 235 99 80

›

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

