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Beste bewoners,

Samen met het Technisch zakboekje ontvang je ook een vernieuwde versie van
het Reglement van Inwendige Orde (RIO).
We hebben het RIO vereenvoudigd en
verstaanbaarder gemaakt. Waar nodig
werden de huisregels ook aangepast. Lees
beide brochures dus zeker aandachtig, ze
bevatten veel nuttige en belangrijke informatie.

Technisch zakboekje
voor de huurder
Bewoonster Godelieve
uit de Ferrerlaan in de
bloemetjes
Nieuw Reglement van
Inwendige Orde

Vanaf nu willen we in ons bewonerskrantje ook regelmatig bewoners in de bloemetjes zetten. Want veel bewoners dragen
hun steentje bij aan een aangenaam
gebouw of helpen hun buren. In dit krantje lees je over het project van Godelieve
uit de Francisco Ferrerlaan.
Tot slot staan in dit krantje ook onze sluitingsdagen deze zomer. Veel leesplezier!
Karin Wouters - Algemeen directeur
Tom Balthazar - Voorzitter

Verantwoordelijke uitgever: Tom Balthazar, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent

In het vorige bewonerskrantje lichtten we
al een tipje van de sluier op: WoninGent
heeft een Technisch zakboekje voor de
huurder gemaakt. Dit is een handig boekje
dat je een antwoord geeft op je belangrijkste vragen over de herstellingen en het
onderhoud van je woning. Je kon dit zakboekje onlangs in je brievenbus terugvinden.

Technisch zakboekje voor de huurder
Als huurder heb je soms vragen over
de herstellingen en het onderhoud
van je sociale woning.


Wat zijn mijn rechten en plichten?



Welke herstellingen moet ik zelf
betalen?



Welke herstellingen moet WoninGent doen?



Hoe moet ik mijn woning onderhouden?

Daarom heeft WoninGent een Technisch zakboekje voor de huurder gemaakt. Dit is een handig boekje voor
iedereen die een woning huurt bij
WoninGent. Het geeft een antwoord
op je belangrijkste vragen over de
herstellingen en het onderhoud van
je woning. Je vindt in dit boekje een
duidelijk overzicht van wie waarvoor
verantwoordelijk is. Er staan ook tal
van onderhoudstips in.
Het Technisch zakboekje voor de
huurder maakt onderdeel uit van het
Reglement van Inwendige Orde van
WoninGent. Lees het boekje dus aandachtig en hou het goed bij. Het zal
zeker nog van pas komen. Want wie
goed geïnformeerd is kan veel problemen voorkomen of beter aanpakken.

Alle huurders krijgen een
exemplaar van het Technisch zakboekje voor huurders van WoninGent. Je
kon het onlangs terugvinden in je brievenbus. Ook
via onze website
www.woningent.be kun je
het Technisch zakboekje
raadplegen.
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Nieuwe versie Reglement van Inwendige
Orde (RIO)
In het Reglement van Inwendige Orde
of RIO staan de huisregels die je als
huurder van WoninGent moet naleven. De bedoeling van het RIO is om
het samenwonen in onze gebouwen
voor alle bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.
WoninGent heeft het RIO vernieuwd.
De huisregels werden waar nodig aangepast. We hebben het RIO ook vereenvoudigd en verstaanbaarder gemaakt. De tekst schreven we zo veel
mogelijk in klare taal. Het RIO is nu ook
opgedeeld in 8 duidelijke thema’s:
1. Leefbaarheid en veiligheid
2. Huisdieren
3. Schoonmaak
4. Huisvuilverzameling en –aanbieding
5. Onderhoud van tuinen en trottoirs
6. Overlastprocedure
7. Technische zaken
8. Plaatsbeschrijvingen

Daarnaast steekt het RIO in een nieuw
jasje. Het RIO kreeg een volledige
make-over. Per thema geven leuke,
maar duidelijke tekeningen weer waarover het onderwerp gaat. Op die manier proberen we het RIO voor iedereen begrijpelijk te maken.

Lees het nieuwe RIO aandachtig. Als huurder van
WoninGent vragen we je
om de regels van het RIO
na te leven. Je vindt een
exemplaar van het nieuwe
RIO samen met het Technisch zakboekje voor de
huurder in je brievenbus.
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Aangepaste sociale woningen voor personen met een beperking
Wist je dat WoninGent ook aangepaste woningen en appartementen
voor personen met een handicap
verhuurt? Op dit ogenblik bouwen
wij in verschillende wijken (Brugse
Poort, Sint-Amandsberg …) projecten
met aangepaste woningen. Binnen
enkele maanden zullen we die aangepaste woningen verhuren aan sociale
huurders met een beperking.

Voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een mindervalidewoning

Voldoe jij aan de voorwaarden om
een aangepaste woning te huren,
heb je interesse in zo’n woning, maar
ben je nog niet ingeschreven op de
wachtlijst? Dan kan je je inschrijven
bij onze medewerkers van de verhuurdienst.

2. Je bent een invalide persoon en
hebt een attest van de mutualiteit
met de periode, het percentage
van je invaliditeit (vanaf 66%) en
het riziv-nummer.

1. Je bent een invalide persoon en je
hebt een attest van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid met 9 punten of met de zin
‘een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of
minder’.

Het project Sleutelbloemstraat in Sint-Amandsberg
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Voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een aangepast rolstoelappartement
 Je bezorgt ons een medisch attest

waarin vermeld staat dat je rolstoelgebonden bent en dat een
aangepaste woning noodzakelijk
is.

Hoe kan je inschrijven?
Inschrijven kan aan onze balie:
Waar: Kikvorsstraat 113, 9000 Gent
Openingsuren: maandag t.e.m. donderdag tussen 8.30 u en 11.30 u.

Vergeet deze documenten niet:
 De identiteitskaarten van alle
meerderjarigen die op je adres
gedomicilieerd zijn.
 Alle inkomstenattesten van 2013

van alle gezinsleden die 25 jaar en
ouder zijn.
 Een diploma of getuigschrift van

een officiële school of een attest
waarop staat dat je het vereiste
niveau Nederlands hebt.
 Een recent invaliditeitsattest met

vermelding van een RIZIV-nummer
OF een medisch attest waaruit
blijkt dat je rolstoelgebonden bent
en een aangepaste woning noodzakelijk is.

Op de wachtlijst voor een mutatie? Informeer WoninGent over je vakantie
Sta je op de wachtlijst om te verhuizen naar een andere sociale woning?
Bijvoorbeeld omdat je nu in een
sociale woning woont die te weinig
of te veel kamers telt. Of omdat jouw
gebouw wordt gerenoveerd en je
moet verhuizen?
Vergeet dan niet om de verhuurdienst van WoninGent te informeren
als je deze zomer voor een lange

periode op reis gaat.
Want als WoninGent je in die periode
een uitnodiging zou sturen om een
sociale woning te bezichtigen en je
reageert niet op tijd, dan geldt dit als
een weigering.
Als we op voorhand weten wanneer
je op reis bent, dan kunnen we hier
echter rekening mee houden.
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Reinig regelmatig de afvoeren
en leidingen

TIP!

In het vorige bewonerskrantje hadden we het er al over: verstoppingen
van leidingen krijg je sneller dan je
denkt.

afbreekbaar, niet-bijtend ontstoppingsmiddel in te gieten. Je kunt dit
kopen in de meeste grootwarenhuizen en doe-het-zelfzaken.

Wist je dat het belangrijk is om de
leidingen in je woning of appartement regelmatig te onderhouden en
schoon te maken? Zo kan je verstoppingen vermijden!

Controleer goed het etiket van het
product om zeker te zijn dat het wel
degelijk bio-afbreekbaar is.

Kies voor een bio-afbreekbaar en
niet-bijtend ontstoppingsmiddel
Om verstoppingen te voorkomen,
moet je het vet en ander vuil regelmatig verwijderen uit de afvoeren en
leidingen door er een bio-

Een oud en doeltreffend middeltje
tegen verstoppingen is soda. Het is
ontvettend, geurbestrijdend en het
maakt uitstekend schoon. Daarbij is
soda een natuurproduct. Dit betekent dat dit het milieu minder belast
dan chemische ontstoppers en dat
het je huishoudtoestellen en leidingen niet aantast.

Reinig regelmatig de afvoer en
leidingen door er een bioafbreekbaar, niet-bijtend ontstoppingsmiddel in te gieten.
Maak de sifon (zwanenhals) regelmatig schoon om vervelende
geurtjes en verstoppingen te vermijden.
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de vuilnisbak en niet in de afvoer
of het toilet.

Wat doen bij een verstopping?

Een zeefje houdt etensresten
en haren tegen.

Voorkomen is beter dan genezen!
Met enkele kleine inspanningen, kun
je al heel wat verstoppingen vermijden.
 Maak de sifon (of zwanenhals)

regelmatig proper. Je zet het beste
eerst een bakje of een teiltje op
een dweil onder de sifon om het
water en vuil op te vangen.
Schroef de sifon voorzichtig los en
verwijder alle overtollige resten.
Schroef de sifon daarna zorgvuldig
terug vast.
 Gebruik een zeefje om etensresten

en haren tegen te houden. Dit kan
je eenvoudig kopen in een doe-het
-zelfzaak of in de supermarkt.
 Giet nooit frituurvet, soep, sauzen

en andere oliën weg door de afvoer.

Een verstopte afvoer is heel vervelend en komt meestal op ongelegen
momenten. Je kan vaak zelf het probleem op een eenvoudige manier
oplossen:
 Je kan proberen om de afvoer zelf

te ontstoppen met een eenvoudige rubberen ontstopper (zo’n grote rubberen zuignap op een houten steel) of met een ontstoppingsveer. Vaak lukt het om de
verstopping zo op te lossen.
Let wel op dat je niet te hardhandig te werk gaat, zodat de leidingen niet beschadigd geraken!
 Je kan een bio-afbreekbaar, niet-

bijtend ontstoppingsmiddel gebruiken om de verstopping op te
lossen.
Lukt het niet om de verstopping zo
op te lossen? Dan kan je een beroep
doen op een erkende klusjesdienst of
een loodgieter om het probleem op
te lossen. Je kan ook WoninGent vragen om de verstopping op te lossen.
De kostprijs hiervoor is laste van de
huurder en moet je zelf betalen.

 Gooi etensresten en ander afval in
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25 eengezinswoningen in Gentbrugge
WoninGent bouwde de voorbije
maanden een stukje woonwijk bij in
Gentbrugge. Op een braakliggend
stuk grond langs de nieuwe straat
Wegelakker, die de Désiré Mercierlaan met de Werkhuizenstraat verbindt, werden 24 sociale woningen
opgetrokken. Het gaat om een combinatie van rijwoningen en halfopen
bebouwingen.
De eengezinswoningen langs de Wegelakker zijn ruime woningen met
drie slaapkamers. Alle woningen hebben een tuin met berging. De nieuw-

bouwwoningen beantwoorden ook
aan de moderne eisen op het gebied
van wooncomfort en energiezuinigheid.
In de Jean Jaurèslaan bouwden we
aanvullend nog een rijwoning met
vier slaapkamers en tuin op een
braakliggend perceel tussen twee
bestaande huizen.
Alle woningen zijn ondertussen verhuurd. Begin juni trokken de bewoners in hun nieuwe woning.
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Doe mee met UCOété in de Bloemekenswijk
Van 17 juni tot en met 4 september
vindt in de Bloemekenswijk voor de
derde keer UCOété plaats. Dit jaar vind
je UCOété in het Balenmagazijn aan de
rechterkant van de UCO-site.

UCOété is een gezellig initiatief door
bewoners van de Bloemekenswijk.
Iedereen is er welkom om te genieten
van een drankje of maaltijd of om deel
te nemen aan een van de vele optredens, activiteiten en workshops. Zo
staan er deze zomer verschillende filmavonden gepland. Ook een spel zonder
grenzen, kinderfanfare, optreden van
de harmonie en workshop kledij maken
van oud textiel staan op het programma.

UCOété is steeds op zoek naar vrijwilligers die een helpende hand willen
bieden. Woon je in de buurt en wil je
(af en toe) meewerken aan UCOété?
Neem dan contact op met wijkmonitor
Marieke Van Hyfte:

Kom deze zomer samen met
je buren genieten van
UCOété. Zin om mee te helpen? Onze wijkmonitor Marieke kan je alle uitleg geven!

09 235 99 80
marieke.vanhyfte@woningent.be.
9

In de bloemetjes: bewoonster Godelieve
uit de Francisco Ferrerlaan
Bewoonster Godelieve is net de tachtig voorbij, maar straalt van energie.
Ze is geboren en getogen op de Francisco Ferrerlaan, maar verhuisde uit
de wijk toen ze het ouderlijke nest
verliet. Negentien jaar geleden kwam
ze terug naar haar geliefde Ferrerlaan. Ze woont er nu in een van de
appartementsgebouwen van WoninGent.

ren en met andere lettertypes. Toen
ik hoorde dat we een nieuw belpaneel kregen, bedacht ik mij hoe fijn
het zou zijn, mocht dit nieuwe belpaneel proper en ordelijk kunnen blijven. Daarom ben ik op het idee gekomen om voor alle bewoners identieke naamkaartjes te drukken.»

Toen het gebouw vorig jaar een
nieuw belpaneel kreeg, besloot Godelieve om haar steentje bij te dragen aan een nette inkomhal. Gewapend met haar computer en printer
ging ze aan de slag en werkte ze een
systeem uit voor eenvormige naamkaartjes.

Godelieve «Eens het nieuwe belpaneel er was, ben ik bij alle bewoners
van het gebouw langsgegaan om
mijn idee voor te stellen. Iedereen
reageerde enthousiast en wou direct
meewerken! Het was ook heel leuk
om op die manier mijn buren beter
te leren kennen en een praatje met
hen te maken. Ik maak de labels zelf
op mijn computer.»

WoninGent ging bij Godelieve op
bezoek om haar te bedanken voor
haar inzet.
WoninGent: Hoe ben je op het idee
gekomen om voor alle bewoners
een naamlabel te maken?
Godelieve «Ons oude belpaneel zag
er echt niet uit. Overal waren er namen overplakt of doorstreept. Iedereen gebruikte labels in andere kleu-

WoninGent: Hoe ben je te werk gegaan?

Ons belpaneel heeft niet
alleen een verzorgde aanblik, maar ik leer nu ook
mijn buren veel beter kennen! Dat geeft mij nog het
meeste plezier!

10

IP!

Bewoonster Godelieve bij ‘haar’ belpaneel

WoninGent: Vraagt het niet veel tijd
om het belpaneel in orde te houden?
Godelieve «Het belpaneel is een
beetje mijn kindje. Iedere dag controleer ik of alles nog op zijn plaats
zit. Maar ik doe dit heel graag! Ik heb
een overzicht gemaakt van de huisnummers en de verdiepingen. Op die
manier kan ik gemakkelijk bijhouden
wie er verhuist en wie er nieuw in
het gebouw komt wonen, zodat ik de
naamkaartjes snel kan aanpassen.
Het is vooral ook leuk om zo mijn
nieuwe medebewoners te leren kennen!»

WoninGent: We horen dat je nog
aan een project werkt?
Godelieve «Ik zou inderdaad ook de
naamkaartjes van de brievenbussen
willen aanpakken. Dat is een projectje waar ik binnenkort aan begin.»
Is er in jouw gebouw ook een medebewoner die je in de bloemetjes wilt
zetten omdat hij/zij zich inzet voor
het gebouw en de medebewoners?
Laat dan zeker iets weten aan je wijkmonitor en wie weet verschijnt jouw
buur binnenkort in het bewonerskrantje!
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Sluitingsdagen zomer 2016
WoninGent is gesloten op volgende dagen:
 Maandag 11 juli 2016.
 Maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2016.
 Maandag 15 augustus 2016.
Voor dringende technische problemen, kan je tijdens deze sluitingsdagen bellen naar onze technische dienst op het nummer 09 235 99 55.

Openingsuren balies


Balie verhuurdienst:
Waar?
Wanneer?



Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)
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?
Wanneer?
Bus en tram:

Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)
Vrijdag: 8.30 u - 11.30 u
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Halte Rerum Novarumplein

5

Halte Salamanderstraat

CONTACTGEGEVENS WONINGENT:
Onderhoud en herstellingen: 09 235 99 55
Verhuurdienst en sociale dienst: 09 235 99 60
Ondersteunende diensten: 09 235 99 00
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