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Beste bewoners,

Nieuw Gent zoekt vrijwilligers

In Nieuw Gent zijn we op zoek naar gemotiveerde bewoners die vrijwilliger willen worden en zo willen meewerken aan
een betere woonomgeving. Wie nog twijfelt kan zich laten overtuigen door de
getuigenis van bewoonster Andrea uit de
Posthoornstraat. Zij is er al 17 jaar enthousiaste vrijwilligster.

Bewoonster Andrea uit
de Posthoornstraat in
de bloemetjes

Verder lees je in dit bewonerskrantje o.a.
ook meer info over welke brandverzekering je als huurder zelf moet afsluiten. We
kregen hierover immers nogal wat vragen.
Veel leesplezier!

Betalen met een gestructureerde mededeling

Karin Wouters - Algemeen directeur
Tom Balthazar - Voorzitter

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

WoninGent werkt volop aan de renovatie
en vernieuwing van onze gebouwen. We
zijn dan ook blij dat er op dit ogenblik heel
wat projecten bezig zijn. Deze projecten
zullen in de periode 2016-2019 zorgen
voor 585 nieuwe of volledig gerenoveerde
sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast zijn er ook heel wat
projecten in voorbereiding. Al die projecten hebben als doel om verouderde
sociale woningen en gebouwen te vervangen én om de wachtlijsten in te korten. In
dit krantje kun je meer lezen over de projecten die we onlangs hebben opgestart
of afgerond. De meest bekende zijn zonder twijfel het project Rabot en de vernieuwing van Nieuw Gent.

Betaal jij met een gestructureerde mededeling?
Ken je de gestructureerde mededeling? Dit is een persoonlijke combinatie van cijfers die je moet gebruiken
als mededeling bij je betaling.
De gestructureerde mededeling zorgt
ervoor dat wij je betaling snel en zonder fouten kunnen verwerken. Het is
dus belangrijk dat je altijd de juiste
gestructureerde mededeling vermeldt bij je overschrijving.
Je vindt een gestructureerde mededeling op elke factuur of afrekening

die je van WoninGent krijgt. Ook voor
de betaling van je huur heb je een
gestructureerde mededeling van ons
ontvangen. Gebruik dus steeds de
juiste gestructureerde mededeling bij
elke betaling aan WoninGent.
Wist je trouwens dat je de bank opdracht kan geven om elke maand je
huishuur automatisch over te schrijven? Dit heet een bestendige opdracht. Op die manier hoef je je geen
zorgen te maken dit te vergeten.

Actualisering 2017 van start
Ben je huurder en sta je op de wachtlijst om te verhuizen naar een ander
appartement of sociale woning van
WoninGent? Dan is het heel belangrijk dat je je dossier actualiseert. Zo
bevestig je je inschrijving op de
wachtlijst. Je kan tijdens de actualisering ook je wijkkeuze en je persoonlijke gegevens aanpassen.
De actualisering van 2017 start
vroeger! We versturen de brieven in
3 groepen tussen september 2016 en
maart 2017. Zo kunnen we de
persoonlijke dossiers en vragen beter

opvolgen.
Wat moet je doen? Bekijk het actualiseringsformulier grondig, pas aan en
vul aan waar nodig en bezorg ons het
formulier terug vóór de einddatum
die op de brief staat. Doe je dit niet,
dan verlies je je plaats op de wachtlijst.
Voor meer informatie of vragen kan
je mailen naar actua@woningent.be
of langsgaan tijdens de baliemomenten in de Kikvorsstraat of bij je wijkmonitor tijdens het zitmoment.
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Word jij onze toeter (= spreekbuis) in
Nieuw Gent?
Woon je in Nieuw Gent? Heb je er
ooit aan gedacht om als vrijwilliger
aan de slag te gaan? Wil je je steentje
bijdragen aan de goede sfeer in
Nieuw Gent? Dan is dit iets voor jou!
WoninGent zoekt in de wijk Nieuw
Gent mensen met zin voor verantwoordelijkheid om mee te werken
aan een meer kwaliteitsvolle woonomgeving.
Wat vragen we aan jou? Je signaleert
technische defecten in het gebouw
waar je woont. Je voert kleine taken
uit. Je geeft aan waar er sluikstort
ligt. Je bent alert voor vandalisme.

Als tegenprestatie krijg je een vrijwilligersvergoeding en wordt een verzekering afgesloten.

Word vrijwilliger in Nieuw
Gent en help mee aan een kwaliteitsvolle woonomgeving!

Wil je meer weten of wil je je kandidaat stellen, neem dan snel contact
op met Roselinde, wijkmonitor van
Nieuw Gent:
 roselinde.rosier@woningent.be
Zitmoment Roselinde: Kikvorsstraat
113, elke dinsdag van 8:30-11:30.

ers
g
i
l
l
i
w
j
Vri
t!
gezoch

3

In de bloemetjes: bewoonster Andrea uit
de Posthoornstraat
Met een vrolijke tred komt Andrea
ons tegemoet. Ze nodigt ons uit in
haar gezellig appartement in de
Posthoornstraat. Haar woning straalt
net als Andrea warmte uit en is bezaaid met herinneringen. Want al
oogt ze vele jaren jonger, Andrea
heeft bijna 82 lentes op de teller
staan.
Haar leeftijd houdt Andrea niet tegen om elke dag paraat te staan voor
haar medebewoners. Ze zet zich al
jaren in als vrijwilliger in het gebouw. WoninGent ging bij Andrea op
bezoek om haar te bedanken voor
haar inzet.
WoninGent: Kun je aan de andere
bewoners uitleggen wat je als vrijwilligster zoal doet?
Andrea «Als vrijwilligster sta ik in
voor het algemeen toezicht van het
gebouw. Is er een lamp kapot, werkt
de bel niet meer, zijn er andere technische problemen? Dan meld ik dat
aan WoninGent, zodat het probleem
opgelost kan worden.
Daarnaast houd ik de buurt proper:
ligt er sluikstort rond het gebouw of
op de parking? Dan zorg ik dat alles
opgeruimd wordt.

Ik probeer ook mijn steentje bij te
dragen voor mijn medebewoners:
heeft een minder mobiele buur hulp
nodig om het afval naar beneden te
dragen? Begrijpt iemand iets niet?
Dan help ik waar ik kan en verwijs ik
door naar de juiste diensten en organisaties.
Ons gebouw is wat kleiner, en er zijn
geen huisvuilwerkers van WoninGent. Daarom neem ik er nog een
extra taak bij. Op dagen dat IVAGO
het afval komt ophalen, ben ik al
vroeg uit de veren. Ik zorg ervoor dat
de afvalcontainers worden buitengezet. Na de ophaling maak ik de containers proper en zet ik ze terug binnen. Is het afvallokaal vuil? Dan kuis
ik het lokaal. Ik let er ook op dat iedereen de juiste zakken gebruikt,
want anders neemt IVAGO het afval
niet mee.
Maar niet alle vrijwilligers regelen de
afvalwerking, het hangt wat af van
de situatie in het gebouw.»
WoninGent: Vraagt vrijwilligster zijn
niet veel tijd?
Andrea «Vrijwilligster zijn, is inderdaad soms veel werk. Maar ik vind
het heel leuk om te doen! Een vrij4

williger in het gebouw heeft zo veel
voordelen: is er iets stuk of zijn er
problemen, dan wordt dit opgevolgd
met WoninGent. Het gebouw en de
omgeving worden netjes gehouden,
wat zorgt voor een aangename
woonomgeving.
Maar de mooiste beloning voor mijn
werk is de dankbaarheid en vriendschap die ik iedere dag krijg van mijn
medebewoners. Door vrijwilligster te
zijn, leer ik mijn buren beter kennen.
Dit is waar ik het voor doe.»

Vrijwilliger zijn is inderdaad
soms veel werk, maar je krijgt
er zoveel dankbaarheid van je
buren en een aangename
woonomgeving voor terug!
Daar doe ik het voor.

WoninGent: Heb je nog een ultieme
tip voor bewoners die vrijwilliger
willen worden?
Andrea «Met kleine dingen kun je je
buren meer helpen dan je denkt.
Wees vriendelijk, bied eens een luisterend oor, probeer goed door te
verwijzen. Maar zorg er vooral voor
dat je het werk graag en met veel
enthousiasme doet!»
Heb je vragen over de vrijwilligerswerking van WoninGent? Neem dan
contact op met onze wijkmonitor Erik
Stappers:

 erik.stappers@woningent.be

WoninGent: In andere wijken zoals
bv. Nieuw Gent starten we een vrijwilligerswerking op. Zou je andere
bewoners aanraden om vrijwilliger
te worden?
Andrea «Absoluut! Ja het is soms
veel werk, maar je krijgt veel dankbaarheid terug van je buren! Daarnaast draagt vrijwilliger zijn bij aan
een kwaliteitsvolle woonomgeving,
zowel voor jezelf als voor je buren.»

Andrea bij ‘haar’ Posthoornstraat
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Heb jij de juiste brandverzekering?
We kregen van verschillende bewoners vragen over de brandverzekering. Welke verzekering regelt
WoninGent? Welke verzekering
moet je als huurder zelf afsluiten?
Ben jij net goed, te veel of te weinig
verzekerd tegen brand? Je leest het
hier.

Huurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid t.o.v. derden via
verzekering WoninGent
WoninGent verzekert het gebouw
waarin je woont en de aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan
de woning en aan derden.
Geen eenvoudig woord ‘huurdersaansprakelijkheid’ en wat betekent
het precies? Stel dat er in jouw woning of appartement brand ontstaat,
dan dekt de verzekering huurdersaansprakelijkheid de kosten ten gevolge van de brand.
Zonder die verzekering zou je de kosten aan de woning of aan derden zelf
moeten betalen. Want als huurder
word je automatisch verondersteld
aansprakelijk te zijn voor schade die
je hebt veroorzaakt. Tenzij je kan

TIP!

bewijzen dat de fout niet bij jou lag,
maar dat is in de meeste gevallen
heel moeilijk.
Alle officiële bewoners zijn verzekerd voor huurdersaansprakelijkheid via WoninGent. Je betaalt hiervoor een maandelijkse bijdrage in de
huurlasten.

Verzeker zelf je inboedel
Je moet wel zelf een brandverzekering voor je inboedel afsluiten. Dit
betekent dat je je spullen (meubels,
elektronica …) verzekert tegen brand.
Breekt er brand uit en zijn je spullen
door de brand vernield? Dan komt je
inboedelverzekering tussen in de
kosten.
Hebt je nog geen brandverzekering
voor je inboedel? Sluit dan een verzekering af bij een verzekeraar naar
keuze. Je bent als huurder van
WoninGent verplicht om een inboedelverzekering te hebben.
Wil je weten wat de beste verzekering is voor jou? Er bestaan online
verschillende tools om verzekeringen
met elkaar te vergelijken.
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Nieuw zitmoment in de Vaartstraat
Sinds woensdag 7 september heeft
onze wijkmonitor Marieke een extra
zitmoment in de Bloemekenswijk. Dit
zitmoment vindt plaats in LDC De Boei
in de Vaarstraat. Daar kunnen bewoners van de Vaarstraat en het Van
Hoorebekehof elke eerste woensdagvoormiddag van de maand terecht.
Voorlopig is het zitmoment tijdelijk.
We zullen aan het einde van het jaar
evalueren of er voldoende interesse is
bij de bewoners en of het zitmoment
zal blijven doorgaan.

reau in de F. Ferrerlaan voor de bewoners van de Bloemekenswijk blijft gewoon bestaan.
Zitmoment Marieke voor bewoners
Vaarstraat/ Van Hoorebekehof:
Waar? LDC De Boei
Vaarstraat 2
Wanneer? Iedere 1ste woensdag van
de maand: 10:00-11:30
Contactinformatie Marieke:
 09 235 99 80
 marieke.vanhyfte@woningent.be

Mariekes zitmoment in het Welzijsbu-

Lotte Lassuyt tijdelijk wijkmonitor voor
bewoners Watersportbaan
Lotte Lassuyt is de volgende maanden de wijkmonitor voor de bewoners van de Watersportbaan. Lotte
vervangt tijdelijk wijkmonitor Kim
Bruynooghe. Door met een tijdelijke
wijkmonitor te werken, zorgen wij
ervoor dat wij alle bewoners een
goede dienstverlening kunnen blijven bieden.
Woon je aan de Watersportbaan en
heb je vragen voor WoninGent? On-

dervind je overlast door je buren of
zijn er andere leefbaarheidsproblemen? Dan kan je vanaf nu dus contact opnemen met Lotte:
 0471 80 23 23
 lotte.lassuyt@woningent.be
Zitmoment LDC De Vlaschaard, Jubileumlaan 219: 1ste en 3de woensdag
van de maand: 13:00 -16:00
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Nieuw Gent vernieuwt
WoninGent, Stad Gent en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
willen van de wijk Nieuw Gent opnieuw een aantrekkelijke wijk maken
waar het aangenaam is om te wonen
en leven.

tementen gerenoveerd of vervangen
moeten worden. En hoe de gerenoveerde of nieuwe gebouwen er kunnen uitzien.

De 6 appartementsgebouwen in de
Kikvorsstraat zijn immers verouderd.
De ruimte rond die gebouwen is vandaag niet zo aantrekkelijk. Daarom is
er een studiebureau aangesteld.

De studie duurt 1,5 jaar en is het begin van een stadsvernieuwingsproject
van ongeveer 15 jaar dat in verschillende fases zal verlopen. Er zal zo
veel tijd nodig zijn om de hele wijk te
vernieuwen. WoninGent, Stad Gent
en het studieteam zullen de bewoners van Nieuw Gent regelmatig op
de hoogte houden van de stand van
zaken door o.a. nieuwsbrieven en
infomomenten.

Waarover gaat de studie?
Het studieteam gaat na hoe Nieuw
Gent opnieuw een levendige wijk kan
worden. Daarnaast onderzoekt het
studieteam of de 6 hoogbouwappar-

Wat na de studie?
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Bouw nieuwe sociale woningen Rabotsite van start
Ook het stadsvernieuwingsproject
aan het Rabot gaat goed verder. In
augustus startte de bouw van de
nieuwe sociale woningen.
In een eerste fase komen er drie appartementsgebouwen op de plek
waar vroeger de eerste Rabottoren
stond. Ze tellen samen 131 energiezuinige appartementen voor sociale
verhuring. In het gebouw aan het
Griendeplein komen er onderaan ook
gemeenschapsvoorzieningen en/of
winkels.

De sociale woningen zouden in de
tweede helft van 2018 in verhuring
moeten kunnen gaan.
Ook de resterende twee Rabottorens
worden de komende jaren vervangen. In totaal zullen acht lagere appartementsgebouwen gebouwd worden met samen ca. 360 sociale
appartementen. Er is ook veel aandacht om meer groen in de buurt te
brengen.

Op de plaats van de eerste Rabottoren komen 3 lagere gebouwen
met 131 appartementen.

Voorzitter Tom Balthazar licht de
plannen toe

Simulatie van de nieuwe gebouwen © POLO Architects
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Sociale koopwoningen Malpertuus
wachten op nieuwe eigenaar
We zijn bijna klaar met de 22
sociale koopwoningen op de
Malpertuussite, naast het
natuurreservaat de Bourgoyen.
Het zijn moderne, grote huizen met drie of vier slaapkamers, een lichte leefruimte
en een mooie keuken en
badkamer. Ze hebben allemaal een eigen tuin.
In de loop van 2017 zullen de
woningen klaar zijn om te
verkopen.

Heb jij interesse om een sociale
koopwoning te kopen? Schrijf
je dan nu in op de wachtlijst.

Hoe inschrijven voor een sociale
koopwoning?

mag je nog geen eigendom hebben
en moet je inkomen tussen een minimum– en maximumgrens liggen.

Heb je interesse om een sociale
koopwoning te kopen? Dan moet je
je inschrijven in één of meerdere
registers met kandidaat-kopers van
WoninGent.

Voor informatie over de koopregisters en de voorwaarden, kan je bij
WoninGent terecht. Inschrijven in
het koopregister kan na afspraak.

Eens het project af is, gebeurt de
toewijs van de koopwoningen volgens de volgorde in het register: wie
bovenaan staat, heeft eerst de keus.

Meer info?
WoninGent - Sociale Koop
Diane De Brouwer
 diane.debrouwer@woningent.be

Om je te kunnen inschrijven, moet je
aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Zo moet je o.a. meerderjarig zijn,

 09 235 99 86 (van maandag t.e.m.
donderdag).
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62 gerenoveerde sociale appartementen
IP!
in de Emile Moysonlaan
Een goede twee jaar geleden startte
WoninGent met de renovatie van de
Emile Moysonlaan. Het gebouw dateert origineel van midden de jaren
1950. Het moest dan ook helemaal
gerenoveerd worden.
Het gebouw werd ontmanteld tot op
de karkas. Zowel de buitenzijde als de
binnenkant werden grondig gerenoveerd.
De oorspronkelijke 63 appartementen werden omgebouwd tot 62 moderne appartementen met één, twee
en drie slaapkamers. De gerenoveerde appartementen beantwoorden
aan de hedendaagse standaarden op
het gebied van wooncomfort en

energiezuinigheid.
Er werd een tweede inkomhal gebouwd met eigen traphal en lift. Dit
moet het samenwonen verbeteren.
Daarnaast kreeg het gebouw ook een
nieuwe, geïsoleerde gevel, een nieuw
dak en nieuwe ramen. Toch zullen de
gelijkenissen met het origineel de
aandachtige voorbijganger niet ontgaan. Het ontwerp van de nieuwe
gevel refereert immers zoveel als mogelijk aan het oorspronkelijke gevelbeeld.
Begin november trekken de eerste
bewoners in het gerenoveerde gebouw.
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CO-gevaar in huis
De winter staat voor de deur, dus we
zetten met z’n allen de verwarming
weer aan. Verwarm jij met een individueel toestel op gas of mazout of
met een allesbrander? Let dan op
voor CO!

Wat is CO?

 Soms val je flauw.

Komen de klachten voor bij verschillende personen tegelijk? Verminderen de klachten in frisse lucht of
wanneer je buiten gaat? Zie je gele
vlammen in je gastoestel in plaats van
blauwe? Dan kan dit wijzen op CO!

CO (Koolstofmonoxide) is een gas: je
ziet, ruikt, proeft of voelt het niet. CO
is zeer gevaarlijk, je kan er zelfs van
sterven.

Wat moet je doen wanneer iemand
een CO-vergiftiging heeft?

Welke klachten kunnen wijzen op
CO-vergiftiging ?

3. Is de persoon niet bewusteloos?
Breng hem uit de kamer en bel de
huisarts. Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een COvergiftiging kan gaan.

 je krijgt snel hoofdpijn.
 je wordt misselijk.
 je voelt je moe.

1. Open eerst de ramen en deuren.
2. Schakel het toestel uit.

Hoe CO-vergiftiging vermijden?
 Vergeet niet dat je kachel elke 2

jaar onderhouden moet worden.
Zorg er ook voor dat de afvoer van
je toestel niet belemmerd is.
 Verlucht je woning! Als je niet ver-

lucht, blijven schadelijke stoffen
zoals CO in je woning hangen.
Het is belangrijk dat je de ventilatieroosters open houdt en ze niet
toeplakt!

Hou de verluchtingsroosters OPEN!
Plak ze NIET toe.
Meer informatie over CO-vergiftiging?
www.speelnietmetvuur.be
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Zijn jouw leidingen al winterklaar?
Ook de leidingen in je woning hebben tijdens de winter extra aandacht
nodig. Door ze tegen de vrieskou te
beschermen, kan je heel wat ongemakken en kosten vermijden!

TIP!

Wat als je leidingen bevroren zijn?
1. Draai de hoofdkraan dicht.
2. Probeer de leidingen in je woning
te ontdooien met een haardroger:
 Zorg dat er geen kranen open-

staan.

Je leidingen en cv beschermen
tegen vrieskou? Zo doe je het.

 Gebruik nooit een brander.

 Zorg dat het niet vriest in je wo-

 Pas op voor smeltgevaar bij

ning en op de plaats waar je ketel
of radiator hangt.
Kan je een ruimte niet verwarmen? Breng dan isolatie aan rond
de kranen, leidingen en watermeters in die ruimte.
 Sluit buitenkraantjes indien mo-

gelijk af.
 Laat bij extreem koud weer je ga-

ragepoort en de deuren van je
woning niet openstaan. Doe bij
zeer koud weer na het verluchten
de ramen terug toe.

Sluit buitenkraantjes af en bescherm
leidingen door ze te isoleren.

kunststofleidingen.
3. Zijn de kranen ontdooid? Draai de
hoofdkraan een klein beetje open
en controleer eerst op lekken.
Draai nooit de hoofdkraan direct
helemaal open!
Kan je de leidingen niet ontdooien? Dan moet je wachten tot ze
vanzelf ontdooien. Controleer op
lekken voor je de hoofdkraan terug opendraait.

Wat als je een lek hebt door bevriezing?
 Draai onmiddellijk de hoofdkraan
en de watermeter dicht.
 Is het lek achter de watermeter?
Bel naar de technische dienst van
WoninGent op 09 235 99 55.
 Is het lek aan of voor de watermeter? Contacteer Farys op het nummer 078 35 35 88.
13

19 november: Dag van het Sociaal Wonen
Op zaterdag 19 november 2016
organiseert het GEnts Netwerk van
Sociale Huurders (GENSH) de ‘Dag
van het Sociaal Wonen’. Een dag
voor sociale huurders die in het teken staat van animatie, participatie
en informatie. Deelname is gratis.
Ben jij er ook bij?
Je kan tijdens de ‘Dag van het Sociaal
Wonen’ een bezoekje brengen aan
een informatiebeurs. Een tiental organisaties en diensten houden een
infostand waar je terecht kan voor
allerhande
nuttige
informatie:
premies voor huurders, rechten en
plichten van de huurder en de verhuurder, energiebesparende maatregelen, kortingen op vrijetijdsbesteding en nog zo véél meer. Ook
WoninGent zal er aanwezig zijn.
Daarnaast is er een talentenbeurs,
waar verschillende sociale huurders
een grote variëteit aan talenten tentoonstellen (schilderijen, drukkunst,
handwerk …). Hou je meer van zingen, dansen, goochelen, toneel spelen of musiceren, dan kun je je wa-

gen aan het vrije podium. Deelname
aan de talentenbeurs is gratis, maar
je schrijft je het beste op voorhand
in.
Tot slot is er ook een panelgesprek
over het nieuwe Kaderbesluit Sociale Huur dat in opmaak is. Naast een
duidelijke toelichting, gaan we met
elkaar in gesprek: hoe kijken sociale
huurders naar deze veranderingen?
Wat zijn positieve aspecten, wat
wordt eerder als negatief ervaren?
De conclusies van dit gesprek worden overgemaakt aan de minister
van Wonen.
Waar? Zaal Zebrastraat, Zebrastraat
32
Uur? De dag wordt officieel geopend
om 14 uur door schepen van Wonen
Tom Balthazar. De hele namiddag
zijn er verrassingsacts. Om 17 uur is
er een afsluitreceptie met lekkere
hapjes.
Het volledige programma kan je op
de volgende pagina lezen.
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Sluitingsdagen najaar 2016
WoninGent is dit najaar gesloten op volgende dagen:
 Maandag 31 oktober
 Dinsdag 1 november
 Vrijdag 11 november
 Maandag 26 december t.e.m. vrijdag 30 december
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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