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WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent
Beste bewoner,
De voorbije maanden waren buitengewone tijden.
We waren in de greep van het coronavirus. Ook
nu moeten we blijven opletten want het virus wint
opnieuw aan kracht. Sinds de overheid de maatregelen
heeft versoepeld, biedt WoninGent opnieuw meer
dienstverlening aan. Al doen we dit op een aangepaste
manier. Zo werken we veel meer op afspraak. We
vragen je ook om de veiligheidsmaatregelen tegen
het coronavirus te respecteren als je naar onze
kantoren komt of als wij bij jou thuis een herstelling
doen. In deze WijsWonen zetten we alle maatregelen
nog eens op een rijtje. Kijk zeker ook op onze website
www.woningent.be voor de meest recente info.
Tijdens de coronacrisis moesten we met z’n allen
binnen blijven. Zeker voor de bewoners in onze grote
appartementsgebouwen was dit niet altijd gemakkelijk.
Maar heel veel bewoners hebben elkaar geholpen in
deze lastige periode. Bijvoorbeeld door boodschappen
te doen, te controleren of de buren nog in orde waren
of door extra te poetsen. We zetten enkele initiatieven
graag eens extra in de kijker.

Deze zomer blijven velen onder ons thuis in ons kot.
We geven je dan ook graag enkele tips voor een fijne en
veilige zomer vanop je eigen terras. En we leggen ook
nog eens de regels voor de grofvuilophaling uit. Want het
is voor alle bewoners veel aangenamer om in een proper
gebouw zonder sluikstort de zomer door te brengen.
Tot slot stellen we je ook graag enkele nieuwe projecten
voor. Want ondanks de coronacrisis blijven we volop
onze woningen renoveren en vernieuwen. En we
blijven bijbouwen om nog meer gezinnen een sociale
woning te bieden.

Met vriendelijke groeten,

Karin Wouters
algemeen directeur
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DIENSTVERLENING

Aanpassing dienstverlening door corona
Hoe kan je ons bereiken en welke
maatregelen zijn er?
Na de eerste golf van het coronavirus en de lockdown bieden we opnieuw meer dienstverlening
aan. Al moeten we blijven opletten, want het virus wint terug aan kracht. Daarom is ook onze
dienstverlening aangepast. Zo werken we veel meer op afspraak. We vragen je ook om de
veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus te respecteren als je naar onze kantoren komt of als
wij bij jou thuis een herstelling doen. We zetten alles nog eens op een rijtje. Lees dit zeker goed.
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent en de maatregelen respecteert. Want samen zorgen
we voor elkaars gezondheid. Voor de meest recente info kan je altijd terecht op onze website
www.woningent.be.

Balies verhuurdienst beperkt open
op afspraak
De balies van onze verhuurdienst in de
Kikvorsstraat 113 zijn open op afspraak voor
volgende zaken:

›

Inschrijvingen die we niet vanop afstand
kunnen doen.

›

Ondertekenen van je huurcontract.

›

 phalen en afgeven van sleutels voor het
O
bezoeken van een woning.

›

 espreking van betalingsachterstand die niet
B
vanop afstand kan gebeuren.

Voor al je andere vragen kan je onze
verhuurdienst bereiken via e-mail of telefoon. Je
vraagt ook je afspraak aan via e-mail of telefoon:
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›

verhuur@woningent.be

›

09 235 99 60

Let op:
Onze balies zijn alleen open op afspraak.
Het heeft dus geen zin om langs te komen
als je geen afspraak hebt, ook niet om een
afspraak te maken. Onze medewerkers
bekijken of het nodig is dat je langskomt.
Veel zaken kunnen we op afstand regelen,
zodat je je niet moet verplaatsen.

DIENSTVERLENING

Veiligheidsmaatregelen bij een
bezoek aan onze verhuurbalie
in de Kikvorsstraat
Wij hebben alle voorzorgen genomen om
jou op een veilige manier te verwelkomen
in onze kantoren. Daarom vragen we ook
aan jou om de veiligheidsmaatregelen te
respecteren:

Kom niet naar onze
kantoren als je je ziek
voelt, moet hoesten of
niezen. We maken graag
een nieuwe afspraak.

 reng je eigen pen/stylo
B
mee om documenten te
ondertekenen.

Draag een mondmasker.

 ou minimum 1,5 meter
H
afstand van andere
personen.

Ontsmet je handen
op alle plaatsen waar
we dit vragen. Wij
zorgen voor voldoende
ontsmettingsgel.
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DIENSTVERLENING

Onderhoud en herstellingen
Wij en onze onderaannemers doen opnieuw
onderhoud en gewone herstellingen in onze
gebouwen en in je woning. Deed je tijdens de
coronacrisis een aanvraag voor een herstelling die
niet dringend was? Dan plannen we je herstelling
in. Door de grote aanvraag kan het wel zijn dat je
wat langer moet wachten.
Vraag je herstelling aan:

›

 raag je herstelling snel en gemakkelijk aan via
V
onze website
www.woningent.be

›

beheer@woningent.be

›

09 235 99 55

Veiligheidsmaatregelen bij
herstellingen en onderhoud in
je woning:
Het is belangrijk voor de gezondheid van jezelf en
onze werkmannen dat we de werken veilig kunnen
uitvoeren. Onze werkmannen zijn uitgerust met de
nodige beschermingsmiddelen. Maar we vragen
ook aan jou om enkele regels te respecteren. Anders
kunnen we de werken niet doen:

Informeer ons op voorhand als er
iemand in je gezin ziek wordt. We
maken dan een nieuwe afspraak
op een later moment.
Blijf niet met onze werkmannen
in dezelfde ruimte. Ga naar
een andere kamer, zodat onze
werkmannen veilig kunnen werken.
Hou ook de doorgang vrij naar de
ruimte waar we aan het werk zijn.
Is het niet mogelijk om naar een
andere kamer te gaan? Hou dan
minimum 1,5 meter afstand van
onze werkmannen en doe een
mondmasker aan.
Zet de ramen open van de
ruimte waarin onze werkmannen
zullen werken. Zo kan de ruimte
voldoende verluchten.

Via onze website
www.woningent.be ben je altijd
op de hoogte van de laatste info
over onze dienstverlening en de
maatregelen tegen het coronavirus.
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Onze werkmannen hebben
ontsmettende handgel, maar het
zou fijn zijn als zij hun handen
kunnen wassen als ze je dit vragen.

DIENSTVERLENING

Zitmomenten en huisbezoeken sociale dienst
Onze wijkmonitoren startten hun
zitmomenten in de wijk opnieuw op. Om
alles veilig te doen verlopen, werken we
op afspraak. Wil je een gesprek met je
wijkmonitor? Maak dan een afspraak:

›

09 235 99 60

›

ikhebeenvraag@woningent.be

Veiligheidsmaatregelen in je gebouw
tegen het coronavirus
Hopelijk hebben we het ergste van de coronacrisis
achter ons. Maar het virus is nog niet weg en wint
aan kracht. Daarom is het belangrijk dat je in onze
gebouwen de veiligheidsvoorschriften blijft respecteren
bij contact met je buren en onze medewerkers:

Is er een huisbezoek nodig? Dan kan je
bellen of mailen naar je wijkmonitor om dit
te bespreken. Momenteel doen wij alleen
dringende huisbezoeken.
Hou minimum 1,5 meter afstand
van elkaar.

Veiligheidsmaatregelen
bij een bezoek aan het
zitmoment:
Kom niet als je je ziek voelt, moet
hoesten of niezen. We maken graag
een nieuwe afspraak.
 om enkel naar het zitmoment als je
K
een afspraak hebt. Kom stipt op tijd
(niet te vroeg en ook niet te laat). Zo is
er voldoende tijd tussen de afspraken.
 om alleen. Breng geen andere
K
personen mee.
 oe een mondmasker aan. Dat is
D
verplicht van zodra je het gebouw
binnen gaat.
 ntsmet je handen op alle plaatsen
O
waar we dit vragen.
Breng je eigen pen/stylo mee.

Ga alleen in de lift. Een lift is een
kleine ruimte. Het is geen goed idee
om met mensen uit verschillende
gezinnen in 1 lift te staan. Wacht
beter tot de lift opnieuw vrij is.
Blijf niet in de inkomhal of de
gangen staan. Dit zijn smalle
ruimtes, waar het voor je buren niet
gemakkelijk is om 1,5 meter afstand
te houden als jij er alleen of met
anderen blijft staan.
Blijf niet in groep rond het
gebouw staan.
Was of ontsmet je handen direct als je
thuikomt of nadat je aan deurklinken,
drukknoppen van de lift, hendels van
het sorteerpunt… bent geweest.
Hoest of nies in een papieren
zakdoek of in de binnenkant van
je elleboog.
Gooi geen plastic handschoenen,
mondmaskers of papieren zakdoeken
in de inkomhal, lift of gangen.
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SAMEN WONEN

#SAMENTEGENCORONA
Een dikke merci aan alle vrijwilligers!
De voorbije maanden waren er heel wat initiatieven rond de coronacrisis. Veel bewoners hielpen
spontaan hun buren. Anderen toonden hun dank aan het zorgpersoneel. We zetten enkele
initiatieven in de kijker.

1

De bewoners van de GROENEBRIEL bedankten hun buren van het Sint-Lucas Ziekenhuis voor
hun ongelooflijke inzet tijdens de coronacrisis. Daarnaast hielpen de bewoners elkaar door
bijvoorbeeld boodschappen te halen voor oudere buren... Ze maakten zelfs een Facebookgroepje aan om met elkaar in contact te blijven, leuke berichtjes te posten, elkaar hulp aan te
bieden en informatie te plaatsen over de coronamaatregelen.

2

Ook in NIEUW GENT stonden de bewoners voor elkaar klaar. Vrijwilligster Cindy en
andere bewoners boden samen met organisaties uit de wijk hulp aan. Daarvoor gingen ze
met een megafoon en groot plakkaat in de wijk rond. Zo wilden ze zeker zijn dat ook de
bewoners van de hoogste verdiepingen hen zouden kunnen horen en zien. Er werden in de
wijk heel wat acties opgezet, van het verzamelen van gebruikte gsm’s tot het leveren van
speelgoedpakketten en paaseieren voor kinderen.

3

In het SCHELDEOORD deden vrijwilligster Katty en andere bewoners verschillende acties. Zo
maakten ze soep voor hun medebewoners en brachten ze die tot aan hun voordeur.

4

8

Onder het motto “Laat ons het pakske maïzena zijn in de soep die het leven nu is”
kwam Buurtradio Blockbusters op 27 juni radio maken met de bewoners van de
WATERSPORTBAAN. Dit is een initiatief van de organisatie cirQ in samenwerking met
Joris Hessels en Dominique Van Malder van Radio Gaga. De hele middag konden bewoners
hun verhalen vertellen, een oproep lanceren, een liedje zingen of een verzoeknummertje
aanvragen. De bewoners van de Watersportbaan konden de radioshow via een aparte
frequentie op hun radio volgen. Echt radio door en voor de bewoners dus.

SAMEN WONEN

1

2

4

3

4
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SAMEN WONEN

Interview
Samen poetsen tegen corona
Maurice en Martine uit de Kasteellaan
hielpen tijdens de coronacrisis om hun
lift en traphal extra te poetsen en te
ontsmetten. We gingen langs voor een
babbel op anderhalve meter.

WijsWonen: Hoe hebben jullie de coronacrisis
beleefd?
Martine « In het begin was ik vooral heel
bang. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor
m’n buren. Je moet weten dat er hier veel
oudere bewoners wonen. En wij behoren tot de
risicogroep. Dat heeft me er ook toe aangezet om
zelf de gemeenschappelijke delen te ontsmetten
en poetsen. »
Maurice « Maar er was ook veel samenhorigheid
onder de bewoners. En dat was mooi om te zien.
We hielpen elkaar waar we konden. Zo bracht ik
bijvoorbeeld brood mee voor m’n buren. Of we
gingen af en toe eens langs bij oudere buren die
alleen wonen. Om te zien of alles goed met hen
ging. Gelukkig was het ook mooi weer en hebben
we een terras. Zo konden we toch genieten van
het mooie weer en de buitenlucht. Normaal is de
Kasteellaan een heel drukke baan. Maar tijdens
de coronacrisis was het hier zo stil en rustig. »

Maurice

10

Martine

WijsWonen: Wat maakten jullie zo allemaal
schoon?
Martine « Twee keer per dag ontsmette ik alle
deurklinken en handvaten, brievenbussen, bellen
en de lift. En Maurice dweilde. We deden dit in
de inkomhal en op alle 4 de verdiepingen. Nu
het ergste van de crisis achter de rug is, doen
we dit nog twee keer in de week. Maurice « Op
maandag komt het poetsbedrijf van WoninGent
langs, dus dan poetsen we nooit. Maar tussen
twee poetsbeurten van WoninGent in, doen wij
nog altijd een paar keer onze ronde. »
WijsWonen: Wat motiveert jullie om jullie in
te zetten voor jullie gebouw?
Maurice « Noem het een beetje
beroepsmisvorming. Ik heb 25 jaar bij een
poetsbedrijf gewerkt en ook Martine werkte
als poetsdame. De passie voor het poetsen en
dingen proper houden, zit er nog in. Dat is de
aard van het beestje. »

Martine « Ik woon hier al 28 jaar. Ik was een
van de eerste bewoners. Dat schept een band
met het gebouw en de andere bewoners. Wij
wonen hier graag en willen dus graag ons
steentje bijdragen om ons gebouw proper te
houden. »
WijsWonen: Maurice, jij bent ook vrijwilliger
voor WoninGent?
Maurice « Ja inderdaad. Ik ben vrijwilliger voor
ons gebouw in de Kasteellaan en voor het hele
Sint-Baafsdorp dat achter ons gebouw ligt.
Ik meld defecten aan WoninGent, help mijn
medebewoners en geef problemen door aan
WoninGent, zodat WoninGent dit kan opvolgen.
Zoals Martine al zei, wonen wij hier al lang.
We willen er dan ook mee voor zorgen dat
het aangenaam wonen is in ons gebouw. Een
dankjewel van de buren en een wijk waar het fijn
is om te wonen, daar doe ik het voor. »

OPROEP
Ken jij ook buren die zich extra inzetten
voor het gebouw? Doen jullie als buren
leuke dingen samen? Wil je erover
vertellen in WijsWonen?
Laat dan iets weten via
communicatie@woningent.be
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NET WONEN

IVAGO brengt het
recyclagepark naar je toe
Mobiel recyclagepark van IVAGO op bezoek
in onze woonwijken

Aan de Watersportbaan en in Nieuw Gent organiseerde IVAGO voor het eerst een ‘mobiel
recyclagepark’. Bewoners uit de omgeving konden er hun spullen voor het recyclagepark afgeven.
De enige voorwaarde? Te voet komen!
Het mobiel recyclagepark maakt het nog gemakkelijker om correct te sorteren en te recycleren. Want
het recyclagepark komt gewoon tot bij jou aan je voordeur. Ook in de Rabotwijk komt het mobiel
recyclagepark binnenkort naar de bewoners toe.

Regels ophaling grofvuil
Wat is grofvuil en hoe bied je het aan?
In de meeste van onze appartementsgebouwen is er een regeling voor de ophaling van grofvuil.
Dit betekent dat IVAGO het grofvuil op een vaste dag komt ophalen. Zo is er geen excuus meer om
aan sluikstort te doen.
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Contact

info@ivago.be

NET WONEN

Wat is grofvuil?
WEL:
Brandbaar huishoudelijk afval dat je niet kan meegeven
met je huisvuilzak of -container:
 out (planken, lattenbodem, meubels, ramen en
H
deuren zonder glas ...)
Harde plastics (kapotte emmer, speelgoed ...)
 eubelstukken zonder glas of spiegels (zetel, stoel,
M
tapijt, matras ...)
 etaal (vogelkooi, rek, metalen onderstel van een
M
stoel ...)

NIET:

Wat zijn de regels voor de
ophaling van grofvuil?
Op de dag van de grofvuilophaling, kan
je jouw grofvuil op de afgesproken plaats
zetten. IVAGO neemt je grofvuil dan mee.
Je mag je grofvuil alleen buiten zetten op
de dag dat IVAGO dit komt ophalen. Dit
mag op geen enkele andere dag!

Elektrische toestellen en apparaten: koelkast, tv,
computer, wasmachine …
Recycleerbare materialen (pmd, glas, papier en
karton & gft)
Bouw- en sloopafval, wc, lavabo, stenen
bloempotten, gipskarton ...
Klein gevaarlijk afval (verfresten en -potten, frituurvet
en -olie ...)

Je houdt je grofvuil bij in je eigen woning
tot aan de dag van de ophaling.

Spiegels of vensterglas

Zet je je grofvuil toch op een andere dag
in het gebouw of in het containerlokaal?
Dan rekenen we de kosten om dit op te
ruimen door aan de bewoners.

Piepschuim

Rubberbanden

Snoeihout en groenafval
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NET WONEN

Wat doe je met je afval dat geen grofvuil is?

›

 estafval, pmd, glas, gft, papier en karton bied je aan volgens de regels voor het ophalen van je thuisafval.
R
In appartementsgebouwen gebeurt dit meestal via een ondergronds sorteerpunt of afvalcontainers.

›

Alle andere afval breng je zelf naar het recyclagepark.

Tips:
1›

2›
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 oop je een nieuw elektrisch toestel? Dan
K
is de handelaar of winkelier verplicht je
oude toestel gratis terug te nemen. Koop
je dus een nieuwe frigo, tv of wasmachine
in de winkel? Dan moeten zij je oude
toestel meenemen als je dat vraagt. Zo
ben jij er direct vanaf!
 ergeet de kringwinkel niet: je kan
V
herbruikbare meubels, huisraad,
elektrische toestellen, speelgoed en kledij
naar de kringwinkel brengen. Zelfs als je
elektrisch toestel niet meer werkt, kan je
het naar een kringwinkel brengen.

3›

In veel grootwarenhuizen staan er dozen
van Bebat waar je je lege batterijen
naartoe kan brengen.

4›

In sommige kledingwinkels kan je textiel
en oude kledij binnenbrengen. Soms krijg
je er zelfs een waardebon voor!

SAMEN WONEN

Terrasje doen?
Enkele tips voor een fijne zomer vanop je eigen terras.

Reizen kan momenteel alleen binnen Europa,
dus kiezen veel mensen ervoor om thuis te
blijven. Het modewoord van deze zomer is dan
ook de “staycation”. We genieten van het mooie
weer op een veilige afstand van elkaar. Dat
kan bijvoorbeeld perfect vanop je terras. Maar
hou het veilig. En denk ook aan je buren. Deze
zomer zijn we met meer thuis dan normaal. Dus
vragen we je om begrip te hebben voor elkaar.
We wensen iedereen een fijne zomer toe!

We vatten de spelregels voor een veilige en fijne
zomer nog eens samen:

Contact

›

J e mag geen barbecue op kolen of gas gebruiken
op je terras, de gaanderijen of op de binnenkoer. Dit
is gevaarlijk en kan brand veroorzaken. Wil je toch
barbecueën? Gebruik dan een elektrisch toestel.

›

 e begrijpen dat je op warme zomerdagen nood
W
hebt aan afkoeling. Maar een (opblaasbaar)
zwembad op je terras plaatsen is verboden. Dit
kan je terras beschadigen en kosten veroorzaken.

›

Z et je een parasol op je terras? Zet hem dan in
een stevige poot, zodat hij niet wegwaait.

›

 a 22 uur ’s avonds mag je geen lawaai
N
maken. Natuurlijk mag je genieten van een warme
zomeravond op je terras of met je ramen open.
Maar probeer wat stiller te praten en zet je muziek
af. Zo verstoor je de nachtrust van je buren niet.

›

 ooi geen etensresten, afval,
G
sigarettenpeuken of andere zaken naar
beneden door je raam of terras. Dit is gevaarlijk
voor je onderburen en voorbijgangers. Het zorgt
ook voor ongedierte en sluikstort.

ikhebeenvraag@woningent.be
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ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Nieuwe
tarieflijst herstellingen
Als huurder ben jij verantwoordelijk voor
sommige herstellingen in je woning. Via onze
website www.woningent.be kan je bekijken
welke herstellingen dit zijn. Jij moet zorgen dat
deze herstellingen gebeuren en je betaalt ze ook.

Tarieflijst voor herstellingen is aangepast

Hoe werkt dat nu weer, herstellingen
voor de huurder?
We vatten nog even voor je samen hoe je een
herstelling voor de huurder kan (laten) uitvoeren.
Je hebt drie keuzes:

›

J e doet de (kleine) herstelling zelf. Dit
mag als je de nodige technische kennis hebt.
In sommige LDC (Lokale Dienstencentra van
OCMW Gent) is er een klusjesdienst waar je
terecht kan voor hulp. Dit kost je niets, behalve
het nodige materiaal.

›

J e laat een erkende vakman de herstelling
doen. Je zoekt een erkende technicus naar keuze
om de herstelling te doen of je doet een beroep
op een leerwerkplek of erkende klusjesdienst.
Gas-, water- en elektriciteitsleidingen moet je
altijd door een vakman laten herstellen. Je betaalt
de factuur zelf.

›

J e vraagt aan WoninGent om de herstelling
te doen. WoninGent is geen aannemersbedrijf of
klusjesdienst. Voor veel werken moeten wij ook
externe bedrijven inschakelen. Je betaalt WoninGent
voor deze herstelling. Wij doen dit niet gratis. Je
betaalt volgens onze tarieflijst. We doen ook niet alle
herstellingen. Verlies je bijvoorbeeld de sleutel van de
voordeur van jouw huis of appartement? Dan moet
je zelf een slotenmaker bellen.

Vraag je aan WoninGent om een herstelling voor de
huurder uit te voeren? Dan betaal je ons voor deze
herstelling. Wij werken met een tarieflijst, zodat je
op voorhand kan inschatten hoeveel de herstelling
zal kosten.
We hebben onze tarieflijst onlangs aangepast. We
maakten de lijst uitgebreider en duidelijker. Zo geeft
de tarieflijst je een nog beter beeld van wat een
herstelling zal kosten.
Bekijk onze nieuwe tarieflijst:
www.woningent.be/tarieflijstherstellingen
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Contact

beheer@woningent.be

NET WONEN

Sticker geen reclamedrukwerk
We zien vaak blaadjes met reclame rondslingeren in de inkomhallen. Dit is sluikstort. Ontvang je
reclame op papier? Dan moet je het meenemen en bij je thuis in de papiermand gooien.
Wist je dat je er heel gemakkelijk voor kan zorgen dat je geen reclamedrukwerk meer krijgt?
Je kleeft gewoon de NEE-sticker op je brievenbus.

Geen ongeadresseerde reclame meer
ontvangen

Uitschrijven voor geadresseerd
reclamedrukwerk

Krijg jij veel reclame en lees je die nooit? Kleef dan
de NEE-sticker op je brievenbus. Zo ontvang je geen
ongeadresseerd reclamedrukwerk meer. Dit heeft
alleen maar voordelen:

Wil je ook geen geadresseerd reclamedrukwerk
meer ontvangen?

›

Je hebt minder papierafval.

›

Het is goed voor het milieu.

›

En de inkomhal blijft properder.
Je kan je NEE-sticker gratis aanvragen via
www.ivago.be/nl/particulier/mijn-ivago/
aanvragen

Zet je naam dan op de Robinsonlijst
(www.robinson.be)
of stuur een brief naar
 elgian Association of Marketing
B
(BAM vzw)
Robinsonlijst
Z.1 Research Park 120
1731 Zellik

Bedrijven zijn niet wettelijk verplicht om de
Robinson-lijst te gebruiken als ze commerciële
acties op naam versturen. Toch adviseert de BAM
aan bedrijven om deze lijst te raadplegen en de
adressen te verwijderen uit hun databases voor
geadresseerde reclame per post.

Contact

info@ivago.be
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Wat doen we met jouw klacht?
Wat is een klacht en hoe kan je je klacht melden
Wat is een klacht en wat niet?

›

Heb je een klacht over WoninGent, omdat je vindt dat
we iets niet goed hebben gedaan? Dan kan je een
klacht indienen.

Mail naar
huurlasten@woningent.be.

Let wel: Het is niet omdat je niet akkoord gaat of een
probleem hebt, dat je direct een klacht indient. We
helpen je eerst op een andere manier:

›

 a je niet akkoord met een
G
herstellingsfactuur? Dan kan je eerst je
factuur betwisten.
 ul het invulformulier in op onze
V
website www.woningent.be.
Mail naar
betwistingen@woningent.be.

›

Is er een defect in je woning? Dan vraag je
eerst een herstelling aan.
 raag je herstelling snel en gemakkelijk
V
aan via onze website
www.woningent.be.
Mail naar beheer@woningent.be.
Bel naar 09 235 99 55.

›

 ijn er problemen met overlast in je
Z
gebouw? Dan meld je deze eerst aan je
wijkmonitor.
 ul het overlastformulier in op onze
V
website www.woningent.be.
Mail naar
ikhebeenvraag@woningent.be.
Bel naar 09 235 99 60.
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 eb je een vraag over je afrekening
H
diensten of verbruiken of ga je niet akkoord
met je afrekening? Dan zal onze boekhouding
je verder helpen.

Bel naar 09 235 99 04.

Heb je dit gedaan en ga je toch niet akkoord met onze
werking of beslissingen, met hoe we jouw vraag, melding
of betwisting hebben behandeld of met welke informatie
we je hebben geven? Dan kan je een klacht indienen bij
onze klachtenbehandelaar.

Hoe kan je een klacht indienen?
Ga je niet akkoord met onze beslissingen, met hoe
we je vraag of melding hebben behandeld of met
welke informatie we je geven? Dan kan je een klacht
indienen bij onze klachtenbehandelaar.
Vermeld jouw naam en adres en omschrijf je klacht
duidelijk. Heb je bewijsstukken zoals documenten,
facturen of foto’s? Stuur deze dan direct mee.

›

 ul het klachtenformulier in op onze website
V
www.woningent.be.

›

Mail naar
klachten@woningent.be.

Wat doen wij met je klacht?
Onze klachtenbehandelaar onderzoekt je klacht. We
onderzoeken of je klacht terecht is of niet. Maar we
gebruiken je klacht ook om er uit te leren en waar
mogelijk onze dienstverlening aan te passen.

Contact

klachten@woningent.be
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Toch op reis? Vergeet dan
je huur niet te betalen.
We merken dat bewoners tijdens de
zomervakantie soms vergeten om hun
huishuur te betalen. Het is belangrijk dat je
je huishuur elke maand betaalt. Ook als je
lang op reis bent. Op die manier vermijd je
problemen bij je thuiskomt. Want als je je
huishuur niet betaalt, dan moet WoninGent
gerechtelijke stappen ondernemen.

Tip
Nooit meer vergeten om je huishuur
te betalen? Het kan.

Zo betaal je je huishuur correct:

›

Je betaalt voor de 10 van de maand.

›

Je gebruikt je gestructureerde mededeling.

›

Je betaalt op het rekeningnummer: BE51 0016 4452 4862.

de

Laat je bank je huishuur elke maand automatisch
overschrijven. Dit heet een doorlopende
opdracht. Maak zelf een doorlopende opdracht
aan via de bankautomaat of pc banking. Of vraag
je bank om je te helpen.

Budget app: Wakosta?!
Ken je de budget app Wakosta?! Al? Met deze app kan je via je smartphone bijhouden hoeveel
geld je verdient en hoeveel geld je uitgeeft. De app berekent hoeveel geld je elke week of maand
over hebt als je je vaste kosten hebt betaald.

Met de Wakosta?! app:

›
›
›

kan je inkomsten en uitgaven ingeven.

›

bepaal je zelf hoe je je budget bij houdt.

heb je zicht op je budget per maand of per week.
kan je op het einde van de maand je overschot (+) of tekort (-) zelf in
de nieuwe maand invoeren (dit gaat niet automatisch) of je maakt per
maand een nieuwe start, aan jou de keuze.

Budget In Zicht (BIZ) Vlaanderen maakte deze gratis app, voor Android en
iOS. Je kan hem gratis downloaden via de App Store of Google Play Store.

Contact

verhuur@woningent.be
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WoninGent pakt Groenebriel aan
In de jaren 1950 ontwierp architect Jules Trenteseau verschillende sociale appartementsgebouwen
op de site Groenebriel. Deze gebouwen zijn geïnventariseerd onroerend erfgoed. We brengen de
wijk naar de 21ste eeuw. We bouwen er kwaliteitsvolle en energiezuinige appartementen. Daarbij
houden we rekening met het oorspronkelijke ontwerp van de gebouwen.

SLOOP

VOOR

NA

Winston Churchillplein:
In juni begonnen de bouwwerken aan het nieuwe appartementsgebouw op het Winston Churchillplein. We sloopten
het oude gebouw en vervangen het door een nieuw appartementsgebouw dat het originele ontwerp respecteert. Zo
zal het nieuwe gebouw ook op pijlers staan. In het gebouw komen 60 moderne appartementen.
De bouwwerken zullen ongeveer 2 jaar duren.
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Renovatie

NA
Residentie Tichelrei:
Vanaf juli startten we met de verhuur van de eerste gerenoveerde appartementen aan de Tichelrei. We
renoveerden het verouderde gebouw tot een modern en energiezuinig gebouw. 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. In totaal telt het gebouw 85 gerenoveerde appartementen.

7 nieuwe huizen voor grote gezinnen
in Muide - Meulestede
VOOR

NA

In de New Orleansstraat sloopten we enkele verouderde woningen. We bouwden er 7 moderne, energiezuinige
huizen met 4 slaapkamers in de plaats. Alle huizen hebben ook een eigen tuintje. Vanaf augustus trekken de
eerste bewoners in hun nieuwe woning.
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Aanpassingen nieuwe wetgeving
sociaal huren 2020
In januari 2020 veranderde er heel wat in de wetgeving voor sociaal huren. Zo berekenen we je
huurprijs nu op een andere manier. Ook de voorrangsregels en andere zaken veranderden. In
WijsWonen van december 2019 kon je hierover alle uitleg terugvinden. De Vlaamse regering heeft dit
voorjaar een paar bijsturingen gedaan aan de nieuwe wetgeving. We geven je graag meer uitleg.

Aanpassing berekening huurprijs voor
personen met een handicap

Over welke inwonende familieleden gaat het?

›

Deze bijsturingen gaan over het inkomen van
familieleden met een ernstige handicap. Ze gelden
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
We informeerden alle betrokken bewoners via een
infobrief en pasten hun huurprijzen al aan.

Niet of gedeeltelijk meetellen inkomen
familieleden met een ernstige handicap

Een dubbele gezinskorting voor personen met
een handicap

›

Voor elke persoon ten laste krijg je een korting. Dit
verandert niet. Een persoon ten laste is een kind
waarvoor je kindergeld krijgt of een persoon met
een handicap.

›

Familieleden die ernstig gehandicapt zijn en
voor wie je kinderbijslag krijgt, kregen al een
dubbele gezinskorting. Vanaf nu krijg je ook een
dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte
familieleden voor wie je geen kinderbijslag krijgt.

Welk inkomen telt niet langer mee?

›

Het inkomen van familieleden die ernstig
gehandicapt zijn en van wie het inkomen gelijk of
lager is dan de geïndexeerde inkomensvervangende
tegemoetkoming, tellen we niet langer mee in de
berekening van de huurprijs.

›

Bij familieleden die ernstig gehandicapt zijn maar
van wie het inkomen hoger is dan de geïndexeerde
inkomensvervangende tegemoetkoming, telt maar
een deel van het inkomen mee. Zij krijgen een
vrijstelling van het inkomen tot aan het bedrag
van de geïndexeerde inkomensvervangende
tegemoetkoming. We houden dus alleen rekening
met het inkomen dat hoger is dan de geïndexeerde
inkomensvervangende tegemoetkoming.

Deze aanpassing geldt voor familieleden in de
eerste, tweede en derde graad. Daarmee bedoelen
we ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen,
broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten,
overgrootouders en achterkleinkinderen.

Aanpassing voorrangsregels
Volgens de nieuwe wetgeving had je geen voorrang
meer als je zelf vroeg om te verhuizen naar een andere
sociale woning omdat:

›
›

je sociale woning te groot is voor jouw gezin.
je sociale woning niet aangepast is aan een fysieke
beperking.

Dit is nu aangepast. Dit betekent dat je opnieuw voorrang
krijgt als je voldoet aan een van deze voorwaarden.
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Uitleg betaling energiecorrectie
Sinds januari 2020 betalen sommige bewoners een energiecorrectie. Dit is een toeslag
voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie, een zuinige
verwarmingsketel of zonne-energie.

Je kan de energiecorrectie op twee
verschillende manieren betalen. We
geven je graag meer uitleg.
1.

We hebben alle gegevens over je woning:
We konden je huishuur voor 2020 direct met de
juiste energiecorrectie berekenen. Je betaalt dus
de correcte energiecorrectie voor je woning.

2.

We hebben nog niet alle gegevens over
je woning: Voor sommige woningen hebben
we nog niet alle gegevens. Bijvoorbeeld omdat
ze net gebouwd of gerenoveerd zijn en we de
attesten nog moeten ontvangen. In dat geval
werken we met een forfait. Dit betekent dat je
nu elke maand in je huurprijs een forfait betaalt
voor de energiecorrectie. Ten laatste na een
jaar maken we een afrekening. Tegen dan
hebben we alle gegevens over je woning. We
berekenen wat jouw correcte energiecorrectie
is. We verrekenen dit bedrag met het forfait
dat je al betaalde.

›

Is jouw energiecorrectie hoger dan het forfait
dat je betaalde? Dan zal je moeten bijbetalen.

›

Is jouw energiecorrectie lager dan het forfait
dat je betaalde? Dan zal je van WoninGent
geld terugkrijgen.

Contact

verhuur@woningent.be
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Contactgegevens

Een vraag?

WoninGent

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

Opgelet: aangepaste dienstverlening omwille van
coronamaatregelen:

›

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
Balies verhuurdienst en zitmomenten wijkmonitor alleen
op afspraak.

