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WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent 

Beste bewoner, 
Je ziet het: ons bewonerskrantje zit in een nieuw jasje. 

Zie het als een verbeterde versie van je vertrouwde 

bewonerskrantje: nog meer interessante artikels, meer 

beeld en meer kleur. 

Het bewonerskrantje kreeg ook een nieuwe naam: 

WijsWonen. Want in dit krantje vind je heel wat nuttige 

informatie en tips over wonen bij WoninGent. Verstandig 

(=wijs) wonen dus. Maar we hopen ook dat het op z’n 

Gents wijs (= leuk) wonen is bij ons. In dit krantje lees je 

over verschillende initiatieven van bewoners, partners en 

WoninGent om te werken aan een goed woonklimaat in 

onze gebouwen. 

Wil je zelf graag iets vertellen in ons bewoners-
krantje, bijvoorbeeld over een bewonersactiviteit,  
een opruimactie of een buur die zich inzet voor 
je gebouw of wijk? Laat het ons weten via 
 communicatie@woningent.be.

Niet alleen ons bewonerskrantje zit in een nieuw jasje. 

Deze zomer wordt ook onze website volledig vernieuwd. 

Je leest er alles over op pagina 4. Onze nieuwe website 

kan je niet alleen op je pc, maar ook op je tablet of 

telefoon gemakkelijk bekijken. Surf dus snel naar  

www.woningent.be. We zijn heel benieuwd naar wat 

jij ervan vindt!

En hou tot slot ook je brievenbus in de gaten, want vanaf 

dit najaar zullen ook onze brieven, brochures en andere 

communicatie vernieuwd worden.  

We wensen je veel leesplezier en een aangename 
zomer! 

Met vriendelijke groeten,

Karin Wouters – algemeen directeur 

Guy Reynebeau – voorzitter

Wil je zelf graag 
iets vertellen in ons 
bewonerskrantje? 

Laat het ons weten via 

communicatie@woningent.be. 
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Complete make-over  
voor onze website
Ontdek onze nieuwe website op www.woningent.be

Deze zomer lanceren we onze 
nieuwe website. Je vindt hier als 
huurder alle informatie terug 
die je moet weten over wonen 
bij WoninGent. Meer nog, je 
kan vanaf nu bijvoorbeeld 
ook op eenvoudige manier 
herstellingen via onze 
website aanvragen. Onze 
nieuwe website is ook 
gebruiksvriendelijk. Dat vinden 
we heel belangrijk. Daarom 
hebben we de website getest bij 
enkele bewoners. 

Zo ziet hij eruit: onze nieuwe website. 

Dat onze oude website dringend 

aan vernieuwing toe was, dat had je 

waarschijnlijk zelf al gezien. De naam 

van onze website verandert niet. Die 

blijft www.woningent.be. 

Lees met 1 muisklik alles 
wat je moet weten over 
 WoninGent

Op onze nieuwe website vind je heel 

wat nuttige informatie over wonen 

bij WoninGent. Heb je een vraag voor 

WoninGent? Kijk dan zeker eens op 

onze website. Waarschijnlijk vind 

je daar het antwoord op je vraag. 

Zo spaar je een telefoontje of een 

bezoek aan onze balies uit. 

Onze nieuwe website kan je 

overigens niet alleen op je pc, 

maar ook op je tablet of telefoon 

gemakkelijk bekijken.

Regel administratieve 
 zaken via de website

Je vindt op de website niet alleen een 

hoop informatie. Je kan ook een paar 

administratieve zaken via de nieuwe 

website regelen. Zoals bijvoorbeeld 

een herstelling aanvragen, een 

aanpassing aan je woning aanvragen, 

ongedierte of vandalisme melden. 

In de toekomst zal je zelfs nog meer 

zaken via de website kunnen regelen. 

Een gebruiksvriendelijke 
site met dank aan onze 
 bewoners

We hebben heel hard gewerkt om 

een gebruiksvriendelijke website te 

bouwen. Dat hebben we natuurlijk 

niet alleen gedaan. We kregen hulp 

van enkele bewoners die de website 

voor ons hebben getest. Bedankt 

aan Cindy, Achiel, Patrick, Willy, 

Rina, Erwin, Sonia en Huguette voor 

hun tips en opmerkingen. Want zij 

hebben geholpen om een website 

te bouwen die is aangepast aan 

de wensen en noden van onze 

bewoners en kandidaat-huurders. 

Dus we zouden zeggen: ga zeker 

eens op ontdekkingstocht op onze 

nieuwe website. We zijn benieuwd 

naar jouw mening!
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“  Vraag je herstelling online aan

Maak kennis met onze herstellingstool. Hiermee kan je 

online een herstelling in je woning of gebouw aanvragen. 

Het werkt heel eenvoudig:

1.  Klik op de ruimte waar een herstelling nodig is. 

Bijvoorbeeld: de badkamer.

2.  Klik op het object dat hersteld moet worden. 

Bijvoorbeeld: de wastafel. 

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

onderhoudstips. 

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

5. Je krijgt een ontvangstbevestiging van WoninGent. 

Bekijk onze gebouwen op de website

Op onze nieuwe website kan je met één muisklik al onze 

gebouwen bekijken. Wil je verhuizen naar een grotere of kleinere 

woning? Wordt jouw gebouw gerenoveerd en moet je verhuizen 

naar een andere sociale woning? Dan kan je via onze website 

heel gemakkelijk onze gebouwen bekijken. Je kan bovendien je 

zoekopdracht filteren op: 

 › Wijk

 › Huis of appartement

 › Aantal slaapkamers

 ›  Of de woning is aangepast aan een zorgbehoefte of niet. 

Zo kan je een geïnformeerde wijkkeuze maken bij je inschrijving 

op de wachtlijst.

We willen dat onze website 
gebruiksvriendelijk is.  

Daarom hebben enkele bewoners  
de website voor ons getest.

communicatie@woningent.beContact:
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Na de grote brand in Londen heb je misschien vragen over brandveiligheid in je gebouw. De brand 
in Londen was verschrikkelijk, maar gelukkig ook een uitzondering. Om zo een ramp te vermijden, 
investeert WoninGent volop in de brandveiligheid van onze gebouwen. De komende maanden gaan 
we ook extra controles doen in onze hoge en middelhoge appartementsgebouwen. Maar ook jij als 
huurder moet helpen om het gebouw brandveilig te houden. 

Brandpreventie door  WoninGent

In onze gebouwen zijn er verschillende brandpreventie-

middelen. Wat er in jouw gebouw aanwezig is, wordt 

bepaald door de wet en is afhankelijk van je gebouw.  

Het gaat om:

 › Rookmelders in de appartementen.

 › Brandwerende deuren in de gangen.

 › Brandblusapparaten en brandslangen in de gangen.

 › Noodverlichting in de gangen.

 › Nooduitgangen.

 › Centraal brandalarm.

Wat kan jij doen?

Als huurder kan je een belangrijke bijdrage leveren aan 

de brandveiligheid in je gebouw. Een eerste stap is ervoor 

zorgen dat de brandpreventiemiddelen hun werk kunnen 

doen. Want bij controle in de gebouwen zien we dat 

bewoners de regels niet volgen. En daarmee breng je je 

eigen veiligheid en die van je buren in gevaar!

Help mee aan  
een brandveilig gebouw

1. Hou de brandwerende deuren altijd toe. 

De branddeuren in de gangen houden brand en rook tegen. 

Ze zorgen dus dat rook en brand zich niet in het gebouw 

kunnen verspreiden. Zet je ze open dan werken ze niet meer. In 

tegendeel, je geeft de brand vrij spel. Zelfs een kleine brand kan 

zich dan snel in het hele gebouw verspreiden. 

In verschillende gebouwen zetten bewoners de branddeuren met 

opzet open door bijvoorbeeld een stukje hout onder de deur te 

steken of door het sluitsysteem van de deuren kapot te maken. 

We begrijpen dat het storend kan zijn als de deuren vaak en met 

veel lawaai toeslaan. We begrijpen ook dat je bij heel warm weer 

de gangen wil verluchten. Maar het openzetten van deze deuren 

is heel gevaarlijk als er brand uitbreekt. Het is dan ook zeer 

belangrijk om de branddeuren goed dicht te houden. 

Je leest hier nog eens 
de belangrijkste regels
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2.  Hou de nooduitgangen en 
 brandtrappen vrij. 

De nooduitgangen en brandtrappen zorgen ervoor 

dat jij en je buren veilig uit het gebouw kunnen als het 

brandt. Ze moeten dus op elk moment vrij zijn. 

Je mag geen afval, meubelen, planten of andere 

materialen plaatsen op de brandtrappen of aan de 

nooduitgangen. Want jij en je buren kunnen erover 

vallen als je bij brand wil vluchten. Erger nog, afval en 

andere materialen op de brandtrappen kunnen zelf in 

brand schieten. 

Je mag de noodtuitgangen nooit blokkeren. Want jij 

en je buren kunnen daardoor opgesloten geraken als 

het brandt. 

4.  Laat de noodverlichting en wegwij-
zers hangen. 

De noodverlichting en wegwijzers tonen hoe jij en je 

buren bij brand het gebouw veilig kunnen verlaten. 

Het is dus belangrijk dat ze op hun plaats blijven 

hangen. Verwijder ze niet en maak ze niet stuk. 

Hangt er in jouw gebouw een noodverlichting waar 

een rood of oranje lampje brandt? Meld dit dan direct 

aan WoninGent. 

5. Stofzuig je rookmelder 1x per maand, 
zo blijft die goed werken. Controleer de 
batterij regelmatig. 

3.  Gebruik brandblusapparaten en 
brandslangen alleen bij brand. 

De brandblusapparaten en brandslangen in de gangen 

dienen om brand te blussen. Gebruik ze alleen bij 

brand. Laat de brandblusapparaten hangen, haal ze 

niet weg. Ze kunnen je leven redden. Is er toch een 

brandblusapparaat verdwenen? Meld dit dan direct 

aan WoninGent.
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Hoe voorkom je brand? 

Wist je dat een brand meestal ontstaat door heel gewone dingen zoals koken en roken?  
Door alert te zijn dat je deze dingen veilig doet, kan je in vele gevallen brand vermijden. 

Hieronder geven we je enkele tips om brand in je woning te voorkomen:

 ›  Ben je aan het koken? Laat dan nooit een pot 
alleen op het vuur of in de oven staan.  

 ›  Rook nooit in bed of in je zetel. Veel branden 
ontstaan door mensen die in slaap vallen terwijl 
ze in bed of in de zetel roken. Zorg ervoor dat je 
je sigaret altijd helemaal uitdooft in een asbak.  

 ›  Let op als je kaarsen aansteekt. Blijf altijd in 
de buurt van brandende kaarsen. Want een kaars 
kan gemakkelijk omvallen. Hou kaarsen weg van 
brandbare materialen zoals gordijnen en papier. 
Hou kaarsen ook buiten het bereik van kinderen.  

 ›  Bewaar je lucifers en aanstekers op een plek 
waar je kinderen niet bij kunnen. Want een 
onschuldig spelletje verandert voor je het weet in 
een brand.  

 › Maak nooit vuur in je woning. 

 ›  Zorg dat de elektrische toestellen in je 
woning veilig zijn. Zet ze uit als je ze niet 
gebruikt. Want sommige toestellen kunnen 
heel warm worden. Stof ze ook regelmatig af. 
Heb je een droogkast? Reinig dan regelmatig 
de filter volgens de richtlijnen in de handleiding. 

 Sluit niet meer toestellen aan op een 
verdeelstekker dan toegelaten is. Laad nooit 
toestellen (bv. je gsm, powerbank ...) op terwijl 
je slaapt of als je niet thuis bent.
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Je rookmelders correct onderhouden?  
Zo doe je het!

WoninGent plaatste vorig jaar in alle appartementen en 

huizen rookmelders. Rookmelders waarschuwen je als er 

brand of rook is in je woning. Het is heel belangrijk dat ze 

goed werken. 

Daarom moet je de rookmelders in je woning correct 

onderhouden. 

Dit doe je zo:

 › Stofzuig je rookmelder 1x per maand. 

 ›  Test na het stofzuigen de rookmelder met de 

testknop. 

 ›  Reageert de rookmelder niet als je op de testknop 

drukt? Controleer dan de batterij. Als huurder moet je 

zelf de batterij van je rookmelder vervangen. 

 ›  Is de batterij niet de oorzaak van het probleem? 

Contacteer dan WoninGent. 

Het lijkt logisch, maar wist je dat je je rookmelder niet 

mag schilderen? Je mag er ook geen plakband op kleven. 

Want dan werkt je rookmelder niet meer goed. 

Ga je je woning schilderen of behangen? Dek dan tijdens 

de werken je rookmelder goed af. Want de dampen 

van het schilderen en behangen kunnen je rookmelder 

beschadigen. Vergeet niet om je rookmelder na de werken 

terug vrij te maken!

Brandt het in je woning of gebouw?  
Reageer dan direct: 

1.  Breng eerst jezelf en je gezin in 
veiligheid. Sluit alle binnendeuren 
bij het verlaten van je woning. 
Spreek met je gezin een vluchtplan 
en verzamelplaats af. Waarschuw 
als dat mogelijk is je buren. 

2.  Bel de brandweer via 
het nummer 112.  Begin 
– als dat nog kan - zelf 
de brand te blussen. 

3. Verwittig WoninGent.

112

112

112

beheer@woningent.beContact:
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bij WoninGent

Heb jij of één van je 
gezinsleden een fysieke 
handicap? Dan kan je bij 
WoninGent een aangepaste 
sociale woning huren.  
Die woningen hebben 
bijvoorbeeld badkamers 
aangepast aan een rolstoel. 
Ook de deuren zijn breder 
en de kamers groter, zodat je 
overal gemakkelijk met een 
rolstoel kan bewegen.  
We hebben momenteel 
aangepaste woningen met  
1 en met 2 slaapkamers. 

Mensen die in een rolstoel zitten, 

hebben het niet altijd gemakkelijk  

om een woning te vinden die 

aangepast is aan hun noden. 

WoninGent heeft woningen waar 

sociale huurders met een handicap 

comfortabel kunnen wonen. En dit 

aan een betaalbare prijs. 

Ons aanbod aangepaste woningen 

wordt binnenkort groter. Want op  

dit ogenblik bouwen we in 

verschillende nieuwe projecten 

woningen die zijn aangepast aan 

personen met een handicap. Wil 

je een aangepaste woning huren? 

Schrijf je dan snel in op de wachtlijst. 

 

Wie kan een aangepaste 
woning huren?

Jij of een van je gezinsleden zit in een 

rolstoel. Je hebt een medisch attest dat 

je een aangepaste woning nodig hebt.

Welke documenten heb je 
nodig om in te schrijven?

 › De identiteitskaarten van alle 

gezinsleden ouder dan 18 jaar.

 › De inkomstenattesten van 3 jaar 

geleden van alle gezinsleden ouder 

dan 25 jaar.

 › Een diploma of getuigschrift 

van een officiële school of een attest 

waarop staat dat je het vereiste 

niveau Nederlands hebt.

 › Een medisch attest dat bewijst 

dat je in een rolstoel zit en dat je een 

aangepaste woning nodig hebt. 

Waar kan je inschrijven?

Je schrijft in aan onze 
balie:

Waar 
Kikvorsstraat 113, 9000 Gent

Openingsuren 

maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag van 8:30 – 11:30.

Aangepast wonen? Het kan!
Sociale woningen ook voor personen  
met een handicap. 

In mijn vorige 
woning was ik 
voor heel veel 

afhankelijk: koken, 
mij wassen … Het 

moest allemaal met 
hulp gebeuren. De 
zelfstandigheid en 
vrijheid die ik heb 
gekregen in mijn 

aangepaste woning 
is onbetaalbaar.

Eric Lebon (66) 

is rolstoelgebruiker en woont sinds 

2015 in een aangepaste woning 

in het Scheldeoord.
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bij WoninGent

Wat is een aangepaste  woning?

 De oppervlakte is ongeveer 20% 

groter. Zo is er overal ruimte om 

met een rolstoel te bewegen.  

Deuren zijn breder 

 Douche waar je kan inrijden met 

een rolstoel 

 Lavabo waar een rolstoel onder kan 

Hogere stopcontacten 

 Keuken waar een rolstoel onder kan

Nieuwe aangepaste woningen in   
Sint-Amandsberg

Op de kruising van de Sint-Bernadettestraat en 

de Sleutelbloemstraat in Sint-Amandsberg bouwden we 

een nieuw appartementsgebouw met 29 appartementen voor 

sociale huur. Daarvan zijn er 13 appartementen voor personen 

met een handicap. We zorgden ervoor dat het hele gebouw 

gemakkelijk toegankelijk is met een rolstoel. Dus ook de lift en 

de gemeenschappelijke delen. 

We bouwden op het 

terrein ook enkele 

garageboxen die 

aangepast zijn aan 

rolstoelgebruikers. 

Begin mei kwamen 

de eerste bewoners in 

het gebouw wonen.

verhuur@woningent.beContact:
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De sloopwerken aan de tweede 
Rabottoren zijn begonnen

Voorzitter Guy Reynebeau 
en Schepen van Wonen Sven 
Taeldeman bij de graffiti-
afbeelding van Koen Blieck 

De vernieuwing van de 
Rabotsite gaat goed vooruit. 
Dit voorjaar begonnen de 
sloopwerken aan de tweede 
Rabottoren in de Filips van 
Cleeflaan. Midden 2018 moet 
het flatgebouw helemaal 
afgebroken zijn. Ondertussen 
kan je al de eerste nieuwe 
gebouwen zien verschijnen 
op de plaats waar vroeger 
de eerste Rabottoren stond. 
WoninGent gaat de drie 
Rabottorens afbreken en 
vervangen door acht lagere 
gebouwen met ongeveer 360 
sociale huurwoningen. Het 
volledige project zou in 2023 
klaar moeten zijn. 

Afbraak tweede Rabottoren

In april begonnen de sloopwerken 

aan de tweede Rabottoren. Je vraagt 

je misschien af hoe we het gebouw 

gaan afbreken. 

Eerst werkt de aannemer binnen in 

het gebouw. Hij verwijdert deuren, 

keukens, badkamers, leidingen, 

buizen…  Specialisten verwijderen 

ook op een veilige en deskundige 

manier asbest uit het gebouw. Dit 

gebeurt in hermetisch afgesloten 

zones. 

Daarna starten de echte 

sloopwerken. Je kan de afbraak van 

de tweede Rabottoren vergelijken 

met die van de eerste toren:

1. Kleine kranen bovenop het 

gebouw breken de bovenste 

verdiepingen af. 

2. Met een grote kraan breken we 

het middenstuk af. 

3. Voor de onderste verdiepingen 

gebruiken we opnieuw kleinere 

kranen. 

Tegen volgende zomer moet de 

tweede Rabottoren helemaal 

afgebroken zijn. De sloopwerken 

zullen dus ongeveer een jaar duren. 

Op de plek van de tweede 

Rabottoren komen twee nieuwe 

gebouwen met in totaal 95 sociale 

huurwoningen. We willen nog in 

2018 starten met de bouwwerken 

aan deze nieuwe gebouwen. 

Sloop tweede 
Rabottoren gestart

Wist je dat een klein stukje van 
de tweede Rabottoren bewaard 
blijft? Op de gevel van de tweede 
Rabottoren staat een afbeelding 
in graffiti van pastoor Koen Blieck. 
Graffitikunstenaar Steve Locatelli 
maakte het in 2014. Koen Blieck 
stierf in 2015 en stond gekend 
als een bruggenbouwer in de 
Rabotwijk. Hij krijgt van Stad Gent 
zijn eigen Koen Blieckplein op de 
Tondeliersite. De gevelpanelen 
met zijn afbeelding zullen daar 
een plekje krijgen. 
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Zo zullen de nieuwe gebouwen er ongeveer uitzien

De bouwwerken aan de nieuwe 
gebouwen gaan goed vooruit

Nieuwe gebouwen op 
plaats eerste Rabottoren

Waar vroeger de eerste Rabottoren 

stond, is nu een grote bouwwerf. 

We bouwen er drie nieuwe 

appartementsgebouwen.  

Ze tellen samen 131 energiezuinige 

appartementen voor sociale huur.  

In het gebouw aan het Griendeplein 

komen er onderaan ook 

gemeenschapsvoorzieningen  

en/of winkels. 

De werken zitten op schema. Midden 

2018 zouden de gebouwen er 

moeten staan. Eens deze gebouwen 

af zijn, kan ook de verhuis van de 

bewoners in de derde Rabottoren 

starten. 

13

BOUWEN



In de kijker
Onze bewonerswerking 
nam samen met jullie de 
voorbije maanden deel aan 
verschillende activiteiten 
in de wijk. Heb jij ideeën 
voor een activiteit in jouw 
gebouw of wijk? Laat 
dan iets weten aan je 
wijkmonitor.

Ook op 13 mei organiseerden de bewoners van de derde 
Rabottoren hun ‘Feest aan de Blokken’. Een vrolijke dag met 
een petanquecompetitie, kinderanimatie en optredens! 

Op 13 mei vond het 
buurtfeest in de wijk Muide-
Meulestede plaats aan 
het Manchesterplein. Ook 
wijkmonitor Jelena en de 
partners van OCMW Gent 
waren van de partij. 

Donderdag 25 mei hebben 
de jongeren van het 
Scheldeoord hun jeugdhuis 
Wolters feestelijk geopend. 
Het weer zat mee, de 
sfeer zat goed en de 
beats zaten erin. Want de 
aanwezigen werden verrast 
op verschillende hiphop-
optredens.
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In het kort

Wanneer we een 
nieuw of gerenoveerd 
appartementsgebouw beginnen 
te verhuren, komen er in één 
keer veel nieuwe bewoners 
in het gebouw wonen. Sinds 
kort organiseren we samen 
met buurtpartners een 
onthaalmoment voor deze 
bewoners. Want we denken dat 
het leuk is voor onze nieuwe 
bewoners om hun buren en de 
buurt beter te leren kennen. 

Op 12 mei hadden we onze 

eerste onthaalactiviteit in het 

gerenoveerde gebouw in de Emile 

Moysonlaan 28 – 150. 

Op 30 juni volgde onze tweede 

onthaalactiviteit voor de bewoners 

van ons nieuwe gebouw in de Sint-

Bernadettestraat.

 

Samen met verschillende partners 

van de wijk zorgden we voor 

infostandjes met een drankje en een 

hapje. Bewoners kregen er info over 

de dienstverlening in hun wijk en 

konden een praatje slaan met elkaar. 

verhuur@woningent.beContact:

Sta je op de wachtlijst om te verhui-
zen? Informeer ons 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 slaapkamers heeft? Of omdat jouw gebouw wordt 

gerenoveerd en je moet verhuizen? 

Vergeet dan niet om onze verhuurdienst te informeren als je deze 

zomer voor een langere periode op reis gaat. 

Want je kan in die periode een uitnodiging krijgen om een woning te 

bezichtigen. Als je niet op tijd reageert, dan moeten we dit zien als 

een weigering. Maar als je ons vooraf laat weten dat je op reis bent, 

dan houden we hier rekening mee. Je zal dan geen uitnodigingen 

krijgen, terwijl je op reis bent.

Kopie van je huurcontract  
kost 5 euro. 

Als je bij WoninGent begint te huren, dan krijg je van ons 

een huurcontract. Je bewaart dit huurcontract het beste op  

een plek waar je het gemakkelijk terugvindt. 

Huurders vragen ons regelmatig om een extra exemplaar van 

het huurcontract te krijgen, omdat ze het origineel kwijt zijn.  

WoninGent kan je een kopie van het huurcontract bezorgen. 

Je betaalt hiervoor 5 euro administratiekosten. 
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In de zomer genieten we graag buiten van het zonnetje.  
Op ons terras of in de gemeenschappelijke tuin. En daar dienen die 
voor. Maar vergeet je buren niet. Want zij willen ook rustig wonen. 
Daarom vragen we je om de spelregels te volgen. Zo wordt het 
voor iedereen een aangename zomer. 

Met deze tips kan je samen met je buren genieten van het mooie weer.  

We wensen iedereen een fijne zomer toe!

 › Maak geen vuur op je terras of 

op de binnenkoer. Dit is gevaarlijk en 

kan brand veroorzaken. Gebruik er 

dus geen barbecue op kolen of gas. 

Wil je toch barbecueën? Gebruik dan 

een elektrisch toestel.  

 

Wist je dat de Stad Gent in 

verschillende parken barbecuezones 

heeft geïnstalleerd?

 › Na 22 uur ’s avonds mag je geen 

lawaai 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. 

 › Zet je een parasol op je terras? 

Maak hem dan stevig vast, zodat hij 

niet wegwaait. 

 › Gooi geen afval, sigaretten of 

andere zaken naar beneden door je 

raam of terras. Dit is gevaarlijk voor je 

onderburen en zorgt voor sluikstort. 

Wil je meer weten over de huisregels 

van WoninGent? Dan kan je het 

Reglement van Inwendige Orde 

lezen op onze website. Je kan met 

je vragen ook altijd terecht bij je 

wijkmonitor.

Samen met je 
 buren genieten  
van de zomer
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In het vorige bewonerskrantje vroegen we naar jouw idee om van je gebouw een aangenamere 
woonplek te maken. Verschillende bewoners lieten ons weten dat ze een idee hebben, maar er graag 
nog even over nadenken. Ze vroegen of ze wat meer tijd krijgen om hun idee op papier te zetten. 
Natuurlijk kan dat. Daarom lanceren we nog eens onze oproep. Broed jij nog op een idee? Laat het ons 
zeker weten!

Hoe werkt deze actie?

WoninGent wil samen met jullie 

werken aan een betere leefbaarheid 

in onze gebouwen en woonwijken. 

Als bewoner weet je beter dan wie 

ook wat er goed is in jouw gebouw 

of wijk en wat er beter kan. 

Heb jij een leuk (of zoals ze in het 

Gents zeggen: vree wijs) idee om 

van jouw gebouw of wijk een 

aangenamere woonomgeving te 

maken? Laat het ons dan weten. 

Misschien wordt jouw idee dan wel 

werkelijkheid.

WoninGent gaat enkele ideeën 

selecteren om echt uit te voeren. 

Per idee voorzien we een 

maximumbudget van 5.000 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

Iedereen die in een woning van 

WoninGent woont, kan een 

voorstel doen. Maar er zijn enkele 

voorwaarden:

 ›  Jouw idee moet positief en goed 

zijn voor je gebouw of wijk. 

 ›  De uitvoering van je idee mag 

niet meer dan € 5.000 kosten. 

WoninGent zal instaan voor de 

uitvoering. 

 ›  Het idee moet komen van 

minstens 3 bewoners uit het 

gebouw of de wijk of van een 

bewonersgroep. 

 ›  Je moet je idee uitschrijven op 

één pagina. 

Neem je deel?

Stuur een e-mail met jouw idee naar 

idee@woningent.be

Leg uit wat je zou willen aanpakken 

en waarom dit goed zou zijn voor 

jouw gebouw of wijk.

Een bankje voor het gebouw, kleurrijke container-
lokalen of andere ideeën om van je gebouw 

een aangename plek te maken? Het kan!

Laat ons jouw  
idee voor een leukere 

woonomgeving  
weten via  

idee@woningent.be!

idee@woningent.beContact:
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Hoe weet je of je muizen 
hebt?

 Zie je verpakkingen van eten 

met bijtsporen? 

 Liggen er uitwerpselen van 

muizen in je woning (vooral 

langs muren en plinten of in 

de buurt van voedsel)?

Dan heb je waarschijnlijk muizen 
in je woning.

Muizenuitwerpselen herken 
je zo:

 Klein (4 – 7 mm)

 Donker van kleur

 Langwerpig

 Lijken op hagelslag

Als de muizen op tafel dansen…

Zo voorkom en bestrijd je muizen

Zo voorkom je muizen. Enkele tips: 

 Maak je keuken elke dag proper. Poets je woning regelmatig.

 Bewaar je eten in stevige, afsluitbare verpakkingen zoals 
bokalen en plastic dozen. Plaats eten op rekken en niet op de 

grond. Gebruik geen kartonnen dozen of papieren zakken.

 Verzamel je afval altijd in een gesloten vuilnisbak met deksel 
(zowel binnen als op je terras). Bij warm weer is het extra belangrijk 

om je afval goed af te sluiten. 

We krijgen regelmatig klachten over muizen in de gebouwen. Muizen zijn 
onhygiënisch en storend voor je buren. Via hun uitwerpselen kunnen ze zelfs ziektes 
overdragen. Wist je dat jij als bewoner zelf moet zorgen dat je geen muizen in je 
woning hebt? We geven je meer informatie over hoe je kan herkennen dat je muizen 
hebt in je woning en op welke manier je muizen moet bestrijden.  
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Hoe bestrijd je muizen?

Zie je sporen van muizen? Wacht dan 

niet en start direct met de bestrijding. 

Je bestrijdt muizen het beste met 

blokjes muizengif in een lokdoos.  

Je koopt die in een doe-het-zelfzaak:

 ›  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.

 ›  Vervang regelmatig het gif tot er 

niet meer van gegeten wordt.  

Zie je dat muizen gegeten hebben 

van verpakkingen? 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.

Gaat het over een groot aantal 

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. 

beheer@woningent.beContact:

Muis van huis!
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Als huurder moet je bepaalde herstellingen zelf 
(laten) uitvoeren. Welke herstellingen dat zijn,  
lees je in het Technisch Zakboekje voor de 
huurder of via onze website. Voor heel wat 
van die klusjes heb je geen technische kennis 
nodig. Je kan die als huurder zelf uitvoeren. 
Zo kun je heel wat geld besparen. Stad Gent 
en Samenlevingsopbouw startten in de wijk 
Nieuw Gent een klusatelier. Dit is een plek waar 
huurders uit de wijk werkmateriaal kunnen 
ontlenen om die kleine herstellingen in hun 
woning te doen. Ze krijgen er ook advies over 
kleine herstellingen in hun woning of ze kunnen 
er een klusworkshop volgen. 

Wat is het klusatelier? 

Het klusatelier is voor huurders van de wijk Nieuw Gent. Je 

kan er naartoe met al je vragen over klussen. 

Elke dinsdag van 14:00 – 16:00 is er een klusspreekuur:

 ›  Je krijgt advies over hoe je zelf een kleine, eenvoudige 

herstelling in je woning kan doen. 

 ›  Je kan een afspraak maken voor een kleine herstelling 

in je woning. 

Er is ook een kluscontainer. Je kan de kluscontainer en het 

werkmateriaal gebruiken om zelf een herstelling te doen 

of om iets in elkaar te steken. 

Klusatelier Nieuw Gent: 
huurders aan de slag
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Paolo van Samenlevingsopbouw          gian.paolo.melis@samenlevingsopbouw.beContact:

Uitleendienst werkmateriaal

Elke vrijdag van 14:00 – 17:00 kan je ook naar de 

uitleendienst Bij Pino. Dit is een soort van bibliotheek met 

werkmateriaal. Je kan werkmateriaal voor in je woning 

of tuin lenen. Zo kan je met het juiste materiaal zelf een 

kleine herstelling doen in je woning. 

Het gaat over eenvoudige herstellingen die je als huurder 

zelf moet (laten) uitvoeren en waarvoor je geen technische 

kennis nodig hebt. Welke herstellingen dat zijn, lees je 

in ons Technisch Zakboekje voor de huurder of via onze 

website. Want je mag natuurlijk niet alle herstellingen in je 

woning zelf doen. Zo moeten werken aan water-, gas- en 

elektriciteitsleidingen door een erkend vakman gebeuren. 

Sommige herstellingen zijn ook voor WoninGent. 

Je leent het materiaal maximum 1 week. Net zoals in de 

bibliotheek word je eerst lid voor je kan ontlenen. Alleen 

bewoners van de wijk Nieuw Gent - Steenakker kunnen lid 

worden. Je lid maken is gratis. 

Voor het huren van elektrische machines betaal je een 

waarborg van 50 euro. Je krijgt die terug als je de machine 

in goede staat teruggeeft. Je kan ook op voorhand 

materiaal reserveren. 

Welk materiaal kan je ontlenen?

 › klopboormachines

 › accuboormachines 

 › figuurzagen 

 › slijpschijven 

 › vlakschuurmachines  

 › gevulde gereedschapskoffers 

 › hamers 

 › zagen 

 › schroevendraaiers 

 › dopsleutels 

 › steeksleutels 

 › verfborstels 

 › elektrometers

 › haagschaar ….
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Sluitingsdagen  
zomer 2017

WoninGent is gesloten op volgende dagen:

 ›  Maandag 17 juli tot en met vrijdag 21 juli

 ›  Maandag 14 augustus & dinsdag 15 augustus

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?  Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)

Wanneer?  Maandag: 8.30 u - 11.30 u

  Dinsdag: 8.30 u - 11.30 u

  Woensdag: 8.30 u - 11.30 u  

  Donderdag: 8.30 u - 11.30 u 

  Op afspraak (09 235 99 60)

Technische balie:

Waar?  Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)

Wanneer?  Vrijdag: 8.30 u - 11.30 u

Bus en tram:   Halte Rerum Novarumplein

   Halte Salamanderstraat

Contactgegevens 
WoninGent

Onderhoud en herstellingen: 09 235 99 55

Verhuurdienst en sociale dienst: 09 235 99 60
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