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WijsWonen
Bewonerskrantje WoninGent 

Beste bewoner, 
Het voorjaar staat voor de deur. Tijd voor de grote 

schoonmaak. Daarom organiseren we in de week van 

28 maart een Grote Lenteschoonmaak in onze gebouwen. 

Onze medewerkers en het bestuur zullen de handen uit de 

mouwen steken om enkele grote appartementsgebouwen 

en de ruimte errond op te ruimen en proper te maken. 

We willen dit graag samen met jullie doen. Want we 

willen samen met jullie werken aan een aangename 

woonomgeving. Je leest er alles over in deze WijsWonen. 

In verschillende wijken slaan we momenteel al de handen 

in elkaar met bewonersgroepen en vrijwilligers om het 

woonklimaat in vooral onze grote appartementsgebouwen 

te verbeteren. We zetten dan ook graag één van deze 

vrijwilligers in de bloemetjes. Wil je meer weten over onze 

bewonersgroepen en vrijwilligers of heb je zelf interesse 

om je schouders te zetten onder een betere leefbaarheid 

in je gebouw? Laat het ons weten via ikhebeenvraag@
woningent.be. 

Vorig jaar hielden we een grote tevredenheidsenquête. 

De resultaten van de enquête lees je in deze WijsWonen. 

Dit voorjaar organiseren we gesprekken met bewoners 

over de resultaten van de enquête. Die gesprekken zullen 

gaan over thema’s die volgens jullie beter kunnen zoals 

leefbaarheid, onderhoud en herstel van de woning … 

Want we willen samen met jullie nadenken over creatieve 

en haalbare voorstellen die onze dienstverlening kunnen 

verbeteren. Heb je interesse om deel te nemen? Dan kan 

je dit ook melden via ikhebeenvraag@woningent.be.

Tot slot geven we nog mee dat de werking van onze 

sociale dienst verandert. Vanaf april kan je onze volledige 

sociale dienst bereiken op één telefoonnumer en één 

e-mailadres. Je krijgt alle uitleg over het hoe en wat in 

deze editie van WijsWonen. 

We wensen je veel leesplezier! 

Met vriendelijke groeten, 

Karin Wouters 

algemeen directeur

Guy Reynebeau  

voorzitter
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Onze wijkmonitoren 
(sociaal assistenten) zijn 
vaak onderweg: ze doen 
veel bezoeken bij huurders, 
ze houden zitmomenten in 
jouw buurt of ze zitten aan 
tafel bij een overleg met 
buurtbewoners. Vaak zijn 
ze dan ook minder vlot 
bereikbaar. 

Vanaf 3 april 2018 passen 

we daarom de werking van 

onze sociale dienst aan. Je kan 
onze volledige sociale dienst 
vanaf dan bereiken via één 
telefoonnummer en één 
e-mailadres.  

Dit is niet alleen gemakkelijker voor 

jou, het zorgt er ook voor dat wij je 

beter en sneller kunnen helpen.

Nieuwe contactgegevens 
 sociale dienst vanaf april 2018
1 telefoonnummer en 1 e-mailadres voor 
onze sociale dienst

Wat verandert er? 

  Al je meldingen voor onze sociale dienst doe je vanaf 3 april 2018 via:

  ikhebeenvraag@woningent.be

  onze website www.woningent.be

  09 235 99 60

  De gsm-nummers en persoonlijke telefoon nummers van de wijkmoni-

toren gebruiken we niet meer. Alleen voor herhuisvestingen gebruiken 

we nog gsm-nummers (als je moet verhuizen, omdat je woning wordt 

gerenoveerd of vervangen).

 De zitmomenten in LDC De Thuishaven (Neuseplein) en LDC 

De Waterspiegel (Meulesteedsesteenweg) vervangen we door 

een zitmoment in het WZB Gent Noord. 

Waar? WZB Gent Noord, Edward Anseeleplein 7, 9000 Gent.  

Wanneer? 2de en 4de dinsdag van 13:30 tot 16:00 

Je kan nog altijd de wijkmonitor ontmoeten in LDC De Thuishaven 

of LDC De Waterspiegel op afspraak. 

Wat verandert er niet? 

  Wil je een technisch probleem melden of een herstelling aanvragen? 

Dan blijf je dit doen via het huisje op onze website www.woningent.be 

waar je snel en makkelijk een melding kan doen.  

Ook het telefoonnummer en e-mailadres voor herstellingsaanvragen 

veranderen niet:

  beheer@woningent.be

  09 235 99 55

 Contacteer onze   
 sociale dienst vanaf  
 april 2018 via: 

   ikhebeenvraag@ 
woningent.be

   www.woningent.be

  09 235 99 60

4

SAMEN WONEN



Wat doet onze sociale dienst niet?

Politietaken

Een sociale huisvestingsmaatschappij heeft niet dezelfde mogelijkheden 

en bevoegdheden als de politie. Vaststellingen van overlast moeten door 

de politie gebeuren en alleen een vrederechter kan maatregelen opleggen 

bij burenruzies. 

Duivenoverlast 
en sluikstort 

rond de 
gebouwen

Overlast door duiven kan je melden bij het Eco-Werkhuis van de 

Groendienst van de Stad Gent via 09 235 22 50. Meldingen van sluikstort 

buiten onze gebouwen kan je direct melden bij IVAGO via www.ivago.be. 

Individuele 
begeleiding

Heb je individuele begeleiding nodig, dan zal jouw wijkmonitor je 

doorverwijzen naar de juiste dienst. WoninGent doet zelf geen individuele 

begeleiding van huurders. Hiervoor kan je terecht bij OCMW Gent, CAW 

Oost-Vlaanderen of meer gespecialiseerde diensten. 

Belangen-
verdediging

Hiervoor kan je terecht bij Samenlevingsopbouw Gent of 

de Huurdersbond Oost-Vlaanderen.

Waarvoor kan je onze sociale dienst contacteren?
Wat doet onze sociale dienst?

Uitleg geven

Onze sociale dienst legt je op een begrijpelijke manier de vaak moeilijke 

wettelijke regels voor sociaal wonen uit. Begrijp je de regels niet en wil je 

meer uitleg? Kreeg je een brief van WoninGent die niet duidelijk is?  

Dan kan je bij hen terecht.

Helpen 
begeleiden

Door samen te werken met de sociale partners in de wijken en juist door te 

verwijzen, helpt onze sociale dienst bij het begeleiden van sociale huurders 

met problemen. Heb je een probleem en weet je niet hoe je hulp kan zoeken? 

Dan helpen we je om de juiste diensten te contacteren. 

Bemiddelen

Heb je een probleem met jouw buren dat je niet zelf kan oplossen door 

met jouw buren te praten? Als meerdere bewoners problemen hebben 

met dezelfde huurder, dan probeert onze sociale dienst te bemiddelen. Als 

je een persoonlijk probleem hebt met een buur, dan verwijst onze sociale 

dienst je door naar de juiste diensten om tot een oplossing te komen. 

Ook bij huurachterstand zal je wijkmonitor proberen te bemiddelen.

Persoonlijke 
begeleiding 

bij verplichte 
herhuisvesting

Bij grote renovatiewerken moeten de bewoners soms verhuizen. Onze sociale 

dienst zal je in dat geval helpen en je persoonlijk begeleiden om je verhuizing 

naar een andere sociale woning te regelen.

ikhebeenvraag@woningent.beContact:
5

SAMEN WONEN



Eind maart is het tijd voor de jaarlijkse Gruute Kuis van IVAGO. Wij vinden dit het ideale moment om 
ook onze gebouwen en hun omgeving onder handen te nemen. Dit jaar steken alle medewerkers 
en het bestuur van WoninGent de handen uit de mouwen. In 3 wijken (Nieuw Gent, Scheldeoord en 
Neermeerskaai) organiseren we een Grote Lenteschoonmaak. Tijdens de Grote Lenteschoonmaak 
willen we samen met de bewoners poetsen in en rondom onze gebouwen. Maar ook de bewoners 
van andere gebouwen ondersteunen we bij de organisatie van een Grote Lenteschoonmaak.

Wij willen samen met jullie werken 

aan een propere woonomgeving 

waar het leuk is om te wonen. 

Daarom organiseert WoninGent dit 

jaar een Grote Lenteschoonmaak. 

Tijdens de Grote Lenteschoonmaak 

helpen alle medewerkers en het 

bestuur van WoninGent om onze 

gebouwen en de ruimte errond te 

poetsen, zwerfvuil op te ruimen …

Dit jaar nemen we drie 

gebouwencomplexen onder handen: 

 ›  Nieuw Gent op woensdag 28 

maart 2018 van 9:00 tot 16:00. 

 ›  Neermeerskaai op donderdag 29 

maart 2018 van 9:00 tot 16:00.

 ›  Scheldeoord op vrijdag 30 

maart 2018 van 9:00 tot 16:00.

We hopen dat zoveel mogelijk 

bewoners van deze gebouwen 

komen helpen schoonmaken. 

Want hoe meer helpende handen, 

hoe beter het resultaat! Deze 

bewoners kregen ondertussen al een 

uitnodiging van WoninGent in hun 

brievenbus om mee te helpen. 

WoninGent zorgt ’s middags 

voor eten en drinken voor alle 

bewoners die zich hebben 

ingeschreven om mee te helpen. 

Op woensdagnamiddag voorzien we 

in Nieuw Gent ook kinderanimatie 

voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Maar we roepen ook de 

bewoners van onze andere 

appartementsgebouwen op om 

een Grote Lenteschoonmaak 

te organiseren in hun gebouw. 

WoninGent geeft ondersteuning 

en materiaal aan alle bewoners 

die samen hun gebouw willen 

schoonmaken! Je vraagt dit aan 

voor 23 maart 2018 via: 

 09 235 98 39

  
grotelenteschoonmaak@

woningent.be. 

Vergeet niet om ons een foto van 

jullie actie te sturen voor onze 

volgende editie van WijsWonen!

Doe jij ook mee aan onze  
Grote Lenteschoonmaak?

Samen werken we aan een propere woonomgeving

grotelenteschoonmaak@woningent.be 09 235 98 39Contact:6
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We krijgen regelmatig klachten over duiven die voor overlast zorgen. Niemand houdt van vogelpoep voor 
de deur of op het terras. Maar vaak zijn het bewoners zelf die de overlast veroorzaken door de duiven eten 
te geven. Wist je dat dit verboden is? Je kan een boete van 60 euro krijgen van de Stad Gent als je wilde 
vogels eten geeft op openbare plaatsen.

Vogels eten geven 
is verboden

Het is verboden om duiven en andere 

vogels eten te geven. Dat mag niet 

op straat, niet op het voetpad, niet 

op vensterbanken, niet in parken of 

op pleintjes, niet in het water …

Waarom is het verboden?

Door vogels eten te geven trek je 

nog meer vogels aan. Dat zorgt voor 

overlast door vogelpoep. De restjes 

eten trekken ook ongedierte aan 

zoals ratten, muizen en kakkerlakken. 

Maar ook voor de vogels zelf is het 

niet goed. Het eten maakt de vogels 

vaak ziek. En zieke vogels kunnen 

ziektes verspreiden bij mensen en 

andere dieren. 

Wat als je toch vogels eten 
geeft?

Wie toch vogels voedert kan van 

de Stad Gent een boete krijgen 

van 60 euro! 

Wat moet je doen bij overlast door duiven?

 ›  Is er rondom jouw gebouw 
overlast door duiven of 
andere vogels? Laat dit weten 

aan het Eco-Werkhuis van 

de Groendienst van de Stad 

Gent via  09 235 22 50. Deze 

dienst zal het probleem verder 

opvolgen en waar nodig acties 

ondernemen. 

 ›  Zie je iemand duiven eten ge-
ven? Dan kan je dit melden aan 

de Gemeenschapswacht van de 

Stad Gent. Als die persoon geen 

voederpas heeft, dan krijgt die 

een boete. Je kan de gemeen-

schapswacht contacteren via: 

 09 268 21 00

  gemeenschapswacht-

vaststellers@stad.gent

 ›  Zie je dat duiven in het 
gebouw raken? Meld dit 

aan WoninGent via beheer@
woningent.be. WoninGent 

maakt zolders, daken, ramen 

... dicht, zodat duiven niet 

meer in het gebouw geraken. 

Wij werken hiervoor met 

ijzerdraad en ander materiaal. 

Maar bewoners maken deze 

draad soms weer kapot, zodat 

duiven weer in het gebouw 

kunnen. Let er altijd op dat 

je deze middelen om duiven 

tegen te gaan niet beschadigt 

of verwijdert. 

 ›  Plaats geen afval op je terras. 
Gooi ook geen afval op de 

openbare weg, in traphallen, 

aan de inkom … Dit trekt duiven 

en ander ongedierte aan.  

 

 Wist je dat je duiven kan 

afschrikken met nepkraaien, 

reflecterende of bewegende 

voorwerpen op je balkon?

Duiven eten geven 
= verboden
Want de gevolgen zijn strontvervelend…
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WoninGent is gestart met 
de renovatie van ons 
appartementsgebouw in de 
Tichelrei 3-221. Het gebouw 
uit de jaren 1950 voldeed 
niet meer aan de huidige 
woonnormen

We gaan het dan ook volledig 

renoveren. Tijdens de renovatie 

houden we rekening met de 

architecturale waarde en met de 

hedendaagse woonnormen. 

Het gerenoveerde gebouw zal zo 

veel als mogelijk verwijzen naar het 

oorspronkelijke ontwerp van de 

architect Jules Trenteseau. Wist je dat 

het gerenoveerde gebouw opnieuw 

de kleur zal hebben zoals het 

oorspronkelijk bedoeld was? 

Maar ook al zal het gebouw 

verwijzen naar het origineel, het zal 

toch een modern gebouw zijn met 

comfortabele woningen.

Om het gerenoveerde gebouw extra 

energiezuinig te maken, ontvangt 

WoninGent subsidies uit het 

klimaatbudget van Stad Gent. 

In het gerenoveerde gebouw komen 

85 appartementen voor sociale 

verhuring. Volgens de huidige 

planning, zal het gebouw tegen eind 

2019 gerenoveerd zijn. 

Start renovatie  
appartementsgebouw  
Tichelrei

Op 11 januari 2018 gaven onze 

voorzitter Guy Reynebeau en Tine 

Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, 

Energie en Noord-Zuid, het officiële 

startschot voor de renovatie.  
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Benieuwd naar
een ander zijn/haar gedacht?
Kijk op de volgende pagina!

Tussen mei en augustus 
2017 hebben we een grote 
tevredenheidsenquête gedaan 
bij onze bewoners. Jullie kregen 
allemaal een uitnodiging 
om de enquête in te vullen. 
We willen alle huurders die 
hebben meegewerkt bedanken! 
Want jullie mening is belangrijk 
voor ons. We vertellen jullie 
over de resultaten van de 
tevredenheidsenquête en wat 
we ermee zullen doen. 

Onze eerste grote tevredenheidsenquête

Jullie herinneren zich waarschijnlijk wel nog onze tevredenheidsenquête. 

Tussen mei en augustus 2017 kon iedereen die invullen. 

De enquête ging over volgende onderwerpen:

 ›  je sociale woning en de buurt waarin je woont;

 › de dienstverlening door WoninGent.

We gebruikten de tool voor tevredenheidsmetingen van de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het was onze eerste grote 

tevredenheidsenquête. Maar zeker niet de laatste. Want we plannen om vanaf 

nu geregeld een tevredenheidsenquête te houden onder onze bewoners. 

Zo leren we wat jullie goed vinden en wat volgens jullie beter kan. 

Wat gaan we met de resultaten doen? 

We willen de enquête echt gebruiken om onze werking te verbeteren. 

Omdat de enquête was opgesteld voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen 

in Vlaanderen, waren sommige vragen nogal algemeen. 

Daarom willen we met jullie dieper ingaan op thema’s die volgens jullie beter 

kunnen zoals leefbaarheid, onderhoud en herstel van de woning …   

Want we willen samen met jullie nadenken over creatieve en haalbare 

voorstellen die onze dienstverlening kunnen verbeteren. Dit voorjaar willen 

we met deze gesprekken (of klankbordgroepen zoals dat heet) starten.

Iedereen kan meedenken, ook bewoners die de enquête niet hebben ingevuld! 

Denk jij mee aan een beter 
WoninGent?
WoninGent organiseert gesprekken met 
bewoners over de resultaten van onze 
tevredenheidsenquête 
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•  Ik kan mijn woning goed 

verwarmen: 73 %

• Mijn woning is groot genoeg: 72,5 %

•  Mijn woning ziet er goed uit langs de 

buitenkant: 70 %

• Ik voel me veilig in mijn woning: 70 %

•  De kwaliteit van de keuken, badkamer 

en sanitair is goed: 61 %

•  De gemeenschappelijke delen zijn goed 

ingericht: 57 %

•  Ik heb last van lawaai (bv. buren, 

verkeer …): 60 %

•  Medebewoners respecteren de 

gemeenschappelijke delen niet: 57,5 %

•  WoninGent kan mijn woning beter 

onderhouden: 55 %

Over je sociale 
woning

Scoren goed

Kunnen beter

tevreden

Samengevat
de belangrijkste resultaten  
van de tevredenheidenquête: 

70%

Oproep
Wil jij samen met ons meedenken over 
voorstellen om onze werking te verbeteren? 
Laat het ons weten voor 1 april 2018:

 ›  Stuur een mailtje met je 
contactgegevens naar  
ikhebeenvraag@woningent.be

 ›  Of meld aan je wijkmonitor tijdens 
het zitmoment in jouw wijk dat je 
interesse hebt om deel te nemen.
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•  Overdag voel ik me veilig in mijn 

buurt: 84 %

•  Er zijn genoeg bomen, planten, 

pleinen en parkjes in mijn buurt: 83 %

•  Er zijn genoeg winkels in mijn  

buurt: 77 %

• Ik woon in een mooie buurt: 76 %

• De medewerkers zijn beleefd: 82 %

•  De medewerkers zijn gemakkelijk te 

bereiken: 70 %

•  De medewerkers hebben aandacht 

en begrip voor mijn problemen en 

vragen: 65 %

•  Ik begrijp de communicatie (brieven, 

nieuwsbrieven, bewonerskrant)  

van WoninGent: 90,5 %

•  Ik vind de info in de nieuwsbrief/

bewonerskrant interessant: 79 %

•  Er ligt rommel en zwerfvuil in mijn 

buurt: 72,5 %

•  Er ligt hondenpoep in mijn buurt: 

65,5 %

•  Ik heb last van andere bewoners bv. 

omdat ze lawaai maken, omdat ze 

ruziemaken, omdat ze hun tuin niet 

goed onderhouden … : 57,5 %

•  ‘s Avonds en ’s nachts voel ik me niet 

veilig in mijn buurt: 44 %

•  Er is graffiti en vandalisme in mijn 

buurt: 43 %

•  Ik wil dat WoninGent naar mijn mening 

luistert over haar plannen: 81 %; op dit 

moment doet WoninGent dit nog niet 

voldoende: 32 %

•  Ik wil dat WoninGent rekening 

houdt met mijn mening over haar 

plannen en activiteiten: 80 %; op dit 

moment doet WoninGent dit nog niet 

voldoende: 32 %

Over je buurt Over de dienstverlening 
door WoninGent

Scoren goed

Kunnen beter

Scoren goed

Kunnen beter

tevreden

tevreden

74%

64%
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Wist je dat er sinds vorig jaar in verschillende gebouwen bewonersgroepen actief zijn?  
Een bewonersgroep bestaat uit een aantal bewoners van een bepaald gebouw die samen 
met WoninGent willen werken aan een beter woonklimaat in hun gebouw. 

We gaan regelmatig met deze bewonersgroepen rond de 

tafel zitten om problemen te bespreken en acties op te zet-

ten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de 

opvolging van technische problemen, sluikstort en andere 

vormen van overlast …

We zijn gestart met het oprichten van bewonersgroepen 

in onze gebouwen aan de Watersportbaan. Maar we plan-

nen om de werking met bewonersgroepen in de toekomst 

ook uit te breiden naar andere wijken.

Bewonergroepen aan zet

In de Jubileumlaan is er sinds 

kort een bewonersgroep. 

We kwamen samen met de 

bewoners om problemen in 

hun gebouw te bespreken. 

Zo willen we samen met de 

bewoners werken aan een 

gebouw waar het aangenaam 

is om te wonen.
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Interview Sonia woont in de Neermeerskaai. Ze is lid van 
de bewonersgroep van de Residentie Anseele en 
is sinds september ook vrijwilligster. We gingen 
bij Sonia op bezoek voor een toffe babbel. 

WoninGent: Hoe is de bewonersgroep in jouw 
 gebouw er gekomen?

Sonia « Een tijd geleden is er een brand geweest in ons 

gebouw. Naar aanleiding hiervan hebben we samen met 

WoninGent een bewonersgroep opgericht. We wilden 

in eerste instantie praten over de brandveiligheid in het 

gebouw en hoe WoninGent beter kan reageren op de 

noden van de bewoners. Onze bewonersgroep komt 

regelmatig samen. In het begin wat meer dan nu, omdat 

er toen meer nood aan was. Samen met WoninGent 

bespreken we nu allerlei problemen in ons gebouw 

zoals technische defecten, sluikstort, bevuiling van de 

gemeenschappelijke delen … »

WoninGent: Wat vind jij het grootste voordeel van 
de bewonersgroep?

Sonia « Door het bewonersoverleg hebben we het gevoel 

dat we echt gehoord worden. WoninGent komt met ons 

aan tafel zitten. We hebben een centraal aanspreekpunt 

bij problemen. En WoninGent leert zo de echte pijnpunten 

in ons gebouw kennen. We zien ook dat de dingen die 

we bespreken worden aangepakt. Ook al kunnen we veel 

zaken maar stap voor stap veranderen. We krijgen van 

WoninGent ook uitleg waarom sommige zaken wat langer 

duren of niet kunnen, bijvoorbeeld omdat WoninGent 

bepaalde wettelijke regels moet volgen of omdat er 

financiële beperkingen zijn. Dat zorgt voor vertrouwen. 

Als vrijwilliger en lid 
van de bewonersgroep 

kan ik positieve 
veranderingen 

realiseren. Zo werk 
ik mee aan een beter 
woonklimaat in het 

gebouw. En daar doe ik 
het voor, ook al is het 

soms veel werk. 
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We zien verder dat niet alleen in ons gebouw, maar 

ook in de wijk dingen veranderen. Doordat er nu beter 

overleg is tussen de diensten in de wijk. Zo kregen we 

een straathoekwerker. Dat is een grote stap vooruit. 

We hebben nu een plek waar bewoners van alle leeftijden 

elkaar kunnen ontmoeten. »

WoninGent: Je bent ook vrijwilliger. Wat doe je zoal 
als vrijwilliger?

Sonia « Als vrijwilliger zet ik me in voor een aangenamere 

woonomgeving. Dit betekent dat ik WoninGent verwittig 

bij technische problemen. Zo is WoninGent snel op de 

hoogte en kan het probleem worden opgelost. En als 

het defect niet meteen kan worden hersteld, dan kan 

WoninGent sneller communiceren met de bewoners.  

Is er sluikstort? Dan laat ik dat aan IVAGO weten. Zo kan 

IVAGO het sluikstort komen opruimen. Ik help daarnaast 

mee om medebewoners te sensibiliseren. Zo ontwierp ik 

bijvoorbeeld zelf een ludieke affiche om het plaatsen van 

afval bij de oude containerlokalen tegen te gaan. Want we 

hebben nu een ondergronds sorteerpunt. »

WoninGent: Is vrijwilliger zijn niet veel werk? 

Sonia « Ik steek er inderdaad veel tijd in. Maar ik doe dit 

met overtuiging. Want ik wil meehelpen aan een gebouw 

waar het leuk is om te wonen. Zo heb ik bijvoorbeeld 

deze zomer een picknick georganiseerd met steun van 

WoninGent. Hiermee probeer ik om bewoners samen te 

krijgen. Zodat we elkaar beter leren kennen. Want we 

wonen in een groot appartementsgebouw. En in zo’n 

gebouw met achttien verdiepingen heb je snel de neiging 

om minder contact te hebben met je medebewoners. »

WoninGent: Wat is je advies voor mensen die 
vrijwilliger willen worden of lid willen worden 
van een bewonersgroep?

Sonia « Ga ervoor, want lijkt moeilijker dan het is! 

Als vrijwilliger of lid van een bewonersgroep kan je je 

bijdrage leveren om dingen in je gebouw te veranderen. 

Je gaat op een positieve manier met andere bewoners 

en WoninGent in dialoog. Zo kan je je schouders zetten 

onder een beter woonklimaat in je wijk en gebouw. 

En dat is toch het belangrijkste, dat je graag bent waar je 

woont en je er thuis voelt. Het zou overigens heel fijn zijn 

mochten er nog mensen samen met mij vrijwilliger willen 

zijn in ons gebouw (knipoogt). Maar als alle bewoners met 

respect omgaan met elkaar en het gebouw komen we ook 

al een heel eind. »

Oproep:  
kom jij in ons  
bewonerskrantje?

Wil je zelf graag iets vertellen in ons 

bewonerskrantje 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. 
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Regelmatig merken we dat 
bewoners hun auto’s parkeren 
op parkeerplaatsen die ze 
niet huren. Wist je dat dit 
niet zomaar mag? Wil je een 
parkeerplaats of garagebox 
gebruiken? Dan moet je 
aan WoninGent vragen om 
die te kunnen huren. Je 
betaalt daarvoor elke maand 
huur. Maar ook fietsen en 
motorfietsen staan regelmatig 
fout geparkeerd in gebouwen 
waar er fietsenstallingen of 
fietslokalen zijn. Zij horen 
in de fietsenstalling en niet 
in de gemeenschappelijke 
delen of in de gang. Want zo 
breng je de brandveiligheid 
in het gevaar. We zullen dan 
ook extra controles doen in 
onze gebouwen tegen fout 
parkeren van auto’s, fietsen en 
motorfietsen.

Plaats je fiets of motorfiets zoals het 
hoort 

In de meeste van onze gebouwen hebben we fietsenstallingen of een apart 

lokaal waar je je fiets of motorfiets kan plaatsen. Woon je in een gebouw met 

een fietsenstalling of fietslokaal? Plaats dan je fiets of motorfiets correct. 

Fietsen horen niet in de gang, passerelle, inkomhal of nooduitgang. 

Ze staan daar in de weg van je buren. Meer nog, bij brand brengen ze de 

veiligheid van je buren in gevaar. Want ze belemmeren de doorgang. 

We gaan dan ook extra controles doen in onze gebouwen waar er 

fietsenstallingen zijn. We beginnen met onze grote appartementsgebouwen. 

Heb jij voorwerpen – dus ook fietsen of motorfietsen – foutief in de 

gemeenschappelijke delen gezet? Dan vragen we je om ze te verwijderen. 

Verwijder je ze niet? Dan gaat WoninGent ze op jouw kosten verwijderen. 

Wist je dat we in sommige gebouwen aparte fietsboxen hebben? Je kan zo’n 

box gratis gebruiken. Je betaalt alleen een waarborg. Je vraagt dit aan bij 

onze verhuurdienst. 

Parkeer auto’s en fietsen 
 correct
Je auto of (motor-)fiets mag je niet zomaar 
in het gebouw plaatsen
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Parkeer je auto correct

WoninGent verhuurt in veel grote gebouwen 

parkeerplaatsen. Dit kan gaan om garageboxen, 

staanplaatsen in open lucht of ondergrondse 

parkeerplaatsen. Je kan zo’n parkeerplaats huren. 

Je vraagt dit aan bij WoninGent en betaalt elke maand 

een huurprijs. 

We merken dat sommige bewoners parkeerplaatsen 

innemen die ze niet huren. Dat mag niet. Het is ook niet 

eerlijk tegenover je medebewoners die wel correct een 

parkeerplek huren. 

WoninGent plant dan ook extra controles. We zullen 

in al onze gebouwen controleren of er auto’s staan op 

parkeerplaatsen die niet verhuurd worden:

 ›  We noteren de nummerplaat en de gegevens van 

je auto.

 ›  We laten een brief achter dat je tijd krijgt om je 

auto te verplaatsen. 

 › Doe je dat niet, dan laten we je auto takelen. 

 ›  Je kan je auto terugkrijgen nadat je de takelkosten 

en de huurprijs hebt betaald. 

Plaats jij je auto op een parkeerplaats die je niet huurt? 

Dan heb je twee opties:

 ›  Je vraagt aan onze verhuurdienst om een 

parkeerplaats te kunnen huren.

 › Je parkeert je auto op de openbare weg. 

Wil je meer informatie over de parkeerplaatsen en 
garageboxen die wij verhuren? Onze verhuurdienst 
helpt je graag:

Aangepast tarieven parkeerplaatsen en 
 garageboxen voor auto’s

Vanaf 1 maart 2018 veranderen de huurprijzen voor onze 

garageboxen of autostaanplaatsen. Dat was al van 2014 

geleden. 

Onze nieuwe tarieven voor sociale huurders  

vanaf 1 maart 2018:

 › € 44/maand voor een garage

 › € 30/maand voor een autostaanplaats.

verhuur@woningent.beContact:

 Onze verhuurdienst 

   verhuur@ woningent.be

  09 235 99 60

Garagebox

Autostaanplaats

Ondergrondse parking
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In het rijtje van ongewenste gasten stellen we je voor: de kakkerlak. Nu het voorjaar eraan komt en de 
temperaturen gaan stijgen, moeten we extra opletten voor deze beestjes. Want als het warm en vochtig 
is, planten ze zich snel voort. Ze kunnen zich ook vliegensvlug verspreiden in je woning of gebouw. 
Het is dus belangrijk dat we met z’n allen meewerken om kakkerlakken tegen te gaan.  

Waarom kakkerlakken bestrijden? 

Kakkerlakken kunnen bacteriën, schimmels en ziektes overbrengen door van 

voedsel te eten, er hun behoefte op te doen of er overheen te lopen. 

Kakkerlakken planten zich ook heel snel voort. Vooral als het warm en vochtig 

is. Eén kakkerlak kan dan snel een hele plaag veroorzaken! Het zijn kleine 

beestjes die door spleten en kieren kunnen. Ze verspreiden zich ook via 

leidingen en ventilatiekanalen. In een appartementsgebouw kan een kakkerlak 

dus heel gemakkelijk van het ene naar het andere appartement. Daarom is het 

altijd nodig om kakkerlakken snel en goed te bestrijden!

Hoe en waar ondervind je overlast?

Kakkerlakken zijn vooral ’s nachts actief. Overdag vluchten ze weg van licht en  

verbergen ze zich meestal in donkere, warme en vochtige ruimten en kieren. 

Ze houden van temperaturen van 20 tot 30°C en voldoende vochtigheid.

Ongewenste gast:  
de kakkerlak
Help mee aan een net gebouw en vermijd 
kakkerlakken

   Opgelet!

Kakkerlakken komen niet alleen voor 

in ‘vuile’ woningen. Ze kunnen ook 

in verhuisdozen, postpakketjes en 

tweedehandsspullen zitten! Ook met 

wasgoed, kleren en bagage komen ze 

gemakkelijk mee. Controleer daarom 

altijd deze spullen en maak goed 

schoon voor je ze in je woning zet!

Lievelingsplekjes van kakkerlakken zijn onder meer:

 › achter de koelkast

 › in en achter keukenkastjes

 › leidingkokers

 › afvoerputjes

 › kelders

 ›  in de buurt van vuilniszakken en ander afval

 ›  in de buurt van elektrische apparaten
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Hoe weet je of je kakkerlakken hebt? 

Hoe vermijd je kakkerlakken: 

Je betaalt als huurder zelf de kosten voor de ongediertebestrijding. 

Dus voorkomen is beter dan genezen. Wil je geen bezoek van kakkerlakken 

in je woning? Volg dan deze regels:

  Hou je woning proper en droog.

  Bewaar je eten in goed afsluitbare voorraaddozen.  

Laat geen etensresten of kruimels liggen.

  Doe je afval in afgesloten vuilnisbakken met goed sluitende deksels.

   Wanneer je huisdieren in huis hebt, geef ze dan de hoeveelheid eten 

die ze in één keer kunnen opeten. Vermijd dat er ’s nachts eten in hun 

etensbakjes blijft staan.

   Vermijd bronnen van water in huis, repareer lekken zo snel mogelijk.

   Verlucht je woning voldoende. Want kakkerlakken houden van 

warmte en vocht. Hou de ventilatieopeningen in je woning open. 

Zie je één kakkerlak? 

Dan kan je nog proberen om die zelf te verdelgen. 

Je bestrijdt de kakkerlak het beste met een lokdoos of lijmval. Je koopt die in 

een doe-het-zelfzaak.  

 › Volg de instructies op de verpakking nauwkeurig.

 ›  Zet de lokdoos of lijmval op een plek waar kakkerlakken graag zitten 

zoals achter koelkasten, in het gootsteenkastje of bij elektrische 

apparatuur. Zorg er altijd voor dat je kinderen of huisdieren er niet 

bij kunnen!

Een kakkerlak  
ziet er zo uit: 

   insect met vleugels

   bruin van kleur

   platte vorm

   lange poten en 
antennes

Wat doen als je 
 kakkerlakken ziet?

Zie je kakkerlakken of sporen van 

kakkerlakken? Wacht dan niet en start 

direct met de bestrijding!

18

NET-WONEN



Zijn er meerdere kakkerlakken? 

Verwittig dan direct WoninGent! Wij schakelen een professionele 

ongediertebestrijder in. Als huurder betaal je zelf de kosten voor de 

ongediertebestrijding in je woning of appartement.

We behandelen:

 › jouw appartement; 

 › de appartementen van je buren;

 › de gemeenschappelijke delen (liften, containerlokalen, gangen …). 

Want anders kunnen er kakkerlakken overleven. Zo ontstaan snel nieuwe 

nesten en krijgen we een nieuwe plaag in het gebouw.

Het is dan ook belangrijk dat alle bewoners goed meewerken! Laat de 

ongediertebestrijder binnen in je woning. Kan de ongediertebestrijder niet in je 

woning? Dan betaal je de kosten als er nieuwe nesten met kakkerlakken ontstaan. 

 Kakkerlakken en ander 
ongedierte meld je ons 
melden via 

   www.woningent.be

  09 235 99 55

  beheer@ woningent.be

Hoe bestrijden we kakkerlakken?

Een klein nest kakkerlakken bestrijden  
(10 tot 20-tal kakkerlakken). 

Wat doet de ongediertebestrijder?

 ›  De ongediertebestrijder komt 3x langs, verspreid 

over 3 maanden.

 ›  Hij plaatst kleine gelbolletjes tussen plinten, 

schakelaars en scharnieren in de keuken en/of 

badkamer. 

 ›  Laat de geldopjes liggen. Raak ze niet aan. 

Verwijder ze niet. De kakkerlak zal de gelbolletjes 

opeten en sterven. De andere kakkerlakken eten 

de dode vergiftigde kakkerlak op en sterven ook.

 ›  De bestrijding is geurloos en veilig voor mensen en 

huisdieren.

Wat moet je zelf doen?

 › Laat de ongediertebestrijder binnen in je woning.

 ›  Je meubels mogen blijven staan. Je moet niets 

verplaatsen.

 ›  Je moet je appartement niet verlaten tijdens of na 

de behandeling.

 ›  Zie je een kakkerlak? Trap die dan nooit dood.  

Gebruik insecticide om ze dood te doen. Want 

als je op een kakkerlak trapt, dan kan een eizakje 

aan je schoenzolen blijven kleven. Zo kunnen de 

kakkerlakken zich verder verspreiden.

 ›  Stofzuig elke dag de vloer en doe dagelijks de 

afwas. Verwijder alle etensresten. Anders eet de 

kakkerlak je etensrestjes of kruimeltjes op in plaats 

van de giftige gelbolletjes.

Een groot nest kakkerlakken bestrijden  
(= honderden kakkerlakken).

Wat doet de ongediertebestrijder?

 ›  De ongediertebestrijder moet je appartement  

of woning vernevelen. We bespreken samen een 

plan van aanpak en leggen we een datum vast  

om de bestrijding te doen. 

Wat moet je zelf doen?

 ›  Jij, je gezin en je huisdieren 

moeten je appartement of 

woning verlaten tijdens de 

behandeling. Ook de eerste 4 

uur na de behandeling mag je niet 

in je woning komen. 

 ›  Na de behandeling moet je je 

woning heel goed schoonmaken.  

beheer@woningent.beContact:
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Het gebeurt regelmatig dat bewoners zelf een aannemer bellen voor een herstelling en de factuur 
doorsturen naar WoninGent. Dat mag niet. Want wij hebben eigen contracten met aannemers voor 
herstellingen die wij moeten betalen. En herstellingen die je als bewoners zelf moet regelen, moet je 
ook zelf betalen. We leggen daarom nog even uit hoe het nu weer zit met het betalen en uitvoeren 
van herstellingen.

Herstellingen 
voor WoninGent.

Bepaalde herstellingen in je 

woning moet WoninGent doen. 

Wij zorgen ervoor dat die her-

stellingen gebeuren en betalen 

ze. Wij hebben contracten met 

aannemers om die herstellingen 

te doen. Je mag in dat geval niet 

zelf een aannemer contacteren. 

Herstellingen voor jou.

Bepaalde herstellingen moet je als huurders zelf (laten) uitvoeren en betalen. 

Je hebt drie keuzes:

 ›  Je doet de (kleine) herstelling zelf 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.

 ›  Kan je de herstelling niet zelf doen? Dan laat je de herstelling 
door een vakman uitvoeren. Je betaalt de factuur zelf. 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. 

 ›  Ken je zelf geen vakman? Dan kan je vragen aan WoninGent 
om de herstelling te doen. Je betaalt WoninGent voor deze 
herstelling. WoninGent is geen aannemersbedrijf of klusjesdienst. 

Voor veel werken moeten wij ook externe bedrijven inschakelen. 

Vaak is het sneller om zelf iemand te zoeken om de herstelling te 

doen. Je moet WoninGent ook betalen voor de herstelling.  

Wij doen dit niet gratis. Meestal is dat op basis van onze tarieflijst. 

Je kan deze tarieflijst opvragen bij WoninGent of bekijken via onze 

website www.woningent.be. 

Wie herstelt en betaalt?
Kijk eerst wie wat herstelt en betaalt 
voor je een aannemer inschakelt.

   Opgelet!

Is er in je woning iets defect 

en moet  WoninGent dit her-

stellen? Dan ben je verplicht 

om ons  onmiddellijk op te 

hoogte te brengen. Dat is 

de meldingsplicht. Als je ons 

niets laat weten, dan kan de 

schade groter worden.  

Jij betaalt dan de kosten 

door de extra schade.    Opgelet!

Hebben jij, je huisgenoten, je huisdieren of je bezoekers schade veroor-

zaakt? Dan betaal jij de kosten van de herstellingswerken. Is er schade 

omdat jij je woning of de uitrusting van je woning niet genoeg onder-

houdt of verkeerd gebruikt? Dan betaal jij de kosten van de herstellings-

werken. Je zorgt dus het beste goed voor je woning.

20

ONDERHOUD EN HERSTEL



In 2016 startten we samen met Stad Gent en de VMSW met een studie over de vernieuwing van de 
wijk Nieuw Gent. Jullie konden hierover lezen in het bewonerskrantje van november 2016. De studie is 
ondertussen klaar. Het resultaat is een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent dat ruim 15 jaar zal duren. 
Dit wordt het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’.   

Centraal in deze vernieuwing is de sloop en vervanging van onze 

6 hoogbouwtorens in de wijk (Jupiter, Milenka, Mercurius, Aurora, Saturnus en 

Orion). We geven jullie graag meer info over de toekomstplannen met de wijk:

De 5 hoofdlijnen van de vernieuwing  

Nieuw Gent vernieuwt
Studie over toekomst Nieuw Gent is klaar

1. Bouwen voor de buurt: 

We willen dat zoveel mogelijk bewoners in de 

wijk kunnen blijven wonen. Daarom werken we 

met een schuifplaatje: we gaan eerst nieuwe 

woningen bouwen en pas daarna een eerste 

hoogbouw slopen. Op de plaats van dit gesloopte 

gebouw komt er plek voor weer een nieuw 

gebouw, enzovoort.

Op dit moment weten we nog niet met welke 

woontoren we gaan starten. In elk geval zal de 

start van de verhuis pas voor binnen enkele jaren 

zijn. Eerst moeten er nieuwe gebouwen worden 

gebouwd. Wie niet in de wijk kan of wil blijven 

wonen, kan verhuizen naar een sociale woning in 

een andere wijk.

Hoe weet je wie wat moet betalen?  

Alle bewoners kregen een Technisch Zakboekje voor de huurder. Daarin vind je 

terug wie wat moet betalen. Ook op onze website www.woningent.be kan 

je eenvoudig bekijken wie de herstelling moet betalen: jij of WoninGent. 
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2. Een mix aan woningen 

We bouwen ongeveer evenveel sociale woningen 

als er nu zijn. Het type woningen verandert wel. 

Nu zijn er in de wijk vooral kleine appartementen 

en studio’s. In de toekomst komen er 

appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers. Er 

zullen meer appartementen met 3 slaapkamers 

zijn dan vandaag.

3. Beter beheerbaar en gezelliger 

De nieuwe gebouwen worden gebouwd langs 

de Kikvorsstraat en zullen bestaan uit een mix 

van lagere en hogere gedeeltes. Er zullen meer 

inkomhallen zijn, zodat de gebouwen veiliger en 

gezelliger aanvoelen. Elk appartement krijgt ook 

een eigen balkon.

4. Een park dat leeft 

Door de gebouwen langs de Kikvorsstraat te 

bouwen, wordt het huidige park één groot park. 

het brede pad in het park blijft en vormt de kern 

van het park in Nieuw Gent. We zorgen in het 

park voor verschillende plekjes waar alle leeftijden 

zich thuis voelen.

5. Het Rerum Novarumplein als centrum 
van de wijk 

De bedoeling is om het Rerum Novarumplein 

opnieuw in te richten. Dit moet het kloppend 

hart van de wijk worden. Een aantrekkelijke 

ontmoetingsplaats met sociale voorzieningen 

en commerciële activiteiten.
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Wat zijn de volgende stappen? 

Op dit ogenblik werken we aan de plannen voor de eerste 

nieuwe gebouwen. Deze gebouwen komen ter hoogte van 

het Rerum Novarumplein. Het gaat om:

 ›  Een gebouw op de hoek van de 

Zwijnaardsesteenweg en het Rerum Novarumplein.

 ›  Een gebouw achter het Welzijnsbureau en het 

Buurtcentrum.

 ›  Een gebouw op de hoek van de 

Zwijnaardsesteenweg en de Kikvorsstraat.

In totaal komen er in deze gebouwen een 90-tal nieuwe 

sociale woningen. Die moeten de verhuis van de bewoners 

uit de eerste woontoren mee mogelijk maken. Als alles 

goed gaat, dan beginnen de bouwwerken aan de nieuwe 

gebouwen in het voorjaar van 2020.

 Meer info 

Bewoners van de wijk Nieuw Gent kregen al 

verschillende infobrieven over de vernieuwing van de 

wijk. Ook in de toekomst blijven we hen samen met de 

Stad Gent regelmatig informeren. 

Wist je dat er een Facebookpagina en webpagina 

bestaan waar je alle nieuwtjes over het project kan 

lezen?

 › https://www.facebook.com/nieuwgentvernieuwt/

 › https://stad.gent/nieuw-gent-vernieuwt

Sluitingsdagen WoninGent is gesloten op volgende dagen:

 › Maandag 2 april 2018.

 › Maandag 30 april en dinsdag 1 mei 2018.

 › Donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018.

 › Maandag 21 mei 2018.

Voor dringende technische problemen, kan je tijdens deze sluitingsdagen 

bellen naar 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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