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Beste bewoner 

In juni kregen we al te maken met enkele heel warme 

dagen en ook in augustus kan het nog heet worden. 

We geven je in deze WijsWonen enkele tips hoe je een 

hittegolf kan doorkomen. Breng daarbij ook eens een 

bezoekje aan je oudere buur om te kijken of alles goed 

gaat. Als we goed voor elkaar zorgen, wordt de buurt 

fijn voor iedereen.

Nu de maatregelen tegen het coronavirus stapsgewijs 

versoepelen, kunnen we al eens met een paar vrienden 

of familieleden genieten van een barbecue. Maar wist je 

dat niet alle types van barbecue zijn toegestaan in onze 

gebouwen? Samen met de brandweer geven we je 7 tips 

voor een veilige barbecue, die ook voor de buren gezellig 

blijft. We herinneren je er overigens ook aan om in onze 

gebouwen de coronamaatregelen te blijven volgen. 

In de Muide stelde WoninGent een stukje 

braakliggende grond ter beschikking aan bewoner 

Johny om er een moestuin te starten. Johny maakte 

er een echte parel van. We gingen bij hem langs 

en vroegen wat advies voor bewoners die zelf met 

een moestuin willen starten, in hun tuin of op hun 

balkon. Wie meer interesse heeft in een voortuin kan 

inspiratie vinden bij bewoonster Dominique. Zij liet via 

een bewonersinitiatief in Nieuw Gent een gevelbank 

plaatsen en geniet nu samen met haar buren van het 

zonnetje op de stoep. 

Ondanks de coronamaatregelen bleven we de 

voorbije maanden verder bouwen aan sociaal wonen 

in Gent. We leverden net drie nieuwe projecten op 

aan het Rabot, op de Tondeliersite en aan het UZ. We 

stellen deze nieuwe gebouwen graag aan jou voor. 

Wij zijn ook op zoek naar extra collega’s die mee hun 

schouders willen zetten onder kwaliteitsvol sociaal 

wonen in Gent. Heb je interesse? Kijk dan snel naar 

onze openstaande vacatures. 

Ik wens je een fijne zomer toe. 

 
Karin Wouters 
algemeen directeur

WijsWonen
Bewonersmagazine WoninGent 

VOORAF



Blijf ook jij mee het verschil maken?
Coronamaatregelen in onze gebouwen

De overheid versoepelt stapsgewijs de maatregelen tegen het coronavirus. Maar we 
herinneren je eraan dat je in gesloten ruimtes, zoals de inkomhallen van onze gebouwen, 
de coronamaatregelen nog altijd moet respecteren. Dankjewel aan alle bewoners die de 
regels volgen en mee het verschil blijven maken.

SAMEN WONEN

#blijvenvolhouden
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SAMEN WONEN

Hou minimum 1,5 meter 
afstand van elkaar. 

Draag een mondmasker in 

de gemeenschappelijke delen 

van onze gebouwen (inkom, 

gangen, lift ...).  

Ga alleen of alleen met je 
bubbel 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 thuiskomt 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 mondmaskers, 
plastic handschoenen of 
papieren zakdoeken in de 

inkomhal, lift of gangen. 

Wij passen onze dienstverlening aan volgens 

de coronarichtlijnen van de overheid. Op onze 

website www.woningent.be/woningent-
info-coronavirus kan je altijd de meest recente 

info over onze dienstverlening terugvinden.

We vragen je ook om ons zoveel mogelijk via 

digitale weg te contacteren. Zo kunnen we je 

sneller helpen en zijn we beter bereikbaar per 

telefoon voor de bewoners die niet digitaal 

kunnen werken. 

Via e-mail kunnen we je snel helpen:  

 

Technische dienst:  

beheer@woningent.be

Opgelet: voor technische noodgevallen 

moet je bellen naar 09 235 99 55. 

Verhuurdienst:  

verhuur@woningent.be

Sociale dienst:  

socialedienst@woningent.be
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WijsWonen: Hoe ben je op het idee gekomen om hier 
een moestuin te beginnen?

Johny « Ik kijk vanuit mijn appartement uit op deze plek. 

Hier liggen enkele bergingen en tuintjes. En dus ook een 

stukje grond waar niets mee gebeurde. Vroeger trok 

dit soms personen aan met foute bedoelingen, want er 

passeren weinig mensen. Ik heb altijd een aanleg gehad 

om te tuinieren. Ik doe dat ook heel graag. Daarom heb ik 

WoninGent gevraagd of ik een moestuin mocht beginnen op 

dit lapje grond. Ik heb nu een overeenkomst met WoninGent. 

Ik betaal elke maand een kleine bijdrage. Daarvoor mag ik 

de grond gebruiken om mijn moestuin uit te bouwen. Het is 

voor mij en voor WoninGent een win-winsituatie. »

WijsWonen: Je moestuin ziet er supergezellig uit.  
En je hebt zelfs een serre.

Johny « Dank je! Ik gebruik materiaal van overal om mijn 

moestuin in te richten en aan te kleden. Sommige spullen 

krijg ik van mensen. Andere zaken zijn dan weer van afval, 

dat ik recycleer tot bijvoorbeeld een bloembak of zetel. Ik 

ben heel graag bezig met mijn handen. Dingen creëren 

geeft me heel veel voldoening. Ook de serre heb ik zelf 

gebouwd. »

In de Manchesterstraat toverde bewoner Johny een braakliggend stukje grond om tot een 
gezellige moestuin. Buren zijn er welkom in één van zijn zelfgemaakte zeteltjes voor een 
babbeltje of (non-alcoholisch) drankje. We bezochten Johny in zijn groene oase van rust voor 
een babbel over plantjes, groene vingers en gratis groentjes voor de buurt. 

Verborgen parel van de Muide

“Dit is een win-win voor mezelf en 
WoninGent. Ik kan mijn passie voor 
tuinieren kwijt en het braakliggend 
stukje grond van WoninGent wordt 
nu goed gebruikt.
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NET WONEN

WijsWonen: Wat kweek je zoal? 

Johny « Er staan hier verschillende soorten 

groentjes en ook wat fruit. Ik kweek de groentjes 

volgens het seizoen waarin ze groeien. Ik heb 

dus een zomertuin met bijvoorbeeld erwtjes, sla, 

boontjes, broccoli, aardbeien … maar ook een 

wintertuin. Daarnaast kweek ik ook heel wat 

kruiden zoals onder andere tijm, salie maar ook 

curry. »

WijsWonen: Je spreekt vol passie over je 
moestuin. Je bent er wellicht veel mee bezig. 

Johny « Ik ben er wel dagelijks mee bezig, ja. Ik 

hou ervan om met mijn handen in de aarde te 

wroeten, de plantjes te verzorgen en ze te zien 

groeien. Eigenlijk is dat het belangrijkste voor mij. 

De dingen die ik oogst, geef ik dan ook vaak weg 

aan mijn buren of andere buurtbewoners. »

WijsWonen: Krijg je veel reactie van je buren op 
je moestuin? 

Johny « De buren komen regelmatig eens langs om 

een babbeltje te slaan. Als er op dat moment groentjes 

geoogst kunnen worden, geef ik hen iets mee. Ik 

bricoleerde ook enkele zetels in elkaar en er staan 

verspreid over de moestuin wat stoelen. Sommige 

buren komen hier gewoon even zitten om van het 

zonnetje, de natuur en de rust te genieten. Wie wil kan 

uit mijn frigobox een non-alcoholisch drankje krijgen. »

WijsWonen: Welke tips heb je voor andere 
bewoners die een moestuin willen beginnen?

Johny « Ligt er aan je gebouw een lapje grond 

waar niets mee gebeurt? Durf dan te vragen aan 

WoninGent of er mogelijkheden zijn om een 

moestuintje aan te leggen. Heb je zelf een tuin en 

wil je beginnen met een moestuin? Hou dan vooral 

rekening met de seizoenen. Het is belangrijk om op 

het juiste moment te planten. En wissel af wat je 

plant. Plant nooit twee keer hetzelfde op dezelfde 

plek. Anders raakt de bodem snel uitgeput. »

“De plantjes verzorgen en 
zien groeien. Daar is het 
me om te doen. Wat ik oogst 
geef ik regelmatig weg aan 
de buren. 
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NET WONEN

Kies een goed plekje

Begin je moestuin niet te groot. Klein is ook goed. 

Kies het best een zonnig stukje tuin. Heb je een 

balkon? Plaats je moestuinbak op een plaats waar 

er zon op komt. Kies voor een moestuinbak met 

verschillende verdiepingen. Zo bespaar je ruimte. 

Zorg er wel voor dat je niet te veel bakken plaatst: je 

mag je terras niet overbelasten. 

 
Selecteer en combineer

Plant of zaai geen te grote hoeveelheden van één 

soort. Want dat gaat snel vervelen. Kies beter een 

klein beetje van verschillende soorten. Begin met 

gemakkelijke soorten zoals courgettes, wortelen, 

lente-uitjes, radijsjes, erwtjes, verschillende 

slasoorten, snijbiet, bonen, peultjes… 

Tuinier je op je balkon? Dan kan je kiezen voor 

soorten die niet alleen lekker, maar ook mooi zijn 

om naar te kijken. Enkele voorbeelden zijn rode 

pluksla, artisjok, rode biet …

Zaai en plant

Weet je welke groenten- en fruitsoorten je wil 

kweken? Dan is het tijd om ze te planten en zaaien. 

 › Fruit koop je als jonge struikjes om te planten. 

Groenten en kruiden kan je bijna allemaal zelf 

zaaien. 

 › Maak de grond voor het zaaien en planten los. 

Verwijder het onkruid. 

 › Op de zakjes met zaad staat een periode waarin 

je het beste zaait. Maar als het te koud of te nat 

is, dan wacht je beter nog even. 

 › Maak een klein geultje in de grond en strooi er 

de zaadjes in. Zaai niet te dicht op elkaar. Bedek 

met aarde en geef water. Je doet dit het beste 

met een gieter met sproeikop. 

Een moestuin voor beginners 
Zo creëer je jouw eigen moestuin in je tuin of op je balkon 

Begint het te kriebelen om net als 
bewoner Johny een moestuin aan te 
leggen? We geven enkele tips om een 
eigen moestuintje te beginnen. En je 
hoeft er geen tuin voor te hebben. Ook 
op je balkon is dit perfect mogelijk.  

1 3

2
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NET WONEN

net@woningent.beContact:

In de vorige WijsWonen deden we een oproep om jouw gezellige balkontuin met ons te delen.  

Deze twee inspirerende voorbeelden wilden we je niet onthouden:

Bewoner Luc uit de August Vermeylenstraat knut-

selde eigenhandig een gezellige voortuin in elkaar.

In de Robiniadreef toverde bewoner Didier zijn  

balkon om tot een gekleurde bloemenpracht.

Verzorg voldoende

Je moestuin heeft liefde en zorg nodig. Verwijder 

regelmatig onkruid met een schoffel of een hak. 

Gebruik geen chemische producten. Span een net 

over je groenten tot ze bijna volgroeid zijn.  

Zo bescherm je ze tegen gulzige vogels.

4

Veel succes! 

Heb je zelf een moestuin in je tuin of op je 

balkon? Wil je andere bewoners inspireren?  

Stuur dan een foto van je moestuin naar 

communicatie@woningent.be en misschien 

komt jouw moestuin in de volgende WijsWonen!

Is jouw tuin goed onderhouden?

WoninGent controleert regelmatig of bewoners hun tuin goed onderhouden. Is je tuin niet goed 

onderhouden? Dan krijg je een kaart in je brievenbus. Daarop staat wat je nog beter kan doen. We komen 

dan later nog eens controleren of je tuin wel goed onderhouden is. Bedankt aan alle bewoners die hun 

tuin netjes houden! 
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VEILIG WONEN

De zomer is het moment om te barbecueën, maar 

een ongeluk is zo gebeurd. We geven je 7 tips 
voor een veilige barbecue:

1   Zet je barbecue op een vlakke plaats, zodat hij 

zeker niet kan omvallen. 

2   Zet je barbecue uit de wind. Zo hou jij, en niet 

de wind, de controle over je vuur. 

3   Kies voor een aanmaakkoker. Want 

aanmaakvloeistof kan een steekvlam geven bij 

verkeerd gebruik. 

4   Barbecue je elektrisch? Vermijd regen en 
water. Dat kan zorgen voor kortsluiting. 

5   Pas op met licht ontvlambare kledij. Dat zijn 

kleren uit synthetische stoffen zoals polyester. 

Draag bij voorkeur een linnen schort. 

6   Drink geen alcohol als je bakt. Zo blijf je 

verantwoordelijk. 

7   Zorg voor een branddeken of een emmer 
droog zand voor noodgevallen. 

Veel branden ontstaan door alledaagse 
voorwerpen. De brandweer van Zone 
Centrum geeft je enkele eenvoudige tips 
om brand in je woning te vermijden. Deze 
keer staat je barbecue centraal. 

VUUR EN VLAM

veilig@woningent.beContact:

Welke barbecue mag en welke niet?

Je mag in onze gebouwen niet zomaar barbecueën. 

We herinneren je aan onze huisregels. Zo zorgen we 

samen voor een gezellige én veilige zomer: 

 › Voor iedereen:  
 

Je mag geen gasflessen gebruiken of opslaan 

in je woning of (tuin)berging. Een barbecue 

op gas is dus niet toegelaten. 

 › Voor bewoners van 
appartementsgebouwen: 

Je mag ook geen barbecue op kolen 

gebruiken. Dit is gevaarlijk en kan brand 

veroorzaken. Wil je toch barbecueën op je 

terras? Gebruik dan een elektrisch toestel.

Je mag niet barbecueën op de  

gaanderijen. Dit zijn vluchtwegen die  

altijd vrij moeten blijven.
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VEILIG WONEN

Wat te doen bij een hittegolf? 
10 tips om het hoofd koel te houden 

In juni was het al heel warm en ook tijdens de zomermaanden kan het heet worden. Iedereen 
kan last ondervinden van de hitte. Maar vooral bejaarde personen en kinderen lopen een risico. 
Zij verdienen bij zeer warm weer dus extra aandacht. Hou op heel warme dagen je kinderen 
goed in het oog. Breng ook eens een bezoekje aan je oudere buur om te kijken of alles goed 
gaat. Als we goed voor elkaar zorgen, kunnen we met z’n allen genieten van de zomer. 

 Drink veel plat water. 
Vermijd dranken met 

alcohol, suiker of cafeïne. 

Vermijd ook te koude 

dranken. Kinderen drogen 

sneller uit dan volwassenen, 

laat ze dus regelmatig 

drinken. Ook als ze  

geen dorst hebben. 

 Eet normaal en op 

regelmatige tijdstippen, 

liefst frisse gerechten, 

groenten en fruit.

 Blijf binnen.

 Hou tijdens de dag de 

ramen dicht. Heb je 

gordijnen, rolluiken of 

een zonnewering? Doe ze 

dicht om de zon buiten te 

houden. 

 Verlucht je woning ‘s 
nachts of ’s morgens 
vroeg wanneer het 

koeler is. Zet als dat kan 

twee ramen tegenover 

elkaar open. Dat zorgt 

voor extra ventilatie.

 Gebruik je oven en 
droogkast zo weinig 
mogelijk. Deze toestellen 

geven extra warme af.

 Blijf zo veel mogelijk in de 
schaduw en zoek koele 

plaatsen op. Laat kinderen 

in de schaduw spelen. 

8  Bescherm kinderen 

tegen de zon: 

 › Doe ze een hoedje 
of pet aan.

 › Kies voor kledij 
in een lichte, 
natuurlijke stof.

 › Smeer regelmatig 
en voldoende 
zonnecrème. 

 Laat nooit kinderen of 
dieren achter in een 
geparkeerde auto. 

Door de zon loopt de 

temperatuur in enkele 

minuten heel hoog op, 

zelfs met een open raam. 

 Beperk lichamelijke 
inspanningen, sport- en 

spelactiviteiten. Moet je 

grote inspanningen doen 

of wil je sporten? Doe 

dit dan indien mogelijk 

‘s morgens vroeg of ‘s 

avonds na 20 uur. 

1

5

8 9 10

6 7

2 4

3

Op warme 

dagen zoeken 

we allemaal 

afkoeling. Maar 

we herinneren 

je eraan dat je 

geen zwembad 
mag plaatsen op 
je balkon. Ook 

geen opblaasbaar 

zwembad. Dit 

beschadigt je 

balkon. 

Meer info over 
wat te doen bij 
hitte: www. 
warmedagen.be
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WijsWonen: Hoe was je op de hoogte van dit 
bewonersinitiatief? 

Dominique « Ik las erover in een online groep over 

Nieuw Gent. Niet lang daarna zag ik op het andere 

pleintje in de wijk iemand met een gevelbank. Ik was 

direct verkocht. Ik contacteerde de organisatoren. Zij 

overlegden mijn aanvraag met WoninGent. En niet 

veel later was mijn eigen gevelbank een feit! »

SAMEN WONEN

Gevelbanken in Nieuw Gent 
Buurtbewoners installeren gevelbanken voor meer ontmoeting 

In Nieuw Gent loopt een bewonersinitiatief, waarmee buurtbewoners een gevelbank kunnen 
aankopen via een groepsaankoop. De initiatiefnemers willen op die manier werken aan meer 
gezelligheid op straat. Door in groep aan te kopen, kan je een bank aan een goedkopere prijs 
krijgen. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming komt daar nog een korting bovenop. 
Campus Atelier komt de bank plaatsen. Bewoonster Dominique uit de tuinwijk in Nieuw Gent liet al 
een gevelbank installeren. We gingen langs voor een gezellige babbel en een aperitief op de stoep.

WijsWonen: Wat vind je zelf het grootste voordeel 
aan een gevelbank?

Dominique « Het is een heel praktische bank. Ik kan de 

plank ervan halen en ’s avonds opbergen. En de ijzers 

kan je naar binnen klappen, zodat ze niemand storen. 

Dit is een zalige plaats om van de avondzon te genieten. 

Vroeger zat ik vaak op de stoep. Nu zit ik comfortabel. 

Sinds ik regelmatig op mijn bankje zit, stoppen de buren 

ook sneller om een babbeltje te doen. We drinken dan 

wel eens samen een glaasje of een koffie of thee. Ik heb 

nu veel meer spontane contacten met de mensen hier in 

de buurt. »

WijsWonen: Wat is jouw advies voor andere 
bewoners in Nieuw Gent die twijfelen over een 
gevelbank?

Dominique « Ik zou zeggen: niet twijfelen, gewoon 

doen. Ik heb mezelf deze gevelbank cadeau gedaan en 

ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik heb er 

eigenlijk een soort van voortuintje bij. En ik leer mijn 

buren zoveel beter kennen. Het is zijn geld dus meer 

dan waard. Voor personen met een beperkt inkomen, is 

er overigens een extra korting. Zo blijft het betaalbaar. »

Woon je in Nieuw Gent en heb je interesse in een gevelbank?  
 
Vraag er een aan via de QR-code, mail nathan.degeyter@gmail.com 
of bel wijkregisseur Els Oyaert op het nr. 09 266 82 56. 

De installatie gebeurt in samenspraak met WoninGent. Je mag niet 
zomaar zelf een gevelbank installeren.
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ONDERHOUD EN HERSTEL

Eerste hulp bij verloren sleutels 
Wat zijn de afspraken als je de sleutel van je woning  
verliest? 

We krijgen regelmatig vragen van bewoners die de sleutels van hun woning kwijt zijn of 
zichzelf hebben buitengesloten. Maar wist je dat je als huurder in dat geval zelf instaat om 
een sleutel te laten bijmaken? We zetten de belangrijkste regels nog eens op een rijtje. 

Wanneer bel je zelf een slotenmaker?

 › Je bent de sleutel van je voordeur kwijt. 

 › De sleutel van je voordeur is kapot. 

 › Je hebt jezelf buiten gesloten uit je woning. 

 › Je hebt het sleutelgat of het slot van je 

voordeur zelf beschadigd. 

Wanneer bel je WoninGent?

 › Er is een probleem met de sleutel of het slot 

van je woning en je woont in een gebouw 

met een sleutelplan. Dit betekent dat je 

meerdere sloten kan openen met 1 sleutel. 

 › Je bent de sleutel van de gemeenschappelijke 

delen kwijt of deze sleutel is kapot. 

beheer@woningent.beContact:
13



ONDERHOUD EN HERSTEL

3 tips voor propere leidingen 
Zo voorkom je verstoppingen 

We krijgen regelmatig meldingen dat de leidingen verstopt zijn. Maar de bewoners hebben die 
verstopping vaak zelf veroorzaakt. Door afval in het toilet te gooien. Als bewoner moet je in dat 
geval de ontstopping én de schade zelf betalen. We geven je enkele tips om verstoppingen te 
voorkomen. 

Gooi geen vochtige doekjes of papieren 
zakdoekjes in het toilet 

Een van de belangrijkste oorzaken van 

verstoppingen: vochtige doekjes en zakdoekjes! 

Tissues en vochtige doekjes zijn geen toiletpapier. 

Je gooit ze na gebruik in de vuilnisbak en niet in 

het toilet. Ook niet als er op de verpakking staat 

dat ze afbreekbaar zijn. 

Een toilet is geen vuilnisbak 

Gebruik het toilet waarvoor het dient. Werp 

geen maandverband, tampons, pampers, 

kattenbak-vulling, etensresten, verpakkingen … 

in je toilet.

1

2
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beheer@woningent.beContact:

De afvoer op je terras lust alleen regenwater

Is er een afvoer op je terras? Dan dient die alleen om regenwater af te voeren.  

Sommige van die afvoeren komen uit op het openbaar domein en dus in de natuur. 

Giet nooit afvalwater door de afvoer op het terras. Dus ook geen water met schoon-

maakproducten na het poetsen. 

De grote boosdoeners

Zo zien vochtige doekjes eruit in de leidingen. Ze zorgen 
snel voor verstoppingen. Gooi dus nooit vochtige doekjes 
in het toilet. Ook niet als er op de verpakking staat dat ze 
afbreekbaar zijn. 

Giet geen olie, vetten of verf in het toilet of 
de gootsteen. 

Olie en vet stollen in de leidingen. Giet sauzen, 

olie of gebruikt frietvet nooit door de gootsteen, 

het toilet of andere leidingen. Breng frituurolie 

naar het recyclagepark of naar een officieel 

inzamelpunt. In sommige grootwarenhuizen kan 

je frituurolie deponeren in speciale containers. 

Breng verfresten naar het recyclagepark.

3

ONDERHOUD EN HERSTEL
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Samen kunst maken 
Kunstproject Centrumplein brengt bewoners samen 

Tussen december en april deed buurtbewoner Thijs Vandewalle verschillende 
kunstprojecten met de bewoners van het Centrumplein. Door samen aan kunst te doen, 
leerden de bewoners elkaar beter kennen. We gingen het resultaat bewonderen en troffen 
er Thijs samen met bewoner Ben. 

WijsWonen: Hoe is dit project ontstaan? 

Thijs « Vorige zomer waren er wat strubbelingen 

aan het Centrumplein. Zo groeide het idee om een 

verbindend project op te zetten met de bewoners. 

De bedoeling was om verschillende kunstprojecten 

samen met de bewoners te realiseren. Ik kreeg van 

WoninGent een woning in een van de gebouwen ter 

beschikking. Zo kon ik gemakkelijker contact leggen 

met de bewoners. Ik begon in december 2020 en 

eindigde in april 2021. In die periode waren de 

coronamaatregelen heel streng. Daardoor konden 

we jammer genoeg niet alles doen wat we eigenlijk 

wilden. »

WijsWonen: Deze prachtige muurschildering 
springt wel meteen in het oog.

Thijs «Deze muurschildering is inderdaad 

het meest opvallende project dat we hebben 

gedaan. Kunstenaar Han Coussement heeft hier 

mee zijn schouders onder gezet. We gingen in 

gesprek met tieners uit de buurt. Zij maakten 

met wegwerpcamera’s foto’s van hoe zij hun 

leefomgeving ervaren. Het is op basis van hun 

foto’s dat het ontwerp voor deze muurschildering 

is ontstaan. Han heeft het samen met de jongeren 

geschilderd. »

SAMEN WONEN
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socialedienst@woningent.beContact:

WijsWonen: Ook de gekleurde pilaren vallen op. 
Wat is de betekenis erachter?

Thijs « Deze pilaren zijn samen met de bewoners 

geschilderd. Ze hebben allemaal een eigen betekenis. 

Verschillende groepjes bewoners hebben er hun ding 

mee gedaan: de kindjes, de tieners, de volwassenen… 

Zo verwijst een van de pilaren bijvoorbeeld naar de 

Afrikaanse achtergrond van een groep bewoners. Op die 

manier kon elke bewoner een stukje van zichzelf in het 

gebouw leggen. »

WijsWonen: Wat waren de reacties op jouw 
project?

Thijs « Ik heb hier vooral heel veel gastvrije en open 

mensen leren kennen. Er waren natuurlijk beperkingen 

door corona. En dat was jammer. Maar toch hebben veel 

mensen meegewerkt. Nu er versoepelingen zijn, ben ik 

al volop aan het nadenken over nieuwe initiatieven. Zo 

hoop ik deze zomer bijvoorbeeld een filmavond in open 

lucht te doen met de bewoners. »

Ben « Ik ben al jaren vrijwilliger in deze gebouwen en 

kende dus wel al wat andere bewoners. Ik merk dat de 

samenhang tussen ons veel beter is geworden door het 

project van Thijs. Zo heb ik nieuwe buren leren kennen 

met wie ik vroeger weinig contact had. Dit project heeft 

echt gezorgd voor een beter gemeenschapsgevoel. »

SAMEN WONEN

Buurtbewoner Thijs (rechts) en bewoner Ben. 

17



HUREN BIJ WONINGENT

Op reis? Vergeet je huishuur niet te betalen. 

Budgetvriendelijk reizen

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. 

Want als je je huishuur niet betaalt, dan moet 

WoninGent gerechtelijke stappen ondernemen. 

 

Zo betaal je je huishuur correct:

 › Je betaalt voor de 10de van de maand.

 › Je gebruikt je gestructureerde 

mededeling.

 › Je betaalt op het rekeningnummer:  

BE51 0016 4452 4862.

Ken je de organisatie Rap Op Stap? Dat is een 

reiskantoor voor mensen met een beperkt budget. 

Je kan er vakanties en daguitstappen plannen. 

Maar ook sport- en cultuuractiviteiten boeken. De 

medewerkers helpen met het samenstellen van een 

budget en het uitzoeken van gepast vervoer.

In Gent zijn er 7 Rap op Stapkantoren waar je 

terecht kan. Ze liggen in verschillende wijken. 

Meer info? www.iedereenverdientvakantie.be

Tip
Nooit meer vergeten om je huishuur te 
betalen?

Laat je bank je huishuur elke maand automatisch 

overschrijven via een doorlopende opdracht. Maak zelf 

een doorlopende opdracht aan via de bankautomaat of 

pc banking. Of vraag je bank om je te helpen.
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Sta je op de wachtlijst om te verhuizen? 
Informeer ons over je vakantie

People4animals Opgeruimd 
staat netjes

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. 

Huisdieren spelen een belangrijke rol in het leven van hun 

baasje. Door tegenslagen zoals financiële problemen of een 

ziekenhuisopname is het soms tijdelijk niet meer mogelijk om voor 

dit huisdier te zorgen. De organisatie People4animals wil vermijden 

dat baasjes hun huisdier dan moeten afstaan.

‘Vorig jaar begonnen we met een mobiele dierenvoedselbank,’ 

vertelt initiatiefneemster Elke D’Hollander. ‘We geven tijdelijk gratis 

dierenvoedsel en ondersteuning voor personen die het financieel 

heel moeilijk hebben. Daardoor kunnen de huisdieren en hun 

baasjes samenblijven. Momenteel verdelen we voedsel in de wijken 

Nieuw Gent, Rabot en Brugse Poort.’

‘We merkten al snel dat er ook nood is aan opvanggezinnen, 

bijvoorbeeld wanneer mensen zonder sociaal netwerk in het 

ziekenhuis worden opgenomen. Opvanggezinnen kunnen helpen 

om dieren en baasjes op lange termijn samen te houden.’

Heb je tijdelijk nood aan hulp bij de verzorging van je huisdier? 

Spreek erover met je consulent van het OCMW of CAW.  

Zij kunnen je doorverwijzen naar People4animals. 

www.people4animals.be

People4animals@outlook.be

Sluikstort is heel vervelend en 

trekt ongedierte aan. In de warme 

zomermaanden kan het ook snel een 

onaangename geur verspreiden. 

Wist je dat je sluikstort rond je 

gebouw of andere openbare plekken, 

zoals het ondergrondse sorteerpunt, 

heel gemakkelijk kan melden via 

de meldingsapp van de Stad Gent? 

Het enige wat je nodig hebt, is je 

smartphone. De meldingsapp is 

beschikbaar via Google Play Store 

(Android-gebruikers) of iOS app store 

(iOS-gebruikers).

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. 

HUREN BIJ WONINGENT

verhuur@woningent.beContact:

http://meldsluikstort.gent/
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95 appartementen en  
wijkgezondheidscentrum aan het Rabot 

Energiezuinige nieuwbouw op de  
Tondeliersite

Op de Tondeliersite startten we met 

de verhuur van 22 nieuwbouw-

appartementen. Het gaat om passief-

woningen. Dit betekent dat dit een zeer 

duurzaam en energiezuinig gebouw is.  

 

De bewoners kunnen dan ook heel wat 

besparen op hun verwarmingsfactuur.  

In het gebouw zijn er appartementen met 

één, twee en drie slaapkamers. 

Waar vroeger de tweede Rabottoren stond, 

staan nu twee nieuwe gebouwen. 

Samen tellen ze 95 sociale woningen. De 

appartementen hebben één, twee en drie 

slaapkamers. 

Op de gelijkvloerse verdieping van een 

van gebouwen bevindt zich het nieuwe 

wijkgezondheidscentrum voor de wijk Rabot. 

PROJECTNIEUWS
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PROJECTNIEUWS

60 appartementen in de Steenakker

In de Steenakker in Nieuw Gent vervingen we 4 verouderde 

appartementsgebouwen door 3 nieuwe gebouwen. Samen 

tellen zij 60 appartementen, waardoor het aantal sociale 

woningen op de site behouden bleef. De eerste bewoners 

trokken onlangs in de nieuwe appartementen. 

De appartementen hebben één of twee slaapkamers. Eén 

van de appartementsgebouwen (met 18 appartementen) is 

aangepast aan personen met een handicap.

bouwprojecten@woningent.beContact:
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Laat niet zomaar iemand in je  
woning binnen

Hoe herken je een medewerker van 
WoninGent?

 › Al onze vaklui, poetsers, huisvuilwerkers… 

kan je herkennen aan hun werkkledij met het 

logo van WoninGent.

 › Al onze medewerkers hebben ook een 

personeelsbadge. Je mag hen vragen deze 

personeelskaart te laten zien, als je twijfelt.

Wat met bedrijven die voor ons werken? 

 › WoninGent werkt samen met verschillende andere bedrijven. Denk maar aan aannemers om herstellingen bij je 

thuis te doen. Of ongediertebestrijders als er een plaag is in het gebouw. 

 › Als zij bij jou thuis langskomen, dan kreeg je meestal vooraf een brief of telefoontje van ons om je hierover te 

informeren. 

 ›  Meestal komen zij ook bij jou thuis langs, omdat jij zelf aan WoninGent liet weten dat er een (technisch) 

probleem is in je woning, zij doen dus geen onaangekondigde controles. 

We kregen melding dat personen zich voordoen als medewerkers van WoninGent om in je 
woning binnen te geraken. We raden je aan om niet zomaar iedereen in je woning binnen 
te laten. We geven je ook enkele tips hoe je onze medewerkers kan herkennen. 

VEILIG WONEN

beheer@woningent.beContact:
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Word jij onze nieuwe collega?

WoninGent is volop in ontwikkeling. We zijn dan ook op zoek naar extra collega’s om onze 
toekomstplannen te helpen realiseren. Heb jij de kwaliteiten in huis die we zoeken voor 
een van deze jobs? Wil je graag mee bouwen aan kwaliteitsvol sociaal wonen in Gent?  
 
Solliciteer dan via: https://jobs.woningent.be

Momenteel zijn we op zoek naar: 

 ›  Medewerker plaatsbeschrijvingen en 
conditiemetingen

 ›  Elektricien

 ›  Projectmanager bouwprojecten

 ›  Programmamanager bouwprojecten

 ›  Vloerder (plaatsen faience en lichte 
pleisterwerken)

 ›  Polyvalent arbeider

hrm@woningent.be Contact:

Meer informatie over wat deze jobs 
concreet inhouden, vind je op onze 
jobsite: https://jobs.woningent.be. 

De perfecte vacature voor jou nog niet 

gevonden op onze jobsite?  

Solliciteer dan spontaan.  

Er komen regelmatig nieuwe vacatures bij.

WERKEN BIJ WONINGENT

23



Sluitingsdagen WoninGent is gesloten op volgende dagen: 
Maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli 2021.

Contactgegevens 
WoninGent

Opgelet: aangepaste  
dienstverlening omwille  
van de coronamaatregelen:  
www.woningent.be/woningent- 
info-coronavirus

Een vraag?  
Op www.woningent.be kan je heel wat info terugvinden. 

Onderhoud en herstellingen: 

 beheer@woningent.be

 09 235 99 55

Verhuurdienst en sociale dienst: 

 verhuurdienst: verhuur@woningent.be

 sociale dienst: socialedienst@woningent.be

 09 235 99 60

 Balies verhuurdienst en zitmomenten sociale dienst  

 alleen op afspraak.


