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Beste bewoner, 

Het coronavirus blijft ons in zijn greep hebben. We proberen 

je niettemin een zo goed mogelijke dienstverlening te 

bieden. Heb je een computer of smartphone en kan je 

digitaal werken? Dan vragen we je om ons via e-mail of 

onze website te contacteren. We kunnen je zo sneller en 

gerichter helpen. Zet er zeker je eigen telefoonnummer 

bij, zodat de juiste medewerker jou kan bellen om je 

verder te helpen. Wist je dat onze sociale dienst een nieuw 

e-mailadres heeft? Onze sociale assistenten zijn via deze 

weg nu nog gemakkelijker bereikbaar. 

We passen onze dienstverlening regelmatig aan in 

functie van de geldende coronamaatregelen van de 

overheid. Op onze website www.woningent.be kan 

je op elk moment terecht voor de meest recente info. 

We vragen je ook om te blijven volhouden en om de 

coronamaatregelen te respecteren in onze gebouwen 

en wanneer je contact hebt met onze medewerkers. We 

zetten deze maatregelen nog eens voor je op een rijtje. 

Gelukkig is de lente in het land en kunnen we naar buiten 

om te genieten van de eerste warme dagen. Bewoners 

met groene vingers voelen het kriebelen om met hun 

vingers in de aarde te wroeten. Wist je dat je ook op je 

terras kan tuinieren? We geven je enkele eenvoudige tips 

om je balkon om te toveren tot een fleurig stadstuintje. 

Ook dit brengt wat kleur en sfeer ‘in ons kot’. 

We geven je daarnaast graag wat meer uitleg over 

de toekomstige woonmaatschappij. De Vlaamse 

Regering heeft beslist dat er in een gemeente of 

stad maar één sociale woonactor meer mag zijn 

die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt, 

namelijk de woonmaatschappij. Dit betekent dat de 

sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal 

verhuurkantoor in Gent zullen samengaan. Jij kan 

natuurlijk gewoon in je sociale woning blijven wonen, 

daarover hoef je je geen zorgen te maken. We zullen jou 

ook regelmatig op de hoogte houden over de vorming 

van de woonmaatschappij.

Tot slot stellen we je ook graag enkele projecten voor. 

Want ondanks de coronacrisis blijven we volop onze 

woningen renoveren en vernieuwen. En we blijven 

bijbouwen om nog meer gezinnen een sociale woning 

te bieden.

Met vriendelijke groeten, 

Karin Wouters 
algemeen directeur

WijsWonen
Bewonersmagazine WoninGent 

VOORAF
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Onze sociale dienst heeft een nieuw e-mailadres. 

Zo is het nog gemakkelijker om ons via e-mail 

te contacteren. Het nieuwe e-mailadres is heel 

eenvoudig: socialedienst@woningent.be. 

Je kan onze sociale dienst dus op volgende 

manieren bereiken: 

 › door te mailen naar  

socialedienst@woningent.be.

 › door het invulformulier op onze  

website in te vullen.

 › door te bellen naar 09 235 99 60. 

Zo kunnen we jouw melding sneller opvolgen. 
We geven je enkele tips die ons helpen om jouw melding 

sneller te kunnen opvolgen:

 › Zet je adres in het onderwerp van je e-mail.  
Zo kunnen we sneller zien uit welke wijk de melding 

komt.

 › Vermeld minimum volgende zaken in je e-mail:

 › Jouw naam en adres. 

 › Jouw contactgegevens (e-mail, gsm-nummer of 

vast nummer).

 › Eventueel contactgegevens van familie of 

hulpverleners.

 › Als je overlast door een buur meldt, dan vragen 

we om het adres van de overlastveroorzaker(s) te 

vermelden en niet gewoon te verwijzen naar je 

‘bovenbuur’ of ‘onderbuur’. 

Nieuw e-mailadres sociale dienst:
socialedienst@woningent.be

HUREN BIJ WONINGENT
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Waarvoor kan je bij onze sociale dienst terecht? 

Onze sociaal assistenten luisteren naar je problemen en proberen je verder te helpen. Dat doen ze door je juist door te 

verwijzen of door je correcte informatie te geven.

Wat wel?

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? Dan kan je terecht bij onze sociale dienst.

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 helpt onze sociale dienst jou 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 verschillende buren problemen 
hebben met dezelfde persoon, dan probeert onze sociale dienst te 
bemiddelen. Als je een persoonlijk probleem hebt met een buur, dan zal 
onze sociale dienst jou doorverwijzen naar de juiste diensten. Ook bij 
huurachterstand zal onze sociale dienst 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 
en ondersteunen bij je verhuis naar een andere sociale woning. 

 
Wat 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. 

Individuele 
begeleiding

Heb je individuele begeleiding nodig, dan zal onze sociale dienst 
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. 

HUREN BIJ WONINGENT

socialedienst@woningent.beContact:
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#BLIJVENVOLHOUDEN 
Bedankt om mee het verschil te maken

Het coronavirus bepaalt ons leven al een jaar. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is om de 
maatregelen tegen het coronavirus vol te houden. Ook in de gemeenschappelijke delen van onze 
appartementsgebouwen moet je bepaalde regels tegen het coronavirus respecteren. We willen 
alle bewoners die deze maatregelen volgen heel erg bedanken! Want samen zorgen we voor 
elkaars gezondheid. En ook jij maakt mee het verschil.

SAMEN WONEN

#blijvenvolhouden
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Maatregelen in je gebouw tegen het coronavirus 

We herinneren je nog eens aan de maatregelen tegen het coronavirus bij contact met je buren en onze medewerkers 

in onze gebouwen. Het is belangrijk dat we met z’n allen blijven volhouden en deze maatregelen respecteren:

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 regelmatig 

aan in functie van de coronarichtlijnen van de 

overheid. Op onze website www.woningent.
be/woningent-info-coronavirus kan je altijd 

de meest recente en up-do-date info over onze 

dienstverlening terugvinden. 

Als je dit kan, dan vragen we je om ons via e-mail 
of via onze website te contacteren. Zo kunnen 

we jou sneller en gerichter helpen. En zo zijn 

we ook beter bereikbaar per telefoon voor de 

bewoners die niet digitaal kunnen werken. 

Een herstelling aanvragen, een sociale vraag stellen 

of sluikstort melden… Het zijn maar enkele van de 

meldingen die je heel eenvoudig kan doen via de 

invulformulieren op onze website  

www.woningent.be.

 

Onze diensten zijn gemakkelijk en snel te 

bereiken via e-mail. We zetten de belangrijkste 

e-mailadressen voor jou op een rijtje:

 › 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

SAMEN WONEN



8

Nieuw poetsbedrijf

Het contract met het poetsbedrijf ISS, waar we 

mee samenwerkten, is afgelopen. Zoals de wet 

dit voorschrijft, heeft WoninGent een nieuwe 

aanbesteding gedaan. Vanaf 1 april 2021 werken  

we met Köse Cleaning als extern poetsbedrijf. 

Wat verandert er voor jou?

Voor jou als bewoner verandert er niets. We blijven 

het gebouw waar jij woont poetsen zoals voordien. 

Het zijn ofwel onze eigen poetsers ofwel poetsers 

van Köse Cleaning die je gebouw zullen poetsen. Wie 

welke gebouwen poetst, kan wel veranderen. 

Woon je in een gebouw waar sinds 1 april het bedrijf 

Köse Cleaning aan de slag is? Dan vragen we je om 

de poetsers van Köse Cleaning wat tijd te geven 

om het gebouw te leren kennen. Zij zullen zich zo 

goed mogelijk inwerken, om je een kwaliteitsvolle en 

betrouwbare poetsservice te kunnen bieden. 

Het gebouw zelf poetsen? Het kan!

In verschillende gebouwen poetsen de bewoners 

zelf het gebouw. Zo kunnen ze geld uitsparen, want 

de kostprijs van de poetsers van WoninGent of het 

poetsbedrijf verrekenen we in de huurlasten. 

Een dikke dankjewel aan alle bewoners die ervoor 

zorgen dat hun gebouw er netjes en proper bijligt! 

Nieuw poetsbedrijf  
vanaf 1 april

WoninGent heeft een team van eigen poetsers die de gemeenschappelijke delen in onze 
gebouwen schoonmaken. In sommige gebouwen krijgen ze versterking van een extern 
poetsbedrijf. Vanaf 1 april is dit een ander poetsbedrijf, namelijk Köse Cleaning. 

NET WONEN

net@woningent.beContact:
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Vanaf april verandert de regeling met IVAGO voor de grofvuilophaling. Voor een aantal 
appartementsgebouwen zal er geen collectieve grofvuilophaling meer zijn. Bewoners bij wie de 
regeling verandert, kregen een infobrief van WoninGent en IVAGO.

Kreeg je een brief dat de  
grofvuilophaling verandert? 

Bewoners bij wie de regeling voor het ophalen van 
grofvuil verandert, kregen een infobrief van WoninGent 

én een van IVAGO. In deze brieven lees je alle uitleg. 

Je kan je grofvuil vanaf april op 2 manieren aanbieden:

 › Je brengt je grofvuil naar het recyclagepark. 

 › Je vraagt een individuele ophaling door IVAGO aan. Je 

contacteert zelf IVAGO om de afspraak te maken. Je 

houdt het grofvuil bij in je eigen appartement tot aan 

de ophaling door IVAGO. IVAGO zal je informeren hoe 

je je grofvuil moet aanbieden. Volg hun instructies. 

Contactinfo IVAGO om een grofvuilophaling aan te vragen: 

 › Doe je aanvraag via de website: https://www.ivago.be/nl/particulier/dienst/grofvuil-op-aanvraag

 › info@ivago.be

 › 09 240 81 11

Kreeg je geen infobrief dat de grofvuilophaling verandert? 

Is er vandaag een collectieve grofvuilophaling voor jou gebouw en kreeg je geen brief? Dan verandert er 
niets. Je kan je grofvuil dan nog altijd aanbieden op de afgesproken tijdstippen. 

Nieuwe regeling  
ophaling grofvuil 
Geen collectieve grofvuilophaling meer voor  
kleinere of middelgrote appartementsgebouwen

NET WONEN

net@woningent.beContact:
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Je krijg een kindje 

Informeer ons als je kindje geboren 

is. Want je krijgt een gezinskorting 

op je huurprijs. In sommige gevallen 

kom je ook in aanmerking voor een 

grotere sociale woning. 

Je partner komt bij je wonen 

Je bent verplicht om ons te informeren. Want je partner wordt ook huurder en moet aan de voorwaarden voldoen. 

Heeft je partner een eigen inkomen, dan telt dit mee voor de berekening van je huurprijs.  

 ›  Ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Dan is 

je partner direct huurder. We controleren ook meteen of 

jullie samen aan de voorwaarden voldoen. Voldoen jullie 

niet, dan zal je partner de huurwoning moeten verlaten.

 ›  Komt je feitelijke partner bij je inwonen? Dan 

wordt die pas na één jaar bijwonen ook huurder. Dit 

kan alleen als jullie op dat moment samen voldoen aan 

alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal je partner 

de huurwoning moeten verlaten.

Iemand erbij of iemand minder?
Meld ons elke verandering in je gezin

Komt er iemand bij in je gezin of verhuist er iemand? Dan moet je ons dit altijd binnen de 30 
dagen laten weten. Want de samenstelling van je gezin heeft een invloed op je huurprijs en op de 
woning waarin je kan wonen. 

HUREN BIJ WONINGENT
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Er komt een meerderjarige persoon in 
je gezin wonen.

Je moet onze toestemming vragen als er een 

meerderjarige persoon (ouder, kind of ander familielid, 

vriend …) bij je wil komen wonen. Want dat mag niet 

altijd. Je woning moet groot genoeg zijn. 

Ook als die persoon maar een tijdje bij je komt wonen, 

moet je ons dit laten weten. 

Deze persoon is geen huurder maar een bijwoner. Dit 

betekent dat hij of zij niet aan de voorwaarden moet 

voldoen. Het inkomen van deze persoon telt wel mee 

voor de berekening van je huurprijs. 

Als er een volwassen persoon bij je komt wonen, dan 

heb je geen voorrang om te verhuizen naar een grotere 

woning, behalve als het gaat om een gezinshereniging 

waarover je ons bij je inschrijving of bij de toewijs van 

je woning informeerde. 

Informeer ons binnen de 30 dagen over 

elke wijziging in je gezinssituatie. 

verhuur@woningent.be

09 235 99 60

HUREN BIJ WONINGENT

verhuur@woningent.beContact:
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Gebruik je ruimte slim 

Een terras is natuurlijk flink wat kleiner dan een tuin. Maar daar 

zijn handige trucjes voor. Zo bestaan er plantenbakken met 

verschillende verdiepingen. Je kan er bloemen, kruiden en zelfs 

sommige fruit- en groentesoorten in planten. Een verticale tuin dus. 

Kijk naar de ligging van je balkon 

Voordat je planten gaat kopen, is het handig om te kijken naar de 

richting van je balkon. Is je balkon gericht op het noorden, oosten, 

zuiden of westen? Dat heeft een impact op hoeveel zon er op je balkon 

schijnt. Als je balkon bijna altijd in schaduw ligt, is het geen goed idee 

om planten te kopen die veel zon nodig hebben. Enkele populaire 

terrasplanten zijn daarom bijvoorbeeld begonia’s (indien je terras vaak in 

de schaduw ligt) of agapanthus (houdt erg veel van de zon).

Maak je terras klaar voor de lente
Tuinieren op je balkon? Het kan!

Tuinieren is leuk, rustgevend én het zorgt ervoor dat je in de lente en zomer kan genieten van een 
gekleurde bloemenpracht. Maar een groot deel van onze bewoners heeft een terras en geen tuin. 
Gelukkig kan tuinieren op je balkon ook! We geven je enkele tips voor een instant lentegevoel op je 
terras. En je doet er ook de dieren in de stad een plezier mee. 

ONDERHOUD EN HERSTEL

Maak een klein moestuintje 

Je kan zelfs groenten en kruiden kweken op je terras. Kruiden 

als basilicum, tijm, munt en oregano kan je in een plantenbak 

kweken. Salie is aantrekkelijk voor vlinders. 

Fruitsoorten zoals aardbeien en frambozen kunnen perfect op 

een terras. Toch liever groenten? Sla is een toppertje, want het 

heeft weinig ruimte nodig. Maar je kan ook tomaten, wortels, 

spinazie en radijsjes uitproberen.



13

ONDERHOUD EN HERSTEL

beheer@woningent.beContact:

Lok vogels en vlinders 

De vogels, vlinders, bijen en andere insecten in de stad zullen je 

dankbaar zijn als je kiest voor nectarplanten. In geen tijd zullen ze 

zich thuis voelen in jouw balkontuin! Enkele populaire nectarplanten 

voor op je terras zijn bijvoorbeeld hortensia’s en bakjes lavendel. 

 
Vergeet de huisregels niet 

Let erop dat je tijdens het tuinieren je balkon niet beschadigt. Volg de huisregels die gelden voor jouw  

gebouw. Je vind ze in het Reglement van Inwendige Orde. 

We zetten de basisregels nog eens op een rijtje:

 › Boor niet in de gevel. Zorg dat je de gevel op geen enkele manier beschadigt. 

 › Breng geen klimplanten (klimrozen, klimop, clematis) aan tegen de gevel. 

 › Verweef geen planten met de tralies van het balkon. 

 › Zorg dat je bloembakken de balustrade niet kunnen beschadigen. 

 › Plaats nooit bloembakken aan de buitenzijde van de balustrade. 

 › Zet geen vijver of zwembad op je balkon. Dit zal je balkon beschadigen. 

 
Een gaanderij ≠ een balkon 

Een gaanderij of overloop mag je niet 

gebruiken als balkon. Je mag die dus ook niet 

inrichten en er geen voorwerpen plaatsen. 

Want dit zijn vluchtwegen. Als het brandt in 

het gebouw, moeten je medebewoners langs 

die weg vlot kunnen vluchten. 

 
Oproep

Heb je zelf groene vingers en toverde je jouw 

terras om tot een echte balkontuin of heb je 

een buur of medebewoners die het gebouw 

opfleurt met mooie plantjes op het balkon? 

Stuur ons een foto naar  

communicatie@woningent.be. Wie weet 

komt jouw foto in de volgende WijsWonen!
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Wist je dat 1 op 4 woningbranden start bij een elektrisch 

toestel? Regelmatig is de droogkast de boosdoener. De 

brandweer geeft deze tips om je droogkast brandveilig te 

gebruiken:

 › Gebruik je droogkast alleen als je thuis bent, want dan 

kan je rook of vuur snel opmerken. Wist je trouwens dat 

je niets ruikt als je slaapt? Zorg er dus altijd voor dat je 

niet aan het slapen bent, als je droogkast werkt.

 › Leg geen kleren of spullen op de droogkast. Je droogkast 

wordt tijdens het draaien erg warm. De motor moet 

kunnen afkoelen. Als er van alles op ligt, kan dat niet. Zorg 

dat je toestel voldoende ruimte en ventilatie heeft.

 › Plaats een rookmelder boven je droogkast. Als je 

droogkast in de badkamer staat, plaats je beter een 

hittemelder.

 › Reinig de pluizenfilter na elke droogbeurt. Als je dat niet 

doet, kunnen achtergebleven pluisjes ophopen tegen het 

verwarmingselement en vuur vatten. 

Veel branden ontstaan door alledaagse voorwerpen. In deze nieuwe rubriek geeft de 
brandweer je telkens enkele eenvoudige tips om brand in je woning te vermijden. Deze 
keer staat je droogkast centraal. 

IEDEREEN BRANDVEILIG

In deze woning zorgde de droogkast 
voor een stevige brand.



15

socialedienst@woningent.beContact:

HUREN BIJ WONINGENTIn de kijker
 

De voorbije maanden werden er in samenwerking met partners in verschillende gebouwen en wijken acties 

georganiseerd. We zetten er enkele in de kijker.

Aan het einde van de zomer konden de bewoners van 

de nieuwe appartementsgebouwen aan het Rabot 
genieten van een prachtig concert van koperblazers in de 

gemeenschappelijke binnentuin. Het concert was een initiatief 

van Operaballet Vlaanderen samen met Buurtwerk Rabot. 

Aan de Watersportbaan deden Stad Gent en WoninGent 

een actie met krijtgraffiti om de coronamaatregelen in de 

gemeenschappelijke delen van de appartementsgebouwen 

extra onder de aandacht te brengen. 

Omdat de nieuwjaarsrecepties van Buurtwerk niet konden 

doorgaan, werden verschillende gebouwen versierd met 

raamtekeningen. Zo ook onze appartementsgebouwen 

in de Groenebriel, waar de ramen van de inkomhallen 

onder handen werden genomen door kunstenares en 

buurtbewoonster Yelle De Knock. 

Begin januari fleurde een kleurrijke lichtactie de avond op voor 

de bewoners van de Groenebriel. Met deze act bracht Nila 

hoOp warmte en kleur in de donkere coronawintermaanden. 

We vroegen ook aan de bewoners om hun ramen te 

verlichten. Bewoners konden daarvoor lichtslingers krijgen of 

hun eigen creativiteit de vrije loop laten gaan. 
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Hoe ziet een bedwants eruit?

 › Een sterk afgeplat, ovaalvormig, bijna rond 

lichaam.

 › Niet groter dan 8,5 mm.

 › Roodbruin van kleur. Als een bedwants net 

gegeten heeft, is hij donkerrood van kleur en is 

het achterlijf gezwollen.

 › Loopt. Kan niet vliegen of springen.

Hoe weet je of je bedwantsen hebt?

Bedwantsen zitten meestal in de buurt van je bed. 

Deze elementen wijzen op bedwantsen in je woning:

 › Beten van een bedwants, vooral in je gezicht, 

nek, schouders, armen en handen. Let op: niet 

iedereen reageert hetzelfde op de beet van een 

bedwants. 

 › Donkere vlekjes op je lakens, matras of 

lattenbodem. Dit zijn de uitwerpselen van een 

bedwants.

 › Levende bedwantsen.

 › Eitjes van de bedwants. Deze zijn zeer klein 

(1mm groot) en wit.

 › Vervellingen van de verschillende stadia van de 

bedwants.

 › Bruin of rode vlekken van geplette bedwantsen 

op je lakens of je matras.

 › Bloedvlekjes of opgedroogd bloed op je matras 

of lakens.

 › Bedwantsen hebben stinkklieren. Hun geur 

(zoete amandelgeur) kan je samen met een 

bloedgeur ruiken als ze in grote aantallen 

aanwezig zijn in een ruimte.

Kriebelende  
bedgenoot: de bedwants
Hoe bedwantsen herkennen en bestrijden

Bedwantsen zijn aan een opmars bezig. Ze zitten niet alleen in tropische reisbestemmingen en 
hotels, maar ook in tweedehandsspullen. Het is belangrijk dat je ze niet binnenhaalt in je woning. 
We geven je enkele tips hoe je bedwantsen kan vermijden. Zit je toch met bedwantsen? Informeer 
ons dan direct. Alleen een professionele ongediertebestrijder kan ze bestrijden. 

NET WONEN
8,

5 
m

m
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Bedwantsen in je woning:  
wat nu?

Informeer ons direct! 

09 235 99 55

beheer@woningent.be

Waarom is een snelle bestrijding  
belangrijk?

Een gespecialiseerde ongediertebestrijder moet de 

bedwantsen bestrijden. Je kan dit niet zelf. Zie je 

tekenen van bedwantsen in je woning? Contacteer 

direct WoninGent. We laten de ongediertebestrijder je 

woning inspecteren op bedwantsen. Heb je inderdaad 

bedwantsen? Dan starten we de bestrijding. 

De bestrijding van ongedierte in je woning moet je 

als huurder zelf betalen. Hoe sneller we erbij zijn, 

hoe beter voor je portemonnee. 

Bedwantsen zijn hardnekkige diertjes die zich heel 

snel kunnen verspreiden. Ze kruipen door kieren 

en gaten. In appartementsgebouwen kunnen ze 

gemakkelijk van het ene appartement naar het 

andere gaan. Daarom zal WoninGent preventief de 

gemeenschappelijke delen behandelen als er een 

bewoner met bedwantsen zit. We zullen ook de 

appartementen behandelen die naast het appartement 

met bedwantsen liggen. Zo voorkomen we dat de 

bedwantsen zich in het hele gebouw verspreiden. 

Hoe kan je bedwantsen voorkomen?

Door de coronacrisis blijven we meer dan anders 

in ons kot. Toch kunnen ook nu bedwantsen in je 

woning binnensluipen. Je komt ze niet alleen meer 

in tropische landen of hotels tegen. Ze zitten ook 

regelmatig verstopt in tweedehandsspullen. 

Koop je tweedehandsmeubelen?

 › Inspecteer tweedehandsspullen altijd voor je 

ze binnenbrengt in je woning of gebouw. Let 

vooral op als je een bed of matras tweedehands 

krijgt of koopt. Maar bedwantsen kunnen ook 

in tapijten, stoelen, kasten en zetels zitten. 

 › Kijk goed of je sporen van bedwantsen ziet, 

zoals zwarte puntjes van de uitwerpselen, 

bloedsporen, eitjes of vervellingshuiden.

Ga je op reis?

 › Controleer de matras en het beddengoed van 

je hotelkamer op bedwantsen.

 › Laat je koffer niet open liggen. Sluit je koffer, 

zodat de bedwantsen niet aan je bagage 

kunnen.

 › Leg je koffer niet op het bed en zet hem niet 

op de grond. Gebruik een bagagerek. Als er 

geen bagagerek is, zet je je bagage het beste 

op een glad oppervlak.

 › Controleer als je thuis komt al je bagage buiten 

op een wit laken of in het bad.

 › Was alle kleren die in je koffer zaten. Ook 

kleren die je niet hebt gedragen.

 › Controleer elektronica, zoals mobiele telefoons.

NET WONEN

net@woningent.beContact:
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maandag:  
opruimen

dinsdag:  
de keuken

woensdag: 
woonkamer 

donderdag:  
stofzuigen  
en dweilen

vrijdag:  
slaapkamer(s)

zaterdag:  
badkamer

zondag:  
ramen

 › Ruim je woning op. 

 › Gooi afval correct weg.

 › Kuis je koelkast uit. Gooi vervallen producten weg en maak je koelkast proper. 

 › Zitten er geen zaken die snel kunnen bederven in je koelkast? Dan is dit het 

moment om je koelkast en de diepvriezer eens de ontdooien. 

 › Poets het aanrecht, de oven en microgolf grondig. Dus ook langs de binnenkant. 

 › Stof grondig af. 

 › Stof ook plinten, lampen, schilderijen en spiegels, boven op kasten … af.

 › Stofzuig je woning extra grondig. Stofzuig dus ook tapijten, de deurmat,  

onder de meubels, …

 › Dweil de vloer. 

 › Stofzuig de matrassen. Draai de matrassen om. 

 › Leg propere matrasbeschermers, hoeslakens en kussenslopen.

 › Ontkalk voegen, kraan, lavabo, doucheknop en toilet. 

 › Ontstop het doucheputje.

 › Zet alle ramen eens goed open. 

 › Poets de ramen.

 › Was de gordijnen.

Doe mee met de lentepoets! 

Daar is de lente, daar is de zon! De lente is het moment om jouw woning grondig te poetsen. In 
één week tijd zet je jouw woning weer in orde, met een taak of kamer per dag. 

ONDERHOUD EN HERSTEL

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO
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ONDERHOUD EN HERSTEL

Waarvoor gebruiken? 

Kalk verwijderen 

 

Verwijder de kalkaanslag in de gootsteen, 

aan de douchekop, op kranen … met 

citroen of azijn. Wrijf een halve citroen 

of een doekje met azijn grondig over 

de kalkaanslag. Laat een paar minuten 

intrekken en spoel weg met heet water. 

Ramen poetsen  
 

Voeg wat azijn toe aan een emmer water.  

Poets de ramen hiermee. 

 

 

Aangekoekte etensresten verwijderen 

 

Aangekoekte pan? Doe citroensap en een 

laagje water in de pan. Breng het even aan 

de kook op het vuur. Vuile microgolfoven? 

Zet een kommetje met water en citroensap 

of witte azijn in de microgolfoven. Zet de 

microgolfoven aan zodat er stoom in komt. 

Wrijf dan proper met een doekje. 

Een budget- en  
milieuvriendelijke lentepoets: 
gebruik citroen en azijn

Een grondige lentepoets moet niet duur zijn. Citroen en witte azijn zijn goedkope poetsproducten. 
Ze zijn ook beter voor het milieu dan chemische producten. 

1

2

3
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Derde Rabottoren gesloopt.

Dit voorjaar verdween ook de laatste Rabottoren voorgoed 

uit het straatbeeld. De aannemer is momenteel bezig om het 

laatste puin van de toren op te ruimen. 

Bouwwerken 4de en 5de gebouw bijna klaar

De afwerking van het vierde en vijfde gebouw is volop aan de 

gang. De twee nieuwe gebouwen zullen dit voorjaar klaar zijn. 

We plannen de gebouwen vanaf juni te verhuren. De omgeving- 

en infrastructuurwerken zouden deze zomer afgewerkt zijn.

Ontwerpplannen laatste nieuwe gebouwen 
zijn rond

Op de plaats van de derde Rabottoren komen drie langwerpige, 

lagere gebouwen. Het gaat om 140 appartementen met één, twee 

en drie slaapkamers. De gebouwen zijn ontworpen door hetzelfde 

architectenbureau als de andere nieuwe gebouwen aan het 

Rabot. Ze lijken er dan ook goed op. De nieuwe gebouwen zullen 

duurzaam en energiezuinig zijn. Als alles volgens plan gaat, kunnen 

we in 2023 starten met de bouwwerken. Eind 2025 zouden deze 

laatste nieuwe gebouwen op de Rabotsite klaar moeten zijn. 

Wist je dat de vervanging van de 

Rabottorens een plekje krijgt in 

het boek ‘Iedereen een (t)huis – 

inspiratieboek sociaal wonen’ van de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen (VMSW)?

De VMSW publiceert dit boek met enkele 

inspirerende sociale woningbouwprojecten 

naar aanleiding van de 100ste verjaardag 

van sociaal wonen. 

Ook bewoner Frank die vroeger in de 

derde Rabottoren woonde en verhuisde 

naar de nieuwe gebouwen, kreeg de 

VMSW over de 

vloer voor een 

interview.

De vervanging van de  
Rabottorens gaat vooruit

PROJECTNIEUWS
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PROJECTNIEUWS

In de Vogelenzang vervangen we een klein 

appartementsgebouw met 16 appartementen 

door een nieuw gebouw met 13 voldoende 

ruime, moderne en energiezuinige 

appartementen voor sociale verhuring. 

De appartementen zullen één of twee 

slaapkamers hebben.

In oktober 2020 startten we met de 

sloopwerken aan het oude gebouw. Begin 

dit jaar begonnen de werken aan het nieuwe 

gebouw. Midden 2022 zou het nieuwe 

gebouw klaar moeten zijn. 

Op de hoek van de Loodsenstraat en de 

Meulesteedsesteenweg komt er een klein hoekgebouw 

met 4 appartementen. In de Loodsenstraat bouwen we 

7 huizen met 4 slaapkamers voor grote gezinnen die elk 

een eigen tuin krijgen aan de zijkant van de woning. 

Midden november 2020 startten de ruwbouwwerken 

aan de gebouwen. Als de werken volgens planning 

kunnen verlopen, dan zullen de gebouwen in het 

voorjaar van 2022 worden opgeleverd.

Werken Vogelenzang volop  
aan de gang

Bouw nieuw woonproject in 
de Loodsenstraat gestart 
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PROJECTNIEUWS

Tussen de Boomstraat en de Peerstraat ontwikkelen 

we een sociaal woonproject met 32 woningen.

In totaal komen er 23 huizen met drie of vier 

slaapkamers en een eigen tuintje. Op de hoeken 

bouwen we twee kleine appartementsgebouwtjes met 

in totaal negen appartementen. Er komen ook twee 

parkeerhavens met elf private parkeerplaatsen voor de 

bewoners van het project.

Tussen de nieuwe huizen legt Stad Gent het 

Pomonapad aan. Dit is een groene, autovrije ruimte 

met een wandel- en fietsdoorsteek voor de hele buurt.

De echte bouwwerken konden in de zomer van 2020 

starten. In het voorjaar van 2022 zou het project 

verhuurbaar zijn. 

Sociale woningen in  
de Boomstraat en Peerstraat  
in aanbouw

bouwprojecten@woningent.beContact:
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De woonmaatschappij: 1 maatschappij voor sociaal wonen per werkingsgebied

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 

in elke stad of gemeente nog één speler voor sociaal 

wonen zal zijn. Dit is de woonmaatschappij. Het is 

wel mogelijk dat eenzelfde woonmaatschappij over 

meerdere gemeentes loopt. Dit is het werkingsgebied 

van de woonmaatschappij. 

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en 

sociale verhuurkantoren (SVK’s) die binnen hetzelfde 

werkingsgebied liggen, zullen tegen 1 januari 2023 

samengaan. 

Door te werken met één woonmaatschappij per 

gebied wil de Vlaamse Regering voordelen creëren 

voor de sociale huurders, de woonorganisaties en de 

steden en gemeenten. 

De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, 

verhuren en verkopen van alle sociale woningen 

binnen het gebied. Daardoor moet een kandidaat 

zich bijvoorbeeld maar één keer inschrijven en is er 

één aanspreekpunt voor alle kandidaten en sociale 

huurders in dezelfde stad bij vragen, problemen … 

Wat betekent dit voor jou als sociale huurder?

We willen je geruststellen dat de woonmaatschappij geen invloed zal hebben op jouw woonsituatie: Jij 

kan als sociale huurder gewoon in je sociale woning blijven wonen. Dit zal niet veranderen. Ook niet als de 

woonmaatschappij er is. 

We zullen je huurprijs ook nog altijd berekenen volgens de Vlaamse Codex Wonen. Je hoeft je hierover dus geen 

zorgen te maken. 

Naar 1 woonmaatschappij 

Je las er misschien al over in de krant: de Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in een 
gemeente of stad maar één maatschappij meer zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en 
verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij. Maar wat is de woonmaatschappij en wat betekent dit 
voor jou? 

HUREN BIJ WONINGENT

info@woningent.beContact:



Contactgegevens  
WoninGent

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

Onderhoud en  
herstellingen: 

Opgelet: aangepaste dienstverlening omwille van coronamaatregelen:

 

vraag je herstelling aan via www.woningent.be

beheer@woningent.be

09 235 99 55

Verhuurdienst  
en sociale dienst: 

www.woningent.be

E-mail verhuurdienst: verhuur@woningent.be

 E-mail sociale dienst: socialedienst@woningent.be

09 235 99 60

Balies verhuurdienst en zitmomenten sociale dienst:  

alleen op afspraak.


