
   

 

B E W O N E R S K R A N T J E  

 

Beste bewoners,  
 

Als sociale huisvestingsmaatschappij 

bouwt WoninGent niet alleen sociale 

woningen. Wij vinden ook de leefbaar-

heid en het samenleven in onze gebou-

wen belangrijk. Daarom hebben wij een 

eigen sociale dienst. Dit zijn onze wijkmo-

nitoren. Kent u uw wijkmonitor nog niet? 

In dit bewonerskrantje leest u waarvoor 

u bij uw wijkmonitor terechtkan.  

Onze wijkmonitoren proberen zoveel 

mogelijk aanwezig te zijn in uw wijk. Zij 

werken niet alleen samen met sociale 

organisaties in uw wijk, maar hebben ook 

een eigen zitmoment voor de sociale 

huurders van WoninGent. Vanaf 1 maart 

2015 veranderen de locaties en de uren 

van een groot aantal zitmomenten. Wo-

ninGent organiseert de nieuwe zitmo-

menten zo centraal mogelijk in de wijk in 

Lokale Dienstencentra of Welzijnsbu-

reaus van het OCMW. U leest alles over 

de nieuwe regeling in dit krantje.  

Tot slot kan u in dit krantje ook de slui-

tingsdagen van dit voorjaar terugvinden. 

Veel leesplezier! 

Karin Wouters - Algemeen directeur 

Tom Balthazar - Voorzitter 
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2015! 
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KENT U UW WIJKMONITOR? 

Wist u dat WoninGent een sociale 

dienst heeft? Wij noemen hen wijk-

monitoren. WoninGent heeft 8 wijk-

monitoren. Zij werken elk in één of 

meerdere wijken.  
 

Onze wijkmonitoren luisteren naar uw 

problemen en proberen u verder te 

helpen door u juist door te verwijzen 

of door u correcte informatie te ge-

ven. Zij nemen de zogenaamde 

‘basisbegeleidingstaken’ op zich.  
 

 
Waarvoor kan u bij uw wijkmonitor 
terecht? 
 
 

Onze wijkmonitoren zijn er voor u. Zij 

doen volgende zaken: 
 

 Uitleg geven: Uw wijkmonitor legt 

u op een begrijpelijke manier de 

vaak moeilijke wettelijke regels 

voor sociaal wonen uit. Begrijpt u 

de regels niet en wilt u meer uit-

leg? Kreeg u een brief van Wonin-

Gent die niet duidelijk is? De con-

tactpersoon op de brief geeft u 

graag meer uitleg dus bel of mail 

die persoon gerust. Indien dit u 

niet helpt, kan u terecht bij uw 

wijkmonitor. 
 

 

 Helpen begeleiden: Door samen te 

werken met de sociale partners in 

de wijken en juist door te verwij-

zen, helpt uw wijkmonitor bij het 

begeleiden van sociale huurders 

met problemen. Hebt u een pro-

bleem en weet u niet hoe u hulp 

kan zoeken? Dan helpt de wijkmo-

nitor u om de juiste diensten te 

contacteren.  
 

 Bemiddelen: Hebt u een probleem  

met uw buren dat u niet zelf kan 

oplossen door met uw buren te 

praten? Dan probeert uw wijkmo-

nitor te bemiddelen om tot een 

oplossing te komen. Ook bij huur-

achterstand zal uw wijkmonitor 

proberen te bemiddelen. 
 

 Persoonlijke begeleiding bij ver-

plichte herhuisvesting: Bij grote 

renovatiewerken moeten de bewo-

ners soms verhuizen. Uw wijkmoni-

tor zal u in dat geval helpen en be-

geleiden om uw verhuizing naar 

een andere sociale woning te rege-

len.  

 

Onze wijkmonitoren werken ook actief 

samen met sociale partners in de ver-

schillende wijken om acties op te 

zetten om de leefbaarheid te verbete-

ren en het wijkgevoel te versterken.  

Nam u al eens deel aan een buurtfeest 

of opruimactie? Dan hebt u uw wijk-

monitor daar waarschijnlijk wel ont-

moet.  
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Wat kan uw wijkmonitor niet doen? 
 

Zoals u kan lezen, helpen onze wijk-

monitoren u met een heel pak zaken. 

Maar zij kunnen u niet met alles hel-

pen. Voor sommige dingen moet u 

naar een andere dienst gaan: 
 

 Politietaken: een sociale huisves-

tingsmaatschappij heeft niet de-

zelfde mogelijkheden en bevoegd-

heden als de politie. Bij gevaar of 

dreiging moet u het nummer 101 

bellen (noodnummer van de poli-

tie). Bij burenruzies kan de wijkmo-

nitor alleen bemiddelen. Vaststel-

lingen van overlast moeten door 

de politie gebeuren en alleen een 

vrederechter kan maatregelen op-

leggen bij burenruzies.  
 

 Individuele begeleiding: Hebt u 

individuele begeleiding nodig, dan 

zal uw wijkmonitor u doorverwij-

zen naar de juiste dienst. Wonin-

Gent doet zelf geen individuele 

begeleiding van huurders. Hiervoor 

kan u terecht bij OCMW Gent, 

CAW Oost-Vlaanderen of meer 

gespecialiseerde diensten.  
 

 Belangenverdediging: Hiervoor 

kan u terecht bij Samenlevingsop-

bouw Gent  of de Huurdersbond 

Oost-Vlaanderen.  

Zittend (van links naar rechts): Jelena Uytterhoeven, Sofie De Naeyer, Roselinde Rosier en Ann Keerman 

Rechtstaand (van links naar rechts): Kim Bruynooghe, Eefje Neels, Erik Stappers, Anne Schiettekatte 

Insteek: Marieke Van Hyfte 



 4 

 

NIEUWE ZITMOMENTEN WIJKMONITOREN 

Vanaf 1 maart 2015 zijn de zitmomen-

ten van de wijkmonitoren veranderd!  

Voor vele zitmomenten verandert zo-

wel de locatie als het uur. WoninGent 

organiseert de nieuwe zitmomenten 

zo centraal mogelijk in de wijk in Loka-

le Dienstencentra (LDC) of Welzijnsbu-

reaus (WZB) van het OCMW. Op de 

volgende pagina’s leest u waar en 

wanneer uw wijkmonitor vanaf nu een 

zitmoment heeft in uw wijk. U vindt er 

ook de contactgegevens van uw wijk-

monitor terug.  

Bewoners Gentbrugge—Ledeberg 

Erik Stappers 
 
 

 09 235 99 88 
 erik.stappers@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? LDC De Knoop 
  Hundelgemsesteenweg 125 
 

Wanneer? 
Elke dinsdag van 13:30 - 16:30  

Bewoners Gent Centrum—Sluizeken-Tolhuis-Ham 

Eefje Neels 
 
 

 09 235 99 82 
 eefje.neels@woningent.be 
 

Zitmomenten: 
Waar? LDC De Thuishaven 
  Neuseplein 33 
 

Wanneer? 1ste en 3de dinsdag van de 
maand van 9:00 - 12:00  
 

Waar? Kantoor WoninGent 
  Lange Steenstraat 54 
 

Wanneer? 1ste en 3de donderdag van de 
maand van 14:00 - 17:00  
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Bewoners Macharius—Heirnis 

Jelena Uytterhoeven 
 
 

 09 235 99 83 
 jelena.uytterhoeven@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? LDC De Horizon 
  Lousbergskaai 12 
 

Wanneer? 1ste en 3de donderdag van de 
maand van 13:00 - 16:00  

Bewoners Dendermondsesteenweg—Scheldestraat—Scheldeoord 

Jelena Uytterhoeven 
 
 

 09 235 99 83 
 jelena.uytterhoeven@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? WZB Sint-Amandsberg 
  Wittemolenstraat 89 
 

Wanneer? 2sde en 4de woensdag van de 
maand van 13:30 - 16:00  

Bewoners Muide—Meulestede—Afrikalaan 

Jelena Uytterhoeven 
 
 

 09 235 99 83 
 jelena.uytterhoeven@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? LDC De Waterspiegel 
  Meulesteedsesteenweg 510 
 

Wanneer? 1ste en 3de dinsdag van de 
maand van 8:30 - 11:30  
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Bewoners Brugse Poort 

Sofie De Naeyer 
 
 

 09 235 99 81 
 sofie.denaeyer@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? WZB Brugse Poort 
  Kempstraat 150 
 

Wanneer? 2de en 4de woensdag van 
de maand van 9:00 - 12:00  

Bewoners Sint-Amandsberg—Antwerpenplein 

Sofie De Naeyer 
 
 

 09 235 99 81 
 sofie.denaeyer@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? WZB Sint-Amandsberg 
  Wittemolenstraat 89 
 

Wanneer? 1ste en 3de dinsdag van de 
maand van 13:30 - 16:00  

Bewoners Watersportbaan—Stationsbuurt 

Kim Bruynooghe 
 
 

 09 235 99 79 
 kim.bruynooghe@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? LDC De Vlaschaard 
  Jubileumlaan 219 
 

Wanneer? 1ste en 3de woensdag van de 
maand van 13:00 - 16:00  
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Bewoners Bloemekenswijk 

Marieke Van Hyfte 
 
 

 09 235 99 80 
 marieke.vanhyfte@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? WZB Bloemekenswijk 
  F. Ferrerlaan 273a 
 

Wanneer? 1ste en 3de donderdag  van de 
maand van 13:30 - 16:00.  
Start zitmoment op 1 september 2015. 

Bewoners Rabot 

Ann Keerman 
 
 

 09 235 99 84 
 ann.keerman@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? Vitrine Rabot 2 
  Filips Van Cleeflaan 4 
 

Wanneer? 
Elke dinsdag van 8:00 - 12:00 
Elke donderdag van 16:00 - 18:00 

Bewoners Nieuw Gent 

Roselinde Rosier 
 
 

 09 235 99 76 
 roselinde.rosier@woningent.be 
 

Zitmoment: 
Waar? Kantoor WoninGent 
  Kikvorsstraat 113 
 

Wanneer? 
Elke dinsdag van 8:30 - 11:30 
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GROFVUIL. WAT DOET U ERMEE? TIP! 

In sommige gebouwen treffen we 

vaak oude matrassen, meubels die 

niet meer gebruikt worden … aan 

op plekken waar ze niet thuishoren 

zoals gangen en traphallen. Dit is 

niet toegelaten. Het is een vorm 

van sluikstort en brengt de brand-

veiligheid in het gevaar. Maar wat 

moet u dan wel doen met uw groot 

afval (grofvuil)? Wij geven u graag 

een overzicht van de regels.  

Meer informatie vindt u ook op de 

website van IVAGO: www.ivago.be 

Wel 

 Brandbaar grofvuil dat u niet kan 

meegeven met de huisvuilzak 

zoals een matras, kapotte stoel,  

houten planken… 

 Metaal zoals een vogelkooi, tuin-

stoel... 

Niet 

 Dit afval moet u op de reglemen-

taire manier aanbieden: restaf-

val, PMD, papier en karton, glas, 

GFT. 

 Dit afval moet u zelf naar het 

recyclagepark brengen: bouw– 

en sloopafval, stenen bloem-

potten, wc, lavabo, vensterglas en 

spiegels, KGA (klein gevaarlijk 

afval), verfresten, elektrische toe-

stellen, frituurolie, rubberban-

den... 
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Hoe biedt u uw grofvuil aan? 
 

 Het is verboden om in en rondom 

de gebouwen afval te storten! 
 

 Is er voor uw gebouw een grofvuil-

regeling? Dan kan u uw grofvuil aan-

bieden op de dag en de plaats die 

WoninGent u doorgeeft.  

Let op: op de andere dagen kan dit 

niet! U kan uw grofvuil ook zelf naar 

de recyclageparken van IVAGO 

brengen.  

 

 Is er geen grofvuilregeling voor uw 

gebouw? Dan kan u het grofvuil zelf 

naar de recyclageparken van IVAGO 

brengen.  Vraag daarvoor je kaart 

aan bij IVAGO. 

Wenst u een persoonlijke ophaling 

(comfortophaling) door IVAGO? 

Neem dan eerst contact op met  

WoninGent. Bij een eerste ophaling 

is 200kg brandbaar afval gratis, bo-

ven de 200kg is tegen betaling. Bel 

naar WoninGent voor een persoon-

lijke ophaling: 09 235 99 55.  

Tip: 
 

Koopt u een elektrisch toestel? Dan is 

de handelaar of winkelier verplicht uw 

oud gelijkaardig toestel gratis terug te 

nemen.  
 

Koopt u nieuwe meubelen? Onderhan-

del dan op voorhand met de verkoper 

om uw oude meubelen gratis mee te 

nemen.  
 

U kan uw herbruikbare meubels, elek-

trische toestellen, huisraad en textiel 

ook naar de kringloopwinkel brengen 

(Haspelstraat 49 te 9000 Gent—09/227 

25 64). Sommige stukken kan u zelfs 

gratis en op afspraak laten ophalen.  
 

Lege batterijen kan u onder andere in 

grootwarenhuizen deponeren in de 

speciale groene KGA-dozen. 

Voor sommige ge-
bouwen is er een 
grofvuilregeling. Op 
deze dagen kan u 
uw grofvuil aanbie-
den. De grofvuilre-
geling hangt uit in 
het containerlokaal 
of de inkom van het 
gebouw.  
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OP EEN GEZELLIG BURENJAAR 

NIEUWJAARSRECEPTIE MUIDE—MEULESTEDE 

Buurtwerk Muide - Meulestede - Afri-

kalaan zette op zaterdag 10 januari 

2015 het nieuwe jaar feestelijk in met 

een gezellige nieuwjaarsreceptie.  
 

Ook WoninGent was aanwezig. Onze 

wijkmonitor Jelena bemande er een 

standje samen met de Dienst Wonen 

en de Brede school. Dit jaar koos 

buurtwerk voor het thema ‘’iedereen 

aan boord’’. Daarom voorzagen we 

hapjes in de vorm van een boot, met 

allerlei soorten visslaatjes. Ze vielen 

in de smaak bij de vele aanwezigen! 
 

Wilt u meer informatie over de buurt-

initiatieven in de wijk Muide -

Meulestede - Afrikalaan? Uw wijkmo-

nitor Jelena Uytterhoeven geeft u 

graag meer uitleg (09 235 99 83 of                            

jelena.uytterhoeven@woningent.be). 

INFOMOMENT HUURLASTEN 

Zoals u in het vorige bewonerskrantje 

kon lezen, zal WoninGent midden 

2015 informatiemomenten organise-

ren over de huurlasten.  
 

Tijdens deze infomomenten krijgen 

sociale huurders van WoninGent meer 

uitleg over zaken zoals: Wat zijn nu de 

diensten en wat de verbruiken? Hoe 

berekent WoninGent de huurlasten? 

Hoe worden de kosten verdeeld?  
 

Alle bewoners die lieten weten geïnte-

resseerd te zijn en ons het antwoord-

formulier terugbezorgden, krijgen   

binnenkort een uitnodiging voor een 

infomoment in de brievenbus.  
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HOE MELDT U EEN TECHNISCH PROBLEEM? 

WoninGent heeft een eigen herstel-

dienst. U kan een beroep doen op 

deze dienst voor defecten of techni-

sche problemen in uw gebouw of wo-

ning.   

 

Hoe kan u een herstelling aanvra-
gen? 
 

U belt of mailt onze dienst beheer: 

 09 235 99 55  

  beheer@woningent.be 

 

Een technisch probleem ‘s avonds, 
in het weekend of op feestdagen? 
 

WoninGent heeft een wachtdienst. 

Als er ‘s avonds, in het weekend of op 

feestdagen dringende technische pro-

blemen zijn, kan u de wachtdienst 

bellen. U doet dit door te bellen naar 

de dienst beheer en de instructies te 

volgen.   
 

Belangrijk! Als er personen in nood 

zijn of bij brand, dan moet u eerst de 

hulpdiensten bellen!  Verwittig nadien 

WoninGent.  
 

Wat zijn dringende technische proble-

men? Dit is onder andere: 

 Als er verdere of ernstige schade 

kan ontstaan indien het probleem 

niet snel wordt aangepakt. Bijvoor-

beeld Grote waterlekken, een ver-

stopping met terugvloei … 

 Als er een ernstig comfortverlies is. 

Bijvoorbeeld: de verwarming werkt 

niet in de winter … 

Het moet ook om problemen gaan die 

u als huurder niet kan oplossen. Bij-

voorbeeld: verliest u uw sleutel? Dan 

moet u zelf een slotenmaker bellen.  

 

Herstellingen ten laste van de huur-
der. 
 

Sommige herstellingen zijn ten laste 

van WoninGent als verhuurder. Voor 

andere herstellingen bent u als huur-

der zelf verantwoordelijk en moet u 

zelf betalen. Als u moet betalen, dan 

hebt u de keuze: 

 U zoekt en betaalt een erkende 

technicus naar keuze om de her-

stelling te doen. U kan ook contact 

opnemen met de karweidienst van 

het OCMW. Voor sommige zaken 

kunnen zij helpen.  

 U laat de herstelling via WoninGent 

doen. Wij voeren de herstelling uit 

afhankelijk van hoe dringend die is. 

Bijvoorbeeld: lekt uw kraan, dan zal 

u langer moeten wachten.  
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CONTACTGEGEVENS WONINGENT: 

Onderhoud en herstellingen: 09 235 99 55 

Verhuurdienst en sociale dienst: 09 235 99 60 

Algemeen telefoonnummer: 09 235 99 00 

SLUITINGSDAGEN VOORJAAR 2015 
 Maandag 6 april (Paasmaandag)   

 Vrijdag 1 mei (Feest van de Arbeid) 

 Donderdag 14 mei (OHL Hemelvaart) en vrijdag 15 mei 

 Maandag 25 mei (Pinkstermaandag) 
 
Voor dringende technische problemen, kan u tijdens deze sluitingsdagen bellen 

naar onze dienst beheer op het nummer 09 235 99 55.  

Waar kan u terecht vanaf 1 maart 2015?   

  Balie 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) 

Bus en tram:  

WIJZIGINGEN BALIES BEWONERS: 

Halte Rerum Novarumplein 

Halte Salamanderstraat 

47 4 

5 

WoninGent wenst zijn dienstverlening naar de huurders te verbeteren door u snel-

ler en efficiënter te helpen. Alle informatie met betrekking tot uw huurdossier 

wordt bewaard in de kantoren in de Kikvorsstraat. Aan de balie in de Kikvorsstraat 

kan men u sneller helpen want uw dossier is daar aanwezig. Dit is niet zo aan de 

balies in de Lange Steenstraat en in de Brusselsesteenweg. Daarom heeft Wonin-

Gent beslist deze 2 balies te sluiten.  

Vanaf 1 maart 2015 kan u met al uw vragen terecht op 1 centraal aanspreekpunt: 

de balie in de Kikvorsstraat 113 te 9000 Gent. Deze balie is vlot bereikbaar met het 

openbaar vervoer en er zijn voldoende parkeermogelijkheden. Tijdens de openings-

uren zijn er meerdere loketten open, waardoor u sneller geholpen wordt. U kan ook 

een afspraak maken via tel. 09 235 99 60. 


