
   

 

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

 

Beste bewoners,  
 

Het zomert volop. We genieten graag van 
het zomerse weer. En gelijk hebt u! Maar 
vergeet ook uw buren niet. In dit bewo-
nerskrantje ves gen we nog even uw 
aandacht op enkele afspraken die ervoor 
zorgen dat de zomer voor iedereen aan-
genaam kan blijven. Wist u dat bij zeer 
warm weer oudere mensen en jonge 
kinderen uw aandacht extra nodig heb-
ben? U leest in dit krantje een reeks ps 
wat te doen bij een hi egolf.  

Sinds begin mei hee  WoninGent op 
vrijdag een aparte balie waar u terecht-
kan met uw technische problemen en 
vragen. Wij geven u graag meer uitleg in 
dit krantje.  

Wij ze en in dit bewonerskrantje ook 
enkele mooie projecten in de kijker. 
Want WoninGent bouwt volop aan nieu-
we, kwaliteitsvolle sociale woningen in 
Gent. 

Tot slot kan u in dit krantje ook de slui-
ngsdagen jdens de zomer terugvinden. 

Veel leesplezier! 

Karin Wouters - Algemeen directeur 
Tom Balthazar - Voorzi er 
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NIEUW! TECHNISCHE BALIE 

Technische balie op vrijdagvoor-
middag 
 

Hebt u een technisch probleem of is 
er een defect aan uw woning? Hebt u 
vragen over een herstellingsfactuur? 
Wenst u meer informa e over uw 
voorschot of afrekening huurlasten? 
En wilt u hierover graag in persoon 
spreken met een medewerker van 
WoninGent? Sinds mei 2015 hee   
WoninGent voor al deze zaken op 
vrijdagvoormiddag een aparte balie.  
 

Wanneer? Vrijdag van 8:30 - 11:30  
 

Waar? Kikvorsstraat 113, 9000 Gent 
 

Bus & tram: 

1 nummer voor al uw technische 
vragen: 09 235 99 55 
 

U kan natuurlijk nog al jd bellen of 
mailen met uw technische vragen: 
 
 09 235 99 55  

  beheer@woningent.be 
 

Ook als u ‘s avonds, in het weekend 
of op feestdagen een dringend tech-
nisch probleem hebt, kan u naar het      
nummer 09 235 99 55 bellen. U 
wordt dan doorgeschakeld naar onze 
wachtdienst.  
 

Belangrijk! Als er personen in nood 
zijn of bij brand, dan moet u eerst de 
hulpdiensten bellen! Verwi g nadien 
WoninGent.  

Halte Rerum Novarumplein 

Halte Salamanderstraat 

47 4 

5 

47 
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Een zonnige zomerdag? Dan wil ieder-
een natuurlijk van het mooie weer 
genieten. Maar vergeet uw buren 
niet. Daarom vragen we u om volgen-
de regels na te leven. Zo wordt het 
voor iedereen een aangename zomer: 
 

– Vuur maken op uw terras of de bin-
nenkoeren is verboden. Dit is ge-
vaarlijk en kan brand veroorzaken. 
Gebruik er dus geen barbecue op 
kolen of gas. Wilt u toch barbecue-
ën, gebruik dan een elektrisch toe-
stel. Wist u ook dat de Stad Gent in 
verschillende parken barbecue-
zones hee  voorzien? 

– Na 22 uur ‘s avonds mag u geen 
lawaai maken. Wilt u toch genieten 
van een warme zomeravond op uw 
terras? Praat dan s ller en zet uw 
muziek af. Zo verstoort u de nacht-
rust van uw buren niet.  

– Zet u een parasol op uw terras? 
Maak deze dan stevig vast, zodat hij 
niet wegwaait.  

– Gooi geen afval, sigare en of ande-
re zaken naar beneden door uw 
raam of van uw terras. Dit is ge-
vaarlijk voor uw onderburen en 
voorbijgangers en zorgt voor sluik-
stort.  

– Verzamel uw afval in gesloten vuil-
nisbakken. Zet geen rot of s nkend 

afval op uw terras. Dat is vervelend 
voor uw buren. Bovendien komen 
vogels en ongedierte op de geur af. 
Verwijder uw afval op jd. Gebruik 
de juiste IVAGO-vuilniszak. Knoop 
de vuilniszak goed toe. Hebt u een 
afvallokaal in uw gebouw? Plaats 
uw afval dan in de juiste container.  

SAMEN GENIETEN VAN DE ZOMER 
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WONINGENT RENOVEERT APPARTEMENTS-
GEBOUW AAN HET CHARLES DE L’ÉPÉEPLEIN 

In maart star e WoninGent met de 
renova e van het appartementsge-
bouw aan het Charles de l’Épéeplein 
in de Brugse Poort.  
 

Het gebouw was helemaal verouderd 
en beantwoordde niet meer aan de 
moderne eisen op het gebied van 
wooncomfort.  
 

Daarom pakken we het hele gebouw 
aan. Alleen de draagstructuren blij-
ven staan. Al de rest vernieuwen we. 
Zo komen er nieuwe keukens, badka-
mers, vloeren, leidingen enzovoort.  
 

Er komt ook een nieuwe indeling. De 
64 te kleine eenslaapkamerapparte-

menten maken  plaats voor 41 ruime-
re en energiezuinigere appartemen-
ten met één of twee slaapkamers. 
Alle appartementen zullen ook een 
eigen tuin of terras hebben.  
 

Tot slot krijgt het gebouw ook een 
nieuwe, moderne gevel, waardoor 
het er helemaal anders gaat uitzien. 
De schets hieronder gee  u een in-
druk van hoe het gerenoveerde     
gebouw er zal uitzien.  
 

Als de bouwwerken volgens plan ver-
lopen, zullen we de gerenoveerde 
appartementen begin 2017 kunnen 
verhuren.  

3D-schets van het nieuwe gebouw 
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60 NIEUWE APPARTEMENTEN IN STEENAKKER 

Aangepast wonen 
 

Tot begin 2014 stonden er vier ge-
bouwen met in totaal 60 apparte-
menten in de Steenakker en de Groe-
newalstraat in Nieuw Gent. Deze vol-
deden niet meer aan de hedendaagse 
normen. Daarom besliste WoninGent 
om ze af te breken en nieuwe gebou-
wen te plaatsen.  
 

In april 2015 star en we met de 
bouw van drie nieuwe appartements-

gebouwen op die plek. Samen tellen 
ze 60 appartementen met één of 
twee slaapkamers. Het aantal sociale 
woningen verandert dus niet.  
 

18 van die appartementen zullen aan-
gepast zijn voor mensen met een fy-
sieke beperking. WoninGent zal ze 
verhuren in samenwerking met Focus 
vzw. Focus vzw ondersteunt perso-
nen met een beperking die zo zelf-
standig mogelijk willen leven.  

Meer groen en extra parkeerplek 
 

De drie nieuwe appartementsgebou-
wen worden zo gebouwd dat er meer 
open ruimte zal zijn. Er komt ook een 
extra stuk park voor de buurt.  
 

Omdat het in de buurt niet gemakke-
lijk is om een parkeerplek te vinden, 

komen er ook twee ondergrondse 
parkeergarages met in totaal 46 
plaatsen. Tien daarvan zijn voor per-
sonen met een beperking.  
 

Volgens de huidige plannen, zullen de 
nieuwe gebouwen begin 2017 af zijn.  
 

3D-schets van de nieuwe gebouwen en van de groenruimte 
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AANGEPAST WONEN IN DE SINT-
BERNADETTESTRAAT  

Dit voorjaar star e WoninGent ook 
met de bouw van een nieuw apparte-
mentsgebouw en van twee eenge-
zinswoningen op een braakliggend 
stuk grond tussen de Sint-
Bernade estraat en de Sleutelbloem-
straat in Sint-Amandsberg.  
 

In het appartementsgebouw komen 
29 appartementen met één en twee 
slaapkamers.  
 

Het appartementsgebouw is aange-
past aan rolstoelgebruikers en oudere 
mensen die slecht te been zijn. Zo zijn 

de ruimtes, gangen en deuren vol-
doende breed, zijn er geen drempels, 
is er een li  … 
 

De twee eengezinswoningen zullen 
drie slaapkamers en een achtertuintje 
hebben.  
 

Op het terrein komen er ook 11 gara-
ges die WoninGent zal verhuren.  

 

Als de werken vlot kunnen verder-
gaan, zal het project eind 2016 klaar 
zijn om verhuurd te worden.  

Bouwwerken project Sleutelbloemstraat 
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HITTEGOLF? MET DEZE TIPS GERAAKT U 
VEILIG  ZEER WARME DAGEN DOOR 

Aan het begin van de zomer kregen 
we al een hi egolf over ons heen. En 
ook de rest van de zomer kan het nog 
zeer warm worden. Zulke zeer warme 
dagen gaan nogal eens samen met 
een s jging van het ozongehalte in de 
lucht. Iedereen kan hinder ondervin-
den van een verhoogde ozonconcen-
tra e in de lucht en de luchtvervuiling 
die er mee gepaard gaat, maar vooral 
bejaarden, kinderen en zieken zijn er 
gevoelig voor. Zij verdienen bij zeer 
warm weer dus extra uw aandacht.  
 

Wist u dat de Stad Gent en OCMW 
Gent samen een ozon– en hi egolf-
plan hebben opgesteld? Daarin staan 

ps over hoe u op een veilige manier 
extreem warme dagen doorkomt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doen bij zeer warm weer? En-
kele ps: 
 

1.  Pas uw voeding aan: 

– drink voldoende water met mi-
nerale zouten (mineraal water, 
koude bouillon …); 

– vermijd alcohol en gesuikerde 
dranken; 

– kinderen drogen sneller uit dan 
volwassenen, laat ze dus meer 
drinken.  

2. Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, 
omdat de ozonconcentra e bin-
nen de hel  lager is dan buiten.  

3. Hou jdens de dag de ramen, gor-
dijnen en zonnewering dicht en 
verlucht ‘s nachts wanneer het 
koeler is.  

4. Blijf zo veel mogelijk in de scha-
duw en zoek koele plaatsen op.  

5. Bescherm kinderen tegen de zon 
(hoedje, T-shirt en zonnecrème).  

6. Laat nooit een persoon of dier 
achter in een s lstaande wagen.  

7. Moet u grote inspanningen doen 
of wilt u sporten? Doe dit dan in-
dien mogelijk ‘s morgens vroeg of 
‘s avonds na 20 uur.  

TIP! 
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HELP MEE AAN EEN BRANDVEILIG GEBOUW 

Brandpreven e 
 

In alle gebouwen van WoninGent 
vind je veel verschillende brand-
preven emiddelen: 

– Noodverlich ng 

– Brandwerende deuren 

– Nooduitgangen 

– Brandblusapparaten & brand-
slangen 

– Rookmelders 
 

Wat er bij u aanwezig is, wordt 
bepaald door de wet en is a anke-
lijk van uw gebouw.  

 
 
 
 

Help mee aan een brandveilig 
gebouw 
 

Om de brandveiligheid in het ge-
bouw te kunnen garanderen, is het 
belangrijk dat die brandpreven e-
middelen hun werk kunnen doen.  

Daarom vragen wij alle bewoners 
om volgende regels na te leven: 

– Brandblusapparaten zijn geen 
speelgoed. Gebruik ze alleen bij 
brand. Haal ook geen brandblus-
apparaten weg. Dat is gevaarlijk.  

– De brandslangen in de gangen 
zijn er om brand te blussen. U 
mag ze alleen gebruiken als het 
brandt in uw gebouw. De brand-
slangen dienen dus niet voor uw 
persoonlijk gebruik.  

De brandblusapparaten en 
de brandslangen in de gan-
gen dienen om brand te 
blussen.  

U mag deze alleen gebrui-
ken als het brandt in uw 
gebouw.  
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– De branddeuren in de gebouwen 
zorgen dat rook en brand zich niet 
in het gebouw kunnen versprei-
den. Het is dus belangrijk dat de 
branddeuren toe blijven. Hou ze 
niet open met een spie of een an-
der voorwerp.  

– Plaats geen meubels, fietsen, afval 
… in de gangen en op de brand-
trappen. Dit blokkeert de door-

gang voor uw buren en brengt bij 
brand levens in gevaar. 

– Rook niet in de li en. Gooi ook 
geen sigare enpeuken tussen de 
vloer van de li  en de li koker. Dit 
verstoort de li  en kan brand ver-
oorzaken.  

– Verwijder nooit de noodverlich-
ng en de signalisa eborden.  

Hou de branddeuren 
niet open met een spie 
of ander voorwerp. 
Sluit al jd de brand-
deuren. 

  

OP REIS DEZE ZOMER? ZET UW VERWARMING UIT 
Bij sommige van de fusiepartners 
werd jdens de zomer de centrale 
verwarming uitgezet in gebouwen 
met collec eve verwarming. Maar 
veel bewoners vroegen WoninGent 
op koudere of regenach ge zomer-
dagen om toch de verwarming aan te 
ze en. Daarom ze en we de verwar-
mingsinstalla es niet meer standaard 
in alle gebouwen helemaal uit. We 
schakelen de verwarmingsinstalla es 
wel over op een zomerregeling.   

Hou hier rekening mee als u jdens 
de zomer op reis gaat. Vergeet uw 
verwarming niet uit te ze en. Anders 
wordt uw woning nodeloos ver-
warmd en dat kost geld.  
 

Is er in uw gebouw een onderhoud 
van de installa e gepland? Dan kan 
het zijn dat u enkele dagen geen ver-
warming hebt. U krijgt al jd op voor-
hand een brief van WoninGent waar-
in we u informeren wanneer het on-
derhoud plaatshee .  



 10 

 

WIE ZOEKT, DIE VINDT IN DE  
KRING(LOOP)WINKEL 

Kent u de Kringloopwinkel Gent en de 
Kringwinkels van Ateljee al? Zij geven 
herbruikbare goederen een tweede 
leven. U kan er terecht met uw oude, 
maar nog herbruikbare spullen. Dit 
verkleint de afvalberg en is dus goed 
voor het milieu.  
 

Maar de kring(loop)winkels zijn ook 
goed voor uw portemonnee. Want in 
de kring(loop)winkels kunt u kwali-
teitsvolle, prak sche en originele 
tweedehandsspullen aan een lage prijs 

kopen. Mensen met een beperkt inko-
men kunnen via professionele wel-
zijnsorganisa es zoals OCMW Gent in 
de kring(loop)winkels zelfs kor ng 
krijgen op noodzakelijke basis-
goederen. 
 

De meeste kring(loop)winkels hebben 
een groot aanbod aan kledij, speel-
goed, meubelen, huisraad …  
Hun aanbod verandert vaak, het is dan 
ook de moeite om af en toe een kijkje 
te nemen.  

TIP! 

huisraad meubelen kleding 

speelgoed boeken muziek 

fietsen elektro 

Naar de kring(loop)winkel? Hou hier-
mee rekening: 

– Niet alle kring(loop)winkels hebben 
hetzelfde aanbod. Meer informa e 
vindt u op hun website.  

– De kring(loop)winkels aanvaarden al-
leen herbruikbare spullen. Dit wil zeg-
gen dat de goederen nog in een goede 
staat moeten zijn. Iemand anders 
moet ze nog kunnen gebruiken.  

– Elektro mag wel defect zijn. De kring-
(loop)winkel zamelt dit sowieso in. 
Sommige kringwinkels aanvaarden ook 
defecte fietsen.  

Wat kan u kopen in de kring(loop)winkel en welke spullen kan u er kwijt? 
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Tips: 
 

Staat er bij u thuis iets in de weg dat 
nog een tweede leven verdient? Ver-
huist u, maar neemt u niet al uw 
meubelen mee? De kring(loop)winkel 
komt op afspraak uw herbruikbare 
spullen gra s ophalen.  

Wat moet u doen? 

– Neem contact op met De Kring-
winkel of met Kringloopwinkel 
Gent en maak een afspraak; 

 

– Zorg dat alle goederen 
op het gelijkvloers 
staan tegen het moment van 
ophaling; 

– Zijn uw meubelen demonteer-
baar? Dan moet u ze uit elkaar 
halen; 

– Verpak kleinere zaken zoals huis-
raad goed, zodat ze gemakkelijk 
kunnen worden meegenomen.  

IP! 

 Kringloopwinkel Brugse Poort 
Haspelstraat 49, 9000 Gent 
www.kringloopwinkelgent.be 

 Kringwinkel Dampoort/Dok-Zuid 
Pijndersstraat 54, 9000 Gent 

 

 Kringwinkel Kortrijksepoortstraat 
Kortrijksepoortstraat 44, 9000 Gent 

 

 Kringwinkel Tarbotstraat 
Tarbotstraat 21,  9000 Gent 

 

 Kringwinkel Vlaamsekaai 
Vlaamsekaai 10, 9000 Gent 
 

 Kringwinkel Brugsesteenweg 
Brugsesteenweg 354, 9000 Gent 

 
www.uwkringwinkel.be 
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CONTACTGEGEVENS WONINGENT: 
Onderhoud en herstellingen: 09 235 99 55 
Verhuurdienst en sociale dienst: 09 235 99 60 
Ondersteunende diensten: 09 235 99 00 

SLUITINGSDAGEN ZOMER 2015 
WoninGent is deze zomer gesloten op:  
 

– Maandag 13 juli 
– Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 
– Maandag 17 augustus 
 
Voor dringende technische problemen, kan u jdens deze slui ngsdagen 
bellen naar onze technische dienst op het nummer 09 235 99 55.  

 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 

47 4 

5 

OPENINGSUREN BALIES 


