
   

 

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

 

Beste bewoners,  
 

In de eerste plaats willen we u het aller-

beste wensen voor 2016. Wij hopen dat 

u een fijne eindejaarperiode hebt. Maar 

vergeet ook tijdens de feesten niet om 

rekening te houden met uw buren. 
 

De voorbije maanden startten we met de 

bouw van verschillende projecten die 

zullen zorgen voor nieuwe en gereno-

veerde sociale huurwoningen. In dit 

krantje gaan we wat dieper in op een 

paar van die projecten. U leest ook over 

de sociale koopwoningen die we aan het 

bouwen zijn. Hebt u interesse in een soci-

ale koopwoning, vraag dan zeker meer 

info aan onze medewerker sociale koop! 
 

Een nieuw jaar is traditioneel het mo-

ment voor goede voornemens. Wij doen 

dan ook een warme oproep aan alle be-

woners om mee te helpen aan een pro-

per gebouw.  
 

Achteraan dit krantje vindt u onze slui-

tingsdagen tijdens de eindjaarperiode.  

Veel leesplezier! 

Karin Wouters - Algemeen directeur 

Tom Balthazar - Voorzitter 
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Een proper gebouw, met dank aan de 
poetsvrouw 

In een proper gebouw is het niet al-

leen aangenamer wonen, het is ook 

veiliger en hygiënischer. Wist u dat 

ongedierte zoals muizen en kakker-

lakken aangetrokken wordt door af-

val? 

 

Het gezegde ‘vuil trekt vuil aan’ is 

jammer genoeg vaak een feit. Daar-

om is het belangrijk om de gebouwen 

proper te houden. Iedereen kan daar-

toe zijn steentje bijdragen.   

 

Wat doen wij? 

WoninGent zorgt ervoor dat de ge-

meenschappelijke delen van onze 

appartementsgebouwen minstens 

een keer per week worden schoon-

gemaakt. Dit gebeurt door een poets-

bedrijf of door ons eigen poetsperso-

neel.  

 

Samen met onze poetsvrouwen– en 

mannen, streven wij er elke dag naar 

om onze gebouwen zo goed als mo-

gelijk proper te maken en proper te 

houden.  

 

Ons poetspersoneel krijgt daarom 

opleidingen in schoonmaaktech-

nieken. Zo kunnen zij op een efficiën-

te manier de gebouwen poetsen.  

 

WoninGent investeert daarnaast ook 

in goede schoonmaakproducten en 

kwaliteitsvolle poetsmaterialen. Om-

dat wij de poetsmaterialen en pro-

ducten die we gebruiken constant 

proberen te verbeteren, testen onze 

poetsvrouwen en –mannen ook re-

gelmatig nieuwe zaken uit. 
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Wat kan u doen? 

Hou rekening met uw buren en toon 

respect voor het werk van de poets-

vrouw door zelf bij te dragen aan een 

proper gebouw: 
 

 In sommige gebouwen poetsen de 

bewoners zelf de gangen. Is dit in 

uw gebouw zo? Leef dan de af-

spraken na en poets de gang wan-

neer het uw beurt is.  
 

 Hebt u vuil gemorst in de inkom, 

de gang of de lift, omdat u bijvoor-

beeld iets hebt laten vallen? Of 

omdat uw vuilniszak lekt, terwijl u 

die naar het afvallokaal brengt? 

Ruim het vuil dan zelf op.  
 

 Laat geen afval achter in of rond-

om het gebouw. Doe niet aan 

sluikstort. Dit is niet leuk voor uw 

buren. Het trekt ook ongedierte 

aan en brengt de brandveiligheid 

in gevaar.  
 

 Zet geen oude meubels of ander 

materiaal in de gangen. Deze ho-

ren daar niet thuis. Het is storend 

voor uw buren en brengt de 

brandveiligheid in gevaar. Het 

zorgt er ook voor dat de poets-

vrouw haar werk niet goed kan 

doen.  

Voor alle grote appartementsge-

bouwen is er een grofvuilregeling. 

U kan uw oude meubels en ander 

grofvuil dan aanbieden. Zet uw 

grofvuil de dag van de ophaling  

voor 7u ’s morgens op de juiste 

plaats.  
 

Sneeuwruimen 
Tijdens de winter kan er sneeuw val-

len. Zo’n wit sneeuwtapijt is heel 

mooi. Maar sneeuw kan gevaarlijk 

glad zijn en de doorgang versperren. 

Daarom moet sneeuw op sommige 

plaatsen geruimd worden.  

 

WoninGent onderhoudt waar moge-

lijk de toegangen tot de ondergrond-

se garages. In appartementsgebou-

wen met een conciërge of poets-

vrouw van WoninGent, helpen we 

met het vrijmaken van de toegangen 

tot het gebouw.  

 

Wij vragen aan alle bewoners om 

mee te helpen om de toegang tot het 

gebouw en de voetpaden sneeuwvrij 

te maken.  

U kan dit doen met een harde borstel 

of met strooizout.  

Woont u in een huis? Dan moet u zelf 

de sneeuw op het voetpad voor uw 

deur opruimen.  
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Eerste erkende sociale assistentie-
woningen in Gent 

Eind september gaven Tom Balthazar, 

voorzitter van WoninGent en Rudy 

Coddens, voorzitter van OCMW Gent,  

het officiële startschot voor de bouw-

werken aan de eerste erkende sociale 

assistentiewoningen in Gent.  

 

Op de hoek van de Jozef Vervaene-

straat en de Hundelgemsesteenweg 

in Ledeberg bouwt WoninGent 19 

erkende sociale assistentiewoningen.  

 

Assistentiewoningen zijn woningen 

voor ouderen die zelfstandig willen 

wonen, maar toch af en toe zorg no-

dig hebben. WoninGent gaat hiervoor 

samenwerken met OCMW Gent, dat 

de organisatie van de dienstverlening 

op zich zal nemen.  

Dit project is een belangrijke stap om 

zelfstandig wonen met aangepaste 

hulpverlening breder toegankelijk te 

maken. Volgens de huidige plannen, 

zullen de assistentiewoningen mid-

den 2017 in verhuring kunnen gaan.  

 

Hebt u vragen over de voorwaarden 

om een sociale assistentiewoning te 

huren of wilt u zich inschrijven op de 

wachtlijst? Dan helpen de medewer-

kers van onze verhuurdienst u graag 

verder. U vindt de contactgegevens 

van de verhuurdienst en de openings-

uren van de balie achteraan in dit 

bewonerskrantje.  

Schets van het gebouw met 

sociale assistentiewoningen 

in Ledeberg. 
Voorzitter Tom Balthazar en Rudy Coddens, voorzitter van 

OCMW Gent,  geven het startschot voor de bouwwerken. 
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Tentoonstelling project Rabot 

Sloop eerste Rabottoren  

Midden september startten de grote 

sloopwerken aan de eerste Rabot-

toren. Eerst brak de aannemer de 

bovenste verdiepingen af met kleine 

kraantjes. Daarna kwam de grote 

kraan, die de toren op een snel tem-

po deed verdwijnen.  

 

 

 

 

Tentoonstelling Rabottorens 

Over enkele jaren ziet de site van de 

Rabottorens er helemaal anders uit. 

De drie woontorens worden afgebro-

ken en vervangen door acht nieuwe 

gebouwen met 360 sociale apparte-

menten, gemeenschapsvoorzieningen 

en groene ruimte. 

 

Wist u dat er momenteel een gratis 

tentoonstelling van het Stadsontwik-

kelingsbedrijf Gent (sogent) loopt 

over de geschiedenis en toekomst 

van de Rabottorens? U kunt er ook de 

maquette van de nieuwe gebouwen 

zien.  

 

Waar? Kluizenzaal van de Bank van 

de Arbeid (Voldersstraat 1, 9000 

Gent).  

Wanneer? Nog tot 31 maart 2016. 

Van maandag tot vrijdag: 8:30- 12:30 

en 13:30- 16:30. Op zaterdag tussen 

11-18u.  

Zo zullen de nieuwe gebouwen er ongeveer uitzien. © POLO-Architects 
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44  sociale huurappartementen in de 
Gaston Crommenlaan   

In de Gaston Crommenlaan in Lede-

berg is een nieuwe woonwijk met 200 

woningen ontwikkeld. Een deel van 

deze woningen zijn sociale woningen.  

 

Eind september is WoninGent gestart 

met de bouwwerken aan een nieuw 

appartementsgebouw.  

 

Het gebouw zal 44 appartementen 

met één, twee en drie slaapkamers 

hebben. Zes appartementen zijn aan-

gepast aan rolstoelgebruikers.            

Er komt ook een ondergrondse par-

keergarage. Volgens de plannen, zul-

len we de appartementen vanaf het 

voorjaar 2017 kunnen verhuren.  

Dit is een schets van het nieuwe gebouw.  

Voor de werken in de Gaston Crom-

menlaan konden starten, ging er een 

heuse kikkerreddingsactie door! Op 

het bouwterrein was een vijver ont-

staan. Het opvangcentrum voor vo-

gels en wilde dieren uit Merelbeke 

zorgde samen met vrijwilligers voor 

de evacuatie van de diertjes die er 

zich hadden gehuisvest.  
 

Ze vonden zo’n 1.000 halfwassen kik-

kers, een 150-tal minikikkers en 150 

volwassen kikkers. De diertjes kregen 

een nieuwe thuis in de Schelde. Zo 

konden we met een gerust hart aan 

de werken beginnen.   

Red een kikker 
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Nummer wachtdienst technische pro-
blemen: 09 235 99 55  

WoninGent heeft een eigen herstel-

dienst. U kan hier terecht voor defec-

ten of technische problemen in uw 

gebouw of woning.  
 

Hoe kan u een herstelling aan-

vragen? 

  09 235 99 55  

   beheer@woningent.be 

 Technische balie: iedere vrijdag 

van 8:30-11:30 - Kikvorsstraat 113 

 

Een technisch probleem ‘s 

avonds, in het weekend of op 

een feestdag? 

Voor dringende technische proble-

men kan u ook ’s avonds, in het 

weekend en op feestdagen bellen 

naar het nummer 09 235 99 55. U 

komt dan terecht bij onze wacht-

dienst. Dit is het enige correcte num-

mer.  

Opgelet! U kan alleen een beroep 

doen op de wachtdienst voor drin-

gende technische problemen. 

Wat zijn dringende technische pro-

blemen? Dit is onder andere: 
 

 Als er verdere schade kan ontstaan 

indien het probleem niet snel 

wordt aangepakt. Bijvoorbeeld: 

grote waterlekken, een verstop-

ping 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 zelf kan oplos-

sen. Bijvoorbeeld: verliest u uw sleu-

tel? Dan moet u zelf een slotenmaker 

bellen. WoninGent moet immers ook 

een slotenmaker oproepen en nadien 

de kosten aan u doorrekenen. Het-

zelfde geldt voor gesmolten zekerin-

gen. 

Politie  

101 

 

Brandweer, ambu-

lance 

100 

Europees noodnum-

mer (gsm) 

112 

Als er personen in nood zijn of bij brand, dan moet u eerst de hulpdien-

sten bellen!  Verwittig nadien ook WoninGent.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=100+ambulance+en+brandweer&source=images&cd=&cad=rja&docid=nm8EkvYkbdAACM&tbnid=5uCHAhRqoFjU0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.okra.be%2Fpage%3Forl%3D5436%26pge%3D14743&ei=eHkKUaXeJOSg0QWQ-oCQAw&bvm=bv.41642243,d.
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Stijging elektriciteit– en waterfactuur 

Elektriciteit- en waterfactuur 

gaan fel omhoog.  

Vanaf 2016 gaan uw elektriciteitsfac-

tuur en uw waterfactuur gevoelig 

omhoog. Dit komt omdat de federale 

en Vlaamse regeringen hebben be-

slist om bepaalde heffingen te ver-

meerderen, de btw op elektriciteit te 

verhogen naar 21% en de gratis hoe-

veelheid elektriciteit af te schaffen.  

 

Hoeveel dit zal zijn, kunnen we nu 

nog niet zeggen. Dit hangt af van uw 

gezinssituatie. Volgens algemene 

berekeningen moet u rekening hou-

den met deze stijgingen: 
 

 Uw elektriciteitsfactuur kan met 

de helft (50%) stijgen afhankelijk 

van uw gezinssamenstelling.  

 

 De kostprijs voor verwarming op 

gas, stookolie en stoom stijgt maar 

een beetje (een paar procent), 

indien uw verbruik niet toeneemt.   

 

 Ook de waterfactuur wordt duur-

der. Bij het opstellen van dit bewo-

nerskrantje, waren er echter nog 

geen concrete gegevens bekend.  

 

 

Wat betekent dit voor u? 
 

Elektriciteit 

Alle bewoners hebben een eigen con-

tract met een leverancier voor het 

elektriciteitsverbruik in hun woning 

of appartement. U zal de prijsstijging 

dus merken op de factuur die u 

rechtstreeks via uw leverancier ont-

vangt.  
 

Wie in een appartementsgebouw 

woont, betaalt ook mee in het elek-

triciteitsverbruik in de gemeenschap-

pelijke delen. De stijging van die fac-

tuur wordt verrekend in de huurlas-

ten.  

 

Gas en water 

Hebt u een eigen contract voor gas 

bij een leverancier en/of voor water 

bij Farys? Dan zal u de prijsstijging 

merken op de factuur die u recht-

streeks via  deze leveranciers ont-

vangt.  
 

Betaalt u uw persoonlijk verbruik van 

water en/of verwarming via Wonin-

Gent? Dan zullen uw huurlasten voor 

de verbruiken  stijgen.  
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Hoe houdt WoninGent rekening 

met de prijsstijging? 

De maatregelen van de regering gel-

den voor alle gezinnen. Voor ieder-

een gaat de factuur omhoog. Daar 

kunnen we jammer genoeg niets aan 

doen.  
 

In sommige gebouwen werken we 

met ISTA-meters. Deze bewoners 

betalen hun individuele verwarming 

en/of waterverbruik via WoninGent, 

Voor die gebouwen hebben we reke-

ning gehouden met de prijsstijging bij 

de berekening van het voorschot ver-

bruiken voor het jaar 2016. Dit bete-

kent dat het voorschot verhoogt. We 

zijn hierbij uitgegaan van een meer-

kost van 15% op de werkelijke kost-

prijs van het verbruik de vorige jaren. 

Op die manier proberen we te voor-

komen dat deze bewoners achteraf 

veel moeten opleggen. Zij kunnen de 

nieuwe voorschotten zien op hun 

huurprijsberekening  2016. Zij ontvin-

gen ook meer uitleg bij hun huurprijs-

berekening.  
 

Voor die gebouwen waar alleen het 

verbruik van de gemeenschappelijke 

delen via WoninGent verloopt, kon-

den de voorschotten voor 2016 niet 

meer worden aangepast. Voor deze 

bewoners zal de prijsstijging verre-

kend worden bij de afrekening 2016, 

die zij eind 2017 ontvangen.  
 

Wie zelf een verhoging wil van het 

voorschot verbruiken, kan dit voor 15 

januari 2016 aanvragen bij onze 

Dienst Beheer (09 235 99 55 of                       

beheer@woningent.be).  

Geen vuurwerk vanop balkon of         
binnentuin 

2016 staat voor de deur. Wij wensen 

iedereen alvast fijne eindejaarsfeesten 

toe! Het is belangrijk dat we met z’n 

allen veilig kunnen feesten. Daarom 

herinneren we alle bewoners dat het 

verboden is om vuurwerk af te vuren 

vanop de balkons of binnentuin van de 

appartementsgebouwen. Dat zijn geen 

open en veilige plaatsen. Door er vuur-

werk af te vuren kan brand ontstaan 

en stoort u uw buren.  

Ook op het openbaar domein is vuur-

werk afvuren verboden. De Stad Gent 

laat enkel gewoon vuurwerk toe op 

oudejaarsavond tussen middernacht 

(24u) en 1u. U moet ook de nodige 

veiligheidsmaatregelen nemen. Verder 

is het in Gent altijd en op alle plaatsen 

verboden om wensballonnen op te 

laten.  Meer info: www.gent.be.  
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Een sociale koopwoning, ook voor u? 

Wist u dat WoninGent niet alleen sociale woningen verhuurt, maar ook sociale 

koopwoningen bouwt? Op dit ogenblik bouwen wij op drie plaatsen koopwonin-

gen. Hebt u interesse om een sociale koopwoning te kopen? Schrijf u dan nu in 

bij WoninGent.  

Tussen de Groendreef en de 

Bevrijdingslaan bouwen we 19 

mooie duplexappartementen. 

Het gaat om moderne appar-

tementen met twee of drie 

slaapkamers. Ze hebben alle-

maal een eigen tuin of ruim 

dakterras. Onder het gebouw 

is een parkeergarage met 21 parkeerplaatsen. Ook het Luizen-

gevechtpark, dat naast het gebouw ligt, wordt volledig op-

nieuw aangelegd. We verkopen de appartementen vanaf het 

voorjaar van 2016. 

Op de Malpertuussite, naast het natuurreservaat de Bourgoyen, bouwen we 

op dit moment 22 sociale koopwoningen.  

De  huizen zien eruit als de huurwoningen 

die al gebouwd zijn: Het zijn moderne, 

grote huizen met drie of vier slaapka-

mers, een lichte leefruimte en een mooie 

keuken en badkamer. Ze hebben allemaal 

een eigen tuin. In 2017 zullen de wonin-

gen klaar zijn om te verkopen.  
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Hoe inschrijven voor een sociale 
koopwoning? 
 

 

IP! 
In de Brusselsepoortstraat zijn we be-

gonnen met de bouw van 17 apparte-

menten voor sociale koop.  

Het project bestaat uit drie kleinere 

appartementsgebouwen die zijn ver-

bonden door een ondergrondse par-

king en een binnenplein. 

De appartementen hebben één, twee of drie 

slaapkamers. Alle appartementen beschikken over 

een eigen terras of tuin. Volgens de planning zullen de appar-

tementen eind 2017/begin 2018 klaar zijn om te verkopen.  

Hebt u interesse om een sociale 

koopwoning te kopen? Dan moet u 

zich inschrijven in één of meerdere 

registers met kandidaat-kopers van 

WoninGent.  

Eens het project af is, gebeurt de toe-

wijs van de koopwoningen volgens de 

volgorde in het register: wie boven-

aan staat, heeft eerst de keus.  

 

Om zich te kunnen inschrijven moet u 

aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Zo moet u o.a. meerderjarig zijn, mag 

u nog geen eigendom hebben en 

moet uw inkomen tussen een mini-

mum– en maximumgrens liggen.  

Voor informatie over de koopregis-

ters en de voorwaarden, kan u bij 

WoninGent terecht. Inschrijven in het 

koopregister kan na afspraak.  

 

Meer info? 

WoninGent - Sociale Koop 

Diane De Brouwer 

diane.debrouwer@woningent.be 

09 235 99 86 (van maandag t.e.m. 

donderdag). 
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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 eindejaar 
 
WoninGent is tijdens de eindejaarsperiode gesloten van donderdag 
24 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016. 
 
Voor dringende technische problemen, kan u tijdens deze sluitings-

dagen 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 


