
   

 

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

 

LAAT ONS JOUW MENING EN IDEEËN 
KENNEN! WIJ LUISTEREN NAAR JOU. 
 
Beste bewoner(s),  

 

WoninGent wil graag luisteren naar haar 

bewoners. Want als bewoner ken je je 

woning, gebouw en buurt als geen ander. 

Je weet wat er goed aan is, maar ook wat 

er beter kan. En net dat willen wij graag te 

weten komen. Want jouw mening is voor 

ons belangrijk. Daarom doen we een   

grote tevredenheidsenquête voor al onze 

bewoners. We hopen dat ook jij zal mee-

werken! 

Ondertussen willen we samen met jullie 

verder werken aan een betere leefbaar-

heid in onze gebouwen. Daarom lanceren 

we ‘realiseer jouw vree wijs idee’. Heb jij 

ideeën om van je gebouw of woonwijk 

een aangenamere leefomgeving te ma-

ken? Laat het ons dan weten! Misschien 

wordt jouw idee dan wel werkelijkheid.  

Heb je overigens al gemerkt dat de balies 

in de Kikvorsstraat een make-over kre-

gen? Je leest er alles over in dit bewoners-

krantje.  
 

Zoals gewoonlijk vind je helemaal achter-

aan ook onze sluitingsdagen terug. 
 

Veel leesplezier! 

Karin Wouters - Algemeen directeur 

Guy Reynebeau - Voorzitter 
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Guy Reynebeau is nieuwe voorzitter van 
WoninGent 

Beste bewoners,  
 

Op 6 maart 2017 werd ik door de Raad 

van Bestuur aangesteld als nieuwe voor-

zitter van WoninGent. Ik wil mezelf dan 

ook graag aan jullie voorstellen.  
 

Een goede 20 jaar geleden werd ik be-

stuurder van het vroegere woninGent 

(toen nog de Gentse Maatschappij voor 

de Huisvesting). Vervolgens werd ik in  

2000 voorzitter van deze sociale huisves-

tingsmaatschappij en dat bleef ik tot aan 

de fusie in 2011. Na de fusie bleef ik bij 

WoninGent zetelen als lid van het Dage-

lijks Bestuur en de Raad van Bestuur.  
 

Je ziet dat ik al heel wat jaren bij Wonin-

Gent op mijn palmares heb. Ik ken Wonin-

Gent dan ook vrij goed en ik ben ver-

trouwd met de sociale huisvestingssector. 

En dit zowel met de goede kanten, als met 

de knelpunten.  
 

Als nieuwe voorzitter wil ik het goede 

werk van mijn voorgangers verderzetten. 

Samen met de personeelsleden van     

WoninGent en samen met jullie - de     

bewoners van onze gebouwen - wil ik  

verder bouwen aan de toekomst van Wo-

ninGent: omdat betaalbare en kwaliteits-

volle woningen in Gent een prioriteit zijn! 
 

Laten we er samen invliegen! 

Guy Reynebeau - voorzitter WoninGent 

© Jacqueline Dumortier 

“ Betaalbare en kwaliteits-

volle woningen zijn een    

absolute prioriteit in Gent. 

Daar wil ik als voorzitter van    

WoninGent verder aan      

bouwen. “ 
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Hoe tevreden ben jij? Wij willen het    
weten!  

WoninGent wil graag luisteren naar 

haar bewoners. Want als bewoner 

ken je je woning, gebouw en buurt 

als geen ander. Je weet wat er goed 

aan is, maar ook wat er beter kan. En 

net dat willen wij graag te weten 

komen. Want jouw mening is belang-

rijk voor ons. Daarom organiseren 

we een grote tevredenheidsenquête 

bij alle bewoners.  
 

De enquête gaat over volgende on-

derwerpen: 

 Je sociale woning en de buurt 

waarin je woont. 

 De dienstverlening door Wonin-

Gent. 
 

Hoe meer huurders de enquête in-

vullen, hoe beter wij een zicht krijgen 

op hoe tevreden jullie zijn.  

Op basis van de resultaten van de 

enquête, gaat WoninGent acties on-

dernemen om onze werking te ver-

beteren.  

Het is dus belangrijk dat ook jij je 

mening geeft. 
 

De enquête kan je alleen online in-

vullen. Hoe vul je de enquête in? 

 Ga naar de website: 

www.huurderstevredenheid.be 

 Geef jouw persoonlijke code in. Je 

vindt deze code op de brief bij dit 

bewonerskrantje.  

 Vul de enquête aub in vóór 30 juni 

2017.  
 

De enquête is volledig anoniem. De 

persoonlijke code zorgt er alleen 

voor dat iedereen de enquête maar 

één keer kan invullen. Het is belang-

rijk dat je de enquête eerlijk invult en 

vertelt wat je echt denkt. 
 

Kan je de enquête niet zelf invullen? 

Kom dan met je persoonlijke code 

naar onze balies of naar het zitmo-

ment van je wijkmonitor. Wij helpen 

je graag bij het invullen!  
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Realiseer jouw ‘vree wijs’ idee! 

Droom jij van bankjes in de gemeen-

schappelijke tuin om gezellig te    

praten met je buren? Heb je frisse 

ideeën om het containerlokaal of de 

traphallen aantrekkelijker te maken? 

Zijn er andere kleine ingrepen die 

van jullie wijk of gebouw een aange-

namere woonplek kunnen maken?  

Wij horen het graag!  

 

5.000 euro voor jouw ‘vree wijs’ 
idee! 

WoninGent wil samen met jullie wer-

ken aan een betere leefbaarheid in 

onze gebouwen en woonwijken.  

 

Als bewoner weet je beter dan wie 

ook wat er goed is in jouw gebouw of 

wijk en wat er beter kan.  

Heb jij een leuk (of zoals ze in het 

Gents zeggen: vree wijs) idee om van 

jouw gebouw of wijk een aangena-

mere woonomgeving te maken? Laat 

het ons dan weten! Misschien wordt 

jouw idee dan wel werkelijkheid! 

 

WoninGent gaat immers enkele   

ideeën selecteren om effectief uit te 

voeren. Per idee voorzien we een 

maximumbudget van 5.000 euro. 

Wat zijn de voorwaarden? 

Iedereen die in een woning van     

WoninGent woont kan een voorstel 

doen. Maar er zijn enkele voorwaar-

den: 

 Jouw idee moet positief en goed 

zijn voor je gebouw of wijk.  

 De uitvoering van je idee mag niet 

meer dan € 5.000 kosten. Wonin-

Gent zal instaan voor de uitvoe-

ring.  

 Het idee moet komen van min-

stens 3 bewoners uit het ge-

bouw of de wijk of van een bewo-

nersgroep.  

 Je moet je idee uitschrijven op 

één pagina.  

 We moeten je idee voor eind 

2017 kunnen realiseren.  

 

Neem jij ook deel? 

Bezorg ons voor 30 juni 2017 jouw 

idee.  

Stuur een e-mail met jouw idee naar 

idee@woningent.be 

Leg uit wat je zou willen aanpakken 

en waarom dit goed zou zijn voor 

jouw gebouw of wijk.  
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Kennen wij jouw meest recente gegevens 
al? 

Een tijdje geleden kreeg je een brief 

in de bus. Daarin stond dat Wonin-

Gent alle huurdersdossiers wil actua-

liseren. Zo kunnen we je een betere 

dienstverlening bieden.  
 

We vroegen je om ons een aantal 

gegevens te bezorgen. Heb je dat nog 

niet gedaan?  Stuur ons dan snel het 

antwoordformulier bij de brief        

terug of stuur een e-mail naar                   

verhuur@woningent.be met jouw 

correcte gegevens.  

Vermeld in je e-mail volgende zaken: 

 Je naam en voornaam 

 Je adres 

 Je telefoonnummer 

 Je e-mailadres  

 Je rekeningnummer (IBAN) 

Bouwwerken aan appartementsgebouw 
in Sint-Amandsberg gestart 

In januari  startten de bouwwerken 

aan het sociaal woningproject van 

WoninGent op de oude kloostersite in 

de Louis Schuermanstraat te Sint-

Amandsberg.  

Op de site komt een klein apparte-

mentsgebouw met twaalf apparte-

menten voor sociale huur. Het oude 

kloosterpand blijft behouden en 

wordt deels in het project geïnte-

greerd.  

De appartementen zullen één, twee 

en drie slaapkamers tellen.  

Volgens de huidige planning, zullen 

de nieuwe appartementen in de 

tweede helft van 2018 verhuurd kun-

nen worden.  
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Groene vingers voor lagere huurlasten 

Enkele maanden geleden kregen de 

bewoners van de tuinwijk in de Groe-

newalstraat in Nieuw Gent een     

enquête in de bus. Of ze het zagen 

zitten om het onderhoud van hun 

tuintjes en heggen zelf te doen om 

zo de huurlasten te verlagen?  

 

Tot nu toe deed WoninGent dit 

groenonderhoud. De bewoners    

betaalden daarvoor elke maand een 

bedrag via de huurlasten. Wonin-

Gent werkt aan projecten om de 

huurlasten te verlagen. Bijvoorbeeld 

door bewoners gemakkelijke onder-

houdsklusjes zelf te laten doen.   

 

Het grootste deel van de bewoners 

reageerde positief op de oproep van 

WoninGent. Sinds januari 2017 staan 

de bewoners in de Groenewalstraat 

zelf in voor het groenonderhoud. Er 

werden ook afspraken gemaakt, zo-

dat alle tuintjes goed onderhouden 

zullen worden. Op die manier bespa-

ren de huurders meer dan 100 euro 

per jaar! 

 

Eind 2017 zullen we samen met de 

bewoners het project evalueren. Als 

alles vlot loopt, zal WoninGent bekij-

ken of ook in andere tuinwijken de 

bewoners het groenonderhoud zelf 

kunnen doen.  

 

Wil je meer weten over dit project? 

Neem contact op met onze wijkmo-

nitor Erik Stappers: 

 erik.stappers@woningent.be 

 

Door de heggen en tuintjes zelf 

te onderhouden, betalen de bewo-

ners van de tuinwijk in Nieuw 

Gent meer dan 100 euro huur-

lasten minder per jaar.  
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WoninGent werkt samen met 

OCMW Gent voor het begelei-

den van huurders met beta-

lingsproblemen. OCMW Gent 

helpt je om een oplossing op 

maat te zoeken.  

Wat te doen bij betalingsproblemen? 

Als huurder moet je iedere maand je 

huishuur correct betalen. Hoe doe je 

dit? 

 Je betaalt het juiste bedrag  

 voor de 10de van de maand 

 op het rekeningnummer           

BE51 0016 4452 4862  

 en je gebruikt de juiste gestructu-

reerde mededeling. 
 

Meer informatie over jouw huurprijs 

en gestructureerde mededeling vind 

je terug op je huurprijsberekening.  

 

Het kan zijn dat je door bepaalde 

omstandigheden je huishuur niet 

kan betalen. Het is belangrijk dat je 

ons dit snel laat weten.  

 

Wij helpen je om te zoeken naar een 

oplossing. Je kan bijvoorbeeld bij 

WoninGent een afbetalingsplan aan-

vragen. Zo zorgen we ervoor dat je 

huurachterstand niet te groot wordt.  

Want bij bewoners die te veel huur-

achterstand hebben, moeten wij het 

huurcontract stopzetten.  

 

Reageer dus altijd als wij je contacte-

ren, omdat je te weinig hebt betaald. 

Niet reageren is geen oplossing. 

Want zo worden de problemen al-

leen maar groter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan ook OCMW Gent om hulp 

vragen als je je huur niet kan beta-

len. Jouw maatschappelijk werker 

helpt je om een oplossing op maat te 

zoeken.  

Heb je geen maatschappelijk werker, 

dan kan je terecht bij een welzijns-

bureau van het OCMW in jouw 

buurt. 

 

Meer informatie over OCMW Gent: 

www.ocmwgent.be  
 

Vind het welzijnsbureau van OCMW 

Gent in jouw buurt via de website: 

www.ocmwgent.be/ocmwinuwbuurt 
 

Meer informatie over een afbeta-

lingsplan bij WoninGent:  

 verhuur@woningent.be 
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Balies kikvorsstraat krijgen make-over 

Wie onlangs een bezoekje bracht aan 

onze balies heeft het misschien al 

gezien: de balies kregen een heuse 

make-over! Met enkele ingrepen wil-

len we ervoor zorgen dat het voor 

bezoekers aangenamer is om naar de 

balies te komen.   

 

Een grotere en aangenamere 

wachtruimte 

We maakten een bijkomende wacht-

ruimte. Want de huidige wachtruim-

te was te klein en zat vaak overvol.  

 

Vanaf nu is het dus aangenamer en 

rustiger wachten voor huurders en 

kandidaat-huurders.  
 

In de nieuwe wachtruimte staat een 

spelelement voor kinderen, zodat zij 

zich rustig kunnen bezighouden. 

 

Een automatisch wachtrijsysteem 

We installeerden een automatisch en 

professioneel ticketsysteem. Dit tic-

ketsysteem geeft aan wanneer je aan 

de beurt bent en aan welk loket je 

geholpen zal worden.  

 

Een extra wachtruimte met info-

scherm 

Neem je ticket voor je in de 

wachtzaal plaatsneemt. 
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Het systeem werkt heel eenvoudig:  

1. Je kiest de juiste optie en drukt op 

de knop. 

2. Je krijgt een ticket met nummer. 

3. Je neemt plaats in de wachtzaal en 

houdt je ticket goed bij. 

4. Wanneer jij aan de beurt bent, 

verschijnt jouw nummer op het 

scherm.  Er staat ook bij aan welke 

balie je geholpen zal worden. Tel-

kens wanneer er een nieuw num-

mer op het scherm verschijnt, gaat 

er een signaal af.  

5. Je gaat naar de juiste balie en 

geeft jouw ticket als bewijs af aan 

onze baliemedewerker.  

 

Met dit nieuwe, automatische wacht-

rijsysteem kunnen we ook onze ba-

liewerking beter opvolgen en evalue-

ren. Want het houdt automatisch bij 

hoeveel bezoekers er zijn, hoe lang 

de wachttijden zijn enzovoort. Dit 

laat ons toe om onze baliewerking 

nog beter af te stemmen op de no-

den van onze huurders en kandidaat-

huurders.  

 

Een extra loket en meer privacy 

voor de bezoeker 

Een nieuw, vierde loket moet zorgen 

voor minder lange wachttijden. 

 

Tussen de verschillende balies wer-

den ook geluiddempende tussen-

schotten aangebracht, zodat de be-

zoekers meer privacy hebben.  
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Nog meer ondergrondse sorteerpunten  

In maart 2016 werd aan de apparte-

menten van WoninGent in de Jubile-

umlaan het allereerste  sorteerpunt 

van IVAGO in gebruik genomen.  

 

Een sorteerpunt is een reeks van vijf 

inzamelzuilen met ondergrondse 

afvalcontainers. De bewoners kun-

nen er terecht met restafval, pmd, 

glas, papier/karton en zelfs gft-afval. 

Ze beschikken over een IVAGO-kaart 

om toegang tot de containers te krij-

gen.  

Met een sorteerpunt moet je dus 

geen vuilniszakken meer gebruiken 

en wordt het afval niet meer verza-

meld in een containerlokaal in het 

gebouw. Iedereen doet zijn afval 

rechtstreeks in de inzamelzuil. Je 

betaalt volgens het aantal keren dat 

je afval aanbiedt of volgens gewicht.  

 

De voorbije maanden is het systeem 

in heel wat gebouwen van Wonin-

Gent ingevoerd: de Vincent Evrard-

laan en het Robiniahof in Gentbrug-

ge, de residenties Anseele en Van 

Beveren aan de Watersportbaan en 

de appartementen aan de Meijerij in 

Ledeberg. 

 

De resultaten zijn prima. Bijna alle 

bewoners maken vlot gebruik van de 

inzamelzuilen. De kwaliteit van het 

gesorteerde materiaal is goed tot 

zeer goed! 

 

Ook aan de hygiëne is gedacht. Me-

dewerkers van het dienstenbedrijf 

van de stad Gent zorgen ervoor dat 

de zuilen en vulopeningen regelmatig 

worden schoongemaakt. 

 

Door het grote succes staan er heel 

Een sorteerpunt van IVAGO 

Met een sorteerpunt heb je 

geen huisvuilzakken of con-

tainerlokalen meer nodig. De 

bewoners van de gebouwen 

waar we al werken met sor-

teerpunten zijn heel enthou-

siast.  
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Vanaf 1 juni 2017 stopt het zitmo-
ment in de Wittemolenstraat 89 
(Welzijnsbureau Sint-Amandsberg). 
Dit zitmoment vond plaats de 1ste en 
3de dinsdag van de maand. 
 
WoninGent schaft het zitmoment af, 
omdat er bij de bewoners weinig 
nood was aan een zitmoment op die 
plek. Er kwamen heel weinig bewo-
ners naartoe. Ben je bewoner van de 
wijk Dampoort / Sint-Amandsberg en 
heb je een vraag voor je wijkmoni-

tor? Dan kan je nog altijd bij je wijk-
monitor Lotte Lassuyt terecht: 
 lotte.lassuyt@woningent.be 
 
Je bent ook welkom tijdens één van 
de andere zitmomenten in je buurt: 
 

 LDC De Horizon, Lousbergskaai 12: 
1ste en 3de  donderdag van de 
maand van 13:00 - 16:00. 

 

 Buurthuisje, Wolterslaan 16: 2de  en 
4de  woensdag van de maand van 
9:00 - 11:30.  

Zitmoment Wittemolenstraat (Sint-
Amandsberg) stopt 

binnenkort nieuwe locaties op de 

planning: het Alphonse de Hollainhof, 

de gebouwen in het Papeleupark en 

aan de Vaartstraat komen nog voor 

de zomer aan bod. Een IVAGO-team 

bezoekt daarvoor tijdig alle bewoners 

om uitleg te geven en op een infomo-

ment kom je te weten hoe het sys-

teem precies werkt.  
 

 

Meer info? www.ivago.be of contac-

teer de dienst klantenrelaties van   

IVAGO op het nummer 09 240 81 11.  

Een medewerker van IVAGO geeft bewoners uitleg over de afvalzuilen 
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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 voorjaar 2017 

WoninGent is dit voorjaar gesloten op volgende dagen: 
 Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 
 Maandag 5 juni 

 
Voor dringende technische problemen, kan je tijdens deze sluitingsda-

gen 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 

21 

5 

Openingsuren balies 


