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Beste bewoner, 

Eerst en vooral willen we je een gelukkig en 

gezond 2022 wensen. We hopen dat we in 

2022 de coronacrisis achter ons kunnen laten. 

Maar vandaag heeft het coronavirus ons jammer 

genoeg opnieuw in zijn greep. We blijven dus onze 

dienstverlening aanpassen. We vragen je ook om de 

coronamaatregelen te blijven volgen in onze gebouwen 

en als je contact hebt met onze medewerkers. Door 

de coronamaatregelen werken we meer digitaal. Wist 

je dat je heel wat zaken kan melden via onze website 

www.woningent.be?

2022 brengt voor WoninGent een eerste stap 

richting de Gentse woonmaatschappij. WoninGent 

neemt vanaf januari de Gentse woningen, 

projecten en kandidatendossiers over van de sociale 

huisvestingsmaatschappij ABC. We wensen de 230 

gezinnen die bij ABC in Gent huurden van harte 

welkom. De volgende weken en maanden zullen 

wij hen goed informeren en begeleiden. In deze 

WijsWonen lees je meer over de vorming van de 

woonmaatschappij. 

Nog iets wat verandert in 2022: vanaf nu gebruiken we 

de brochure ZieZo en niet langer ons eigen Technisch 

zakboekje voor de huurder. Beide boekjes lijken heel 

erg op elkaar: ze geven allebei een overzicht wie welke 

herstelling moet doen en betalen. 

Waarom stappen we dan over op de brochure 

ZieZo? Deze brochure is een initiatief van de 

Vlaamse Overheid in samenwerking met de sociale 

huisvestingsmaatschappijen. Heel wat sociale 

huisvestingsmaatschappijen en dus ook WoninGent 

zullen vanaf nu de ZieZo gebruiken. 

Bij deze WijsWonen vind je jouw exemplaar. Hou deze 

goed bij. Is er een defect in je woning? Dan kan je in 

de ZieZo terugvinden of jij de herstelling moet doen of 

WoninGent. 

Verder paste onze sociale dienst onlangs enkele 

zitmomenten in de wijken aan. In deze WijsWonen 

krijg je een handig overzicht. We geven je ook enkele 

eenvoudige tips hoe je kan besparen op je factuur voor 

verwarming en elektriciteit. Want zoals je weet, gingen 

de energieprijzen de voorbije maanden de hoogte in. 

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. 

Veel leesplezier en een fijn 2022.

Karin Wouters  
algemeen directeur

WijsWonen
Bewonersmagazine WoninGent 

VOORAF



OPEN

4

Zitmomenten op afspraak

De zitmomenten van de sociale dienst in de wijken 

vinden opnieuw plaats elke 2de dinsdag van de 

maand tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Wil je 

onze sociale dienst spreken? Dan vragen we je om 

op voorhand een afspraak te maken. 

Hoe vraag je een afspraak aan?

Mail naar socialedienst@woningent.be

Bel naar 09 235 99 60

Of vraag een afspraak via het 

invulformulier op onze website. 

Of scan de QR code. 

Nieuw zitmoment in de Brugse Poort

We starten een zitmoment op in de Brugse Poort. 

Bewoners van de Brugse Poort kunnen er elke 2de 

dinsdag van de maand terecht bij onze sociale dienst 

in het Welzijnsbureau in de Kempstraat 150. 

Zitmoment Brugse Poort

Waar? Welzijnsbureau Brugse Poort, 

Kempstraat 150 

Wanneer? Elke 2de dinsdag van de maand 

tussen 13.30 en 16.30 uur op afspraak. 

Nieuwe locatie voor zitmoment 
 bewoners Gent Binnenstad en 
 Sluizeken-Tolhuis-Ham 

Het zitmoment voor de bewoners van de wijken 

Gent Binnenstad en Sluizeken-Tolhuis-Ham gaat niet 

langer door in het Welzijnsbureau Gent Noord aan 

het Edward Anseeleplein. Dit zitmoment verhuist naar 

het lokaal van WoninGent in het Dobbelslot. 

Zitmoment bewoners Gent Binnenstad en 

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Waar? Vitrine WoninGent, Dobbelslot 7

Wanneer? Elke 2de dinsdag van de maand 

tussen 13.30 en 16.30 uur op afspraak.  

2 mogelijke zitmomenten voor bewoners 
Muide-Meulestede

De bewoners van de wijk Muide-Meulestede kunnen 

vanaf nu terecht op twee locaties als ze een gesprek 

willen met de sociale dienst. 

Zitmomenten bewoners Muide-Meulestede

Waar? Vitrine WoninGent, Dobbelslot 7

Waar? Buurthuisje Scheldeoord, Wolterslaan 16

Wanneer? Elke 2de dinsdag van de maand 

tussen 13.30 en 16.30 uur op afspraak.

Verandering  
zitmomenten  sociale dienst
We starten de zitmomenten van onze sociale dienst in de wijken opnieuw op.  
Enkele zitmomenten veranderen ook van locatie. Lees hier alle info over onze zitmomenten. 

HUREN BIJ WONINGENT
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ZieZoZieZo!...!...
Handig boekje voor huurders

Herstellingen en onderhoud van de woning
Alles wat kan/mag/moet

Nieuwe brochure vervangt Technisch Zakboekje 
voor huurders van WoninGent 
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Je kent ongetwijfeld ons Technisch Zakboekje voor de huurders. Daarin kan je terugvinden wie 
wat moet herstellen en betalen. De Vlaamse overheid heeft nu in samenwerking met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen de brochure ZieZo! ontwikkeld. Een handig boekje over wie wat moet 
herstellen en betalen dat alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen kunnen gebruiken.

Waarom de brochure ZieZo? 

Vanaf december 2022 gebruiken we niet langer ons 

eigen Technisch Zakboekje voor de huurders maar wel 

de ZieZo-brochure. Inhoudelijk lijken beide boekjes 

heel erg op elkaar: ze geven je een duidelijk overzicht 

van wie welke herstellingen in jouw woning moet 

uitvoeren en betalen. Daarvoor baseren ze zich op de 

wetgeving. De wet bepaalt immers wat jij als huurder 

moet herstellen en betalen en wat WoninGent als 

verhuurder moet herstellen en betalen. 

Waarom stappen we over op de ZieZo-brochure? 

De brochure ZieZo is een initiatief van de Vlaamse 

Overheid in samenwerking met de sociale 

huisvestingsmaatschappijen en private verhuurders. 

Heel veel sociale huisvestingsmaatschappijen en 

ook WoninGent gebruiken vanaf nu de brochure 

ZieZo om hun bewoners te informeren over wie 

welke herstelling moet doen en betalen. Zo wordt 

iedereen op dezelfde manier geïnformeerd.

Jouw brochure ZieZo bij deze WijsWonen

Bij deze WijsWonen vind je jouw ZieZo-brochure 

terug. Hou dit boekje goed bij. Als er een defect is 

in je woning, dan kan je in de ZieZo terugvinden 

of jij dit moet herstellen en betalen of WoninGent. 

Je vindt er ook nuttige onderhoudstips. 

Heb je liever een digitale versie?  

Via onze website www.woningent.be  

kan je de brochure ZieZo downloaden. 

 

 

Of vraag je herstelling aan via 

de herstellingstool op onze 

website. Daarin vind je alle info 

uit de ZieZo terug. 

Brochure ZieZo legt uit wie 
welke herstelling betaalt

Hoe werkt de brochure ZieZo?

Er is een tekening voor elke ruimte in je woning.  

De objecten in deze ruimte zijn aangeduid met een kleurcode.  

Heb je bijvoorbeeld een probleem met de afvoer van het toilet?  

Dan word je via een kleurencode doorverwezen naar de juiste pagina. 

Op die pagina kan je lezen wie verantwoordelijk is voor de herstelling.
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Vanaf 1 januari 2022 komt ABC bij  
WoninGent

Tegen 1 januari 2023 mag er in elke 

gemeente, dus ook in Gent, nog maar één 

woonmaatschappij sociale woningen verhuren. 

ABC splitst al sneller in een Antwerps deel 

en een Gents deel. Vanaf januari 2022 zullen 

de gezinnen die bij ABC huurden in Gent bij 

WoninGent komen. 

We wensen de huurders van ABC welkom bij 

WoninGent. En we stellen hen graag gerust. 

Alle huurders van ABC kunnen in hun woning 

blijven wonen. Ook hoe WoninGent de huurprijs 

berekent, is net als bij ABC wettelijk geregeld. 

Wat wel verandert voor de huurders van ABC 

zijn praktische zaken, zoals contactgegevens. 

Zo zal WoninGent vanaf 1 januari 2022 de 

herstellingen uitvoeren in hun woning en 

gebouw en kunnen zij bij WoninGent terecht 

met hun vragen. 

De komende weken en maanden zorgen we 

ervoor dat alle bewoners van ABC goed begeleid 

en geïnformeerd worden. Voor de bewoners van 

WoninGent verandert er niets. 

Vorming Gentse woonmaatschappij

In de stad Gent komt een woonmaatschappij 

met alle sociale woningen op het grondgebied 

Gent en de woningen die het sociaal 

verhuurkantoor in Gent verhuurt. Dit wordt de 

Gentse woonmaatschappij. De vorming van de 

woonmaatschappij brengt heel wat met zich 

mee. Op dit moment zijn de partners, die samen 

de Gentse woonmaatschappij zullen vormen, 

bezig met deze voorbereidingen. WoninGent is 

één van die partners samen met ABC, het SVK en 

de Gentse Haard. 

De Gentse woonmaatschappij zal dus instaan 

voor het bouwen, verhuren en verkopen van 

alle sociale woningen in Gent. Daardoor moet 

een kandidaat zich bijvoorbeeld maar één keer 

inschrijven en is er één aanspreekpunt voor 

alle kandidaten en sociale huurders in Gent bij 

vragen, problemen …

Wat betekent de woonmaatschappij 
voor jou?

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. 

Welkom huurders van ABC
Gentse deel sociale huisvestingsmaatschappij ABC wordt  
opgenomen in WoninGent

Vanaf 1 januari 2022 wordt het Gentse deel van de sociale huisvestingsmaatschappij ABC een 
onderdeel van WoninGent. We heten de huurders van ABC van harte welkom. Dit is een eerste stap 
in de vorming van de Gentse woonmaatschappij. 

GENTSE WOONMAATSCHAPPIJ 
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VUUR EN VLAM

Tijdens de feestperiode draait alles rond gezellig samenzijn. Maar een ongeluk is zo gebeurd.  

Daarom geven we 4 tips om je hoofd erbij te houden met de feestdagen: 

Veel branden ontstaan door alledaagse voorwerpen. De brandweer van Zone Centrum geeft je 
enkele eenvoudige tips om brand in je woning te vermijden. Deze keer staan de feestdagen centraal. 

VEILIG WONEN 

Kaarsen zet je in een houder en uit de buurt van 

brandbaar materiaal. Zorg ervoor dat de kaarsen  

buiten het bereik van kinderen en dieren blijven. 

Hou kinderen liefst helemaal weg uit de keuken. 

Kinderen zijn speels en onvoorspelbaar. Een ongeluk 

kan daarom snel gebeuren. 

Hang versiering zo op dat er niemand tegenaan 

kan lopen. Respecteer een veilige afstand tussen 

de versiering en de verlichting of andere apparaten 

die warm kunnen worden. 

Toch brand? Blijf kalm. Hou de ramen gesloten en sluit 

alle deuren als je de woning verlaat. Bel van op een 

veilige plek direct het noodnummer 112. 

112

1 2

3 4
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De energieprijs is de laatste maanden sterk gestegen. 

Daarom heeft WoninGent beslist om het voorschot 

verbruiken voor 2022 te verhogen. Het gaat om:

 › Voorschot verbruik energie in de 

gemeenschappelijke delen. 

 › Voorschot persoonlijk verbruik energie voor 

bewoners die wonen in een gebouw met een 

collectief systeem. 

Waarom gaat het voorschot verbruiken 

omhoog?

De prijs voor energie is gestegen. Door het voorschot 

verbruiken te verhogen, betaal je elke maand een 

beetje meer. Zo zorgen we ervoor dat je bij de 

afrekening niet in één keer een groot bedrag moet bij 

betalen. 

Wat als ik zelf een contract heb met een 

energieleverancier?

Heb je een eigen contract met een energieleverancier, omdat 

er in jouw gebouw individuele tellers zijn? Bekijk dan met 

je leverancier of het een goed idee is om jouw voorschot te 

verhogen. Zo vermijd je een hoge afrekening. 

Wat als de energieprijs in de loop van 2022 daalt? 

Als de energieprijzen in de loop van 2022 terug zouden 

dalen, dan krijg je bij de afrekening 2022 terugbetaald 

wat je te veel aan voorschot hebt betaald. Ook het 

voorschot voor 2023 zal dan opnieuw lager zijn. 

Je kreeg in 2021 een tussentijdse verlaging van 

je huurprijs, omdat je minder inkomsten hebt?  

En je inkomsten zijn vandaag nog altijd lager? 

Dan moet je opnieuw een tussentijdse aanpassing 

van de huurprijs vragen voor 2022. 

Je doet zo snel mogelijk je aanvraag bij WoninGent 

en bezorgt ons in januari een overzicht van je 

inkomsten in oktober, november en december 2021. 

Op die manier kunnen wij je huurprijs opnieuw 

aanpassen vanaf 1 januari 2022, als je opnieuw 

in aanmerking komt voor een tussentijdse 

huurprijsherziening. 

HUREN BIJ WONINGENT

Meer info? 

huurprijs@woningent.be

09 235 98 51

Meer info? 

huurlasten@woningent.be

09 235 99 60

Berekening huurprijs 2022 

Voorschot verbruiken verhoogd door hogere 
energieprijzen 
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HUREN BIJ WONINGENT

Ben jij zelf of is iemand in jouw gezin minstens 

66% invalide via de mutualiteit? Dan is het 

belangrijk dat je WoninGent hierover informeert 

en ons een geldig attest bezorgt. Zo kunnen wij 

nagaan of dit een invloed heeft op je huurprijs. 

Want voor personen met een handicap gelden er 

aparte regels. Zo kan je een dubbele gezinskorting 

krijgen voor gezinsleden met een ernstige handicap 

en wordt niet het volledige inkomen meegerekend 

bij de huurprijsberekening. 

Minstens 66% invalide? 
Bezorg ons jouw attest 

Laat ons binnen de 30 dagen  
weten als je gezin verandert

Informeer ons altijd binnen de 30 dagen als je 

er een kindje bij krijgt of als een van je kinderen 

weggaat en alleen gaat wonen. Want dat kan een 

invloed hebben op je huurprijs. Als je er een kindje 

bij krijgt, kan je misschien ook verhuizen naar een 

grotere woning.

Komt er iemand (een familielid, vriend ...) bij 

je wonen? Dan moet je binnen de 30 dagen 

toestemming vragen aan WoninGent. Want dat 

mag niet altijd. Wist je dat het domiciliefraude kan 

zijn als je ons niet informeert dat er personen bij je 

komen wonen? 

Informeer ons dus altijd, zodat we kunnen bekijken 

of je in regel bent. Hou er ook rekening mee dat 

het inkomen van de personen die bij je wonen, 

meetelt voor de berekening van je huurprijs.

Wist je dat je via onze website heel eenvoudig 

de geboorte van een kindje kan melden of 

een aanvraag kan doen om je partner of een 

meerderjarige persoon bij je te laten inwonen?

Check het hier: 

Meer info? 

verhuur@woningent.be

09 235 99 60
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Gebruik alle radiatoren in de ruimte

Wist je dat je net meer energie verbruikt, als je  

maar 1 radiator gebruikt om je woning op te 

warmen? Veel bewoners denken te besparen op 

verwarmingskosten, door maar 1 radiator te gebruiken 

en de andere radiatoren toe te draaien. Maar dit heeft 

het omgekeerde effect. Want die radiator moet dan 

extra hard werken om je woning te verwarmen.  

En dit zorgt voor een hoge verwarmingskost. 

Wil je de ruimte maar een klein beetje verwarmen?  

Dan zet je alle radiatoren in een lage stand. 

Zet de verwarming een graadje lager

Als je je thermostaat één graad (1°C) lager zet,  

kan je al heel wat energie uitsparen. Om schimmel tegen 

te gaan, adviseren wij om te zorgen voor een constante 

temperatuur in bewoonde ruimtes van 20°C tijdens 

de dag en 16°C ‘s nachts. De verwarmde lucht kan zo 

het vocht opnemen. 

Slim verwarmen
5 tips om te besparen op je verwarming

We merken regelmatig dat bewoners hun verwarming niet op een efficiënte manier gebruiken. 
Maar wist je dat je kan besparen op je verwarmingskosten, als je je woning slim verwarmt? 
Dat is geen overbodige luxe nu de energieprijzen de hoogte in gaan. We geven je graag vijf 
eenvoudige tips. 

ENERGIE BESPAREN

TIP 1 TIP 2

0

Hou de radiatoren vrij

Je radiatoren werken het beste als ze vrij zijn:

 › Leg niets op de radiatoren en dek ze niet af.

 › Zet geen kasten of zetels voor de radiatoren. 

 › Reinig je radiatoren regelmatig met 

een stofzuiger.

TIP 3
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Ontlucht je radiatoren

Warmen je radiatoren niet meer goed op of warmen 

ze maar voor de helft op? Dan kan het nodig zijn om 

ze te ontluchten. 

Ventileer je woning

Door je woning te ventileren kan de vochtige lucht  

uit je woning. Wist je dat droge lucht beter verwarmt 

dan vochtige lucht? Door jouw woning te ventileren, 

bespaar je dus energie. 

Hoe moet je ventileren en verluchten? 

 › Zet de ramen in je woning elke dag ‘s morgens 

en ‘s avonds 15 minuten open. 

 › Hou de ventilatieroosters in ramen en deuren 

open en plak ze niet af.

 › Is er een ventilatiesysteem in je woning? 

Laat het dan zijn werk doen. Kom niet aan 

de regelknoppen en plak het niet af. 

ENERGIE BESPAREN

be
he

er
@

w
on

in
ge

nt
.b

e
Co

n
ta

ct
:

TIP 4 TIP 5

Problemen met je  individuele cv-installatie? 

Contacteer dan rechtstreeks het onderhoudsbedrijf. 

Het telefoonnummer hangt uit op de informatieborden 

in de inkomhal van je gebouw. 

Ken je het nummer van het onderhoudsbedrijf niet?  

Dan kan je onze technische dienst contacteren op 

het nummer 09 235 99 55. Onze medewerkers bezorgen 

je het nummer. 

1

2

3

5

4

Problemen met de  collectieve verwarmings- 
installatie? 

Bel dan onze technische dienst op het nummer  

09 235 99 55.
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Met een energiezuinige wasmachine of koelkast 

kan je besparen op je elektriciteitsfactuur.  

Maar jammer genoeg zijn energiezuinige toestellen 

niet goedkoop. Heb je recht op het sociaal tarief 

voor elektriciteit en aardgas? Dan kan je via Fluvius 

een kortingsbon krijgen voor de aankoop van een 

nieuwe energiezuinige wasmachine of koelkast. 

Vraag je kortingsbon aan via Fluvius voor 

je je aankoop wil doen. Als je in aanmerking 

komt, stuurt Fluvius je per brief een 

gepersonaliseerde kortingsbon.

In sommige van onze appartementen zijn er elektrische 

boilers voor warm water of elektrische accumulatoren 

voor verwarming. Deze maken meestal gebruik van 

het exclusief nachttarief. Dat is een systeem waarbij je 

elektrische boilers of verwarming op accumulatoren 

’s nachts via een aparte meter verwarmt. Tot eind 2020 

kreeg je voor dit exclusief nachtverbruik een korting van 

de Vlaamse Overheid. Deze korting bouwt de overheid 

de volgende zeven jaren geleidelijk af. Maak jij gebruik 

van het exclusief nachttarief? Dan kreeg je wellicht 

een brief van Fluvius dat de Vlaamse Overheid geleidelijk 

de korting hierop zal afbouwen. 

Om hieraan tegemoet te komen, werkt WoninGent 

samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen (VMSW) aan een project met slimme sturingen. 

Door zo een slimme sturing op jouw elektrische boiler 

of accumulatieverwarming, wordt enkel de warmte 

opgeslagen die jij nodig hebt. Zo verbruik je minder 

energie en bespaar je op je elektriciteitsfactuur. 

WoninGent heeft al een proefproject rond slimme 

sturing uitgerold in één van onze gebouwen. 

We onderzoeken nu samen met de VMSW in welke 

andere gebouwen we in de toekomst ook met slimme 

sturing kunnen gaan werken. 

Krijg korting voor een energie- 
zuinige  wasmachine of koelkast

Afschaffing exclusief nachttarief en proefproject 
slimme meters

ENERGIE BESPAREN

Meer informatie? 

Meer info over hoe je een kortingsbon kan 

aanvragen en welke winkels deelnemen vind 

je op: https://www.fluvius.be/nl/thema/

premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-

van-een-energiezuinige-wasmachine-of-

koelkast of scan de QR code. 
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4 tips voor een lagere  elektriciteitsfactuur

Doe het licht uit

Het klinkt eenvoudig, maar toch vergeten we het 

vaak: doe het licht uit als je de kamer verlaat. 

Als de zon schijnt, geeft die gratis licht. Maak zo lang 

mogelijk gebruik van natuurlijk zonlicht voor je de 

lampen in huis aandoet. 

Daarnaast zijn LED-lampen een goede investering: 

deze lampen gaan langer mee en verbruiken minder.

Zet apparaten helemaal uit

Wist je dat een toestel in stand-by stand ook 

energie verbruikt? Je herkent de stand-by stand 

aan het rode lichtje. De stand-by stand komt vooral 

voor bij apparaten zoals een televisie, bepaalde 

keukentoestellen…. Met een verdeelstekker met 

aan– en uitknop kan je jouw elektrische toestellen 

gemakkelijk volledig uitzetten.

Wist je daarnaast dat opladers voor je gsm, 

tandenborstel … blijven verbruiken als je ze in 

het stopcontact laat zitten? Trek ze dus uit het 

stopcontact als je ze niet gebruikt. Je bespaart 

zo overigens niet alleen energie, maar zorgt ook 

voor een betere brandveiligheid. 

Ontdooi je vriezer

Ontdooi jij soms je diepvries?  

Een vriezer werkt het beste als je hem 

regelmatig ontdooit. Wanneer je een 

ijslaagje hebt van meer dan 2 millimeter 

op het vrieselement, verbruik je 10% 

meer stroom. De ideale temperatuur 

voor je vriezer is -18 °C. Wil je iets uit 

de vriezer ontdooien? Zet dit dan in 

de koelkast. Op deze manier moet je 

koelkast minder hard werken. 

Was op een lagere temperatuur

Was jij jouw was altijd op 40 of 60 graden?  

Niet voor elk type was zijn hoge temperaturen 

nodig. En als je wast op 30 graden, dan kan 

je de helft besparen. Want je wasmachine 

verbruikt de meeste energie voor het verwarmen 

van het water. Om vuile was 

schoon te krijgen op een lagere 

temperatuur, moet je wel langer 

wassen. Heb je een eco-programma 

op je wasmachine, dan zorgt dit 

voor de juiste wastijd in functie van 

de temperatuur.

We hebben het allemaal gehoord in de media en voelen het in onze portemonnee:  
de prijzen van elektriciteit zijn gestegen. Maar wist je dat je met enkele kleine tips al veel 
kan besparen? 

ENERGIE BESPAREN

TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

18°C
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WijsWonen: Waarom heb je ervoor gekozen om 

je atelier in het gebouw Mercurius te hebben?

Nanook: « Dit project van WoninGent en Stad 

Gent sprak me heel erg aan. Ik kom in contact met 

heel fijne en interessante mensen die ik anders 

nooit had ontmoet. Ik babbel regelmatig met 

de bewoners of help hen even. Ik denk dat de 

bewoners dit wel waarderen. Hier zijn heeft ook 

een impact op het werk dat ik maak. De wijk is 

enorm aan het veranderen. Het is interessant om 

deel uit te maken van die verandering. Daarnaast 

ben ik een jonge kunstenaar en kon ik via 

WoninGent goedkoop een atelier krijgen. »

WijsWonen: Heb je veel contact met 

de bewoners?

Nanook: « Voor de coronacrisis hadden 

de kunstenaars in Nieuw Gent veel plannen 

om dingen samen met de bewoners te doen. 

Zoals een koffiehuis en filmavonden. Door corona 

zijn al onze evenementen niet kunnen doorgaan. 

Dat vind ik heel jammer. 

Maar toch hebben we regelmatig contact met 

de bewoners. Bewoners spreken ons aan over 

verschillende zaken. Ze vragen meestal wie we zijn 

en wat we doen. De bewoners die ons al beter 

kennen, praten over wat hen bezighoudt en waar 

ze zich zorgen over maken. We proberen zo goed 

mogelijk hiernaar te luisteren en geven dit door 

aan Stad Gent en WoninGent. Zo kunnen zij actie 

nemen als dat nodig is. »

WijsWonen: Welke kunst maak je in je atelier?

Nanook: « Ik ben een modeontwerpster.  

Ik doe mee aan wedstrijden om een eigen brand 

te beginnen. Daarnaast werk ik ook als assistent 

bij een modeontwerper. Andere kunstenaars 

hebben al tentoonstellingen georganiseerd voor 

de bewoners. Maar met mijn kunstwerken ligt dit 

moeilijker. Samen met Stad Gent organiseerde ik 

wel een modeshow. Het was de bedoeling om die 

in Nieuw Gent te houden. Jammer genoeg was 

de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw 

hiervoor te klein. »

Kunstenaars zijn luisterend oor voor de bewoners 

WoninGent en Stad Gent zijn volop bezig met de vernieuwing van de wijk Nieuw Gent. We 
vervangen er 6 woontorens door nieuwe gebouwen. Daarom verhuizen de bewoners naar 
een andere sociale woning. Op dit moment is de verhuis van de bewoners van de gebouwen 
Jupiter en Mercurius bezig. Enkele kunstenaars namen tijdelijk hun intrek in deze woontorens. 
Zij hebben er hun atelier. En ondertussen helpen ze mee aan een betere leefbaarheid tijdens de 
verhuis. Voor bewoners is het fijn om te weten dat er altijd iemand aanwezig is. We bezochten 
één van hen, kunstenares Nanook, in haar atelier in de woontoren Mercurius. 

SAMEN WONEN 
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WoninGent vervangt in Nieuw Gent 6 hoogbouwtorens 
in de Kikvorsstraat door nieuwe sociale woningen. Het 
eerste appartementsgebouw Saturnus is ondertussen 
gesloopt. Daarnaast bouwen we ook nieuwe sociale 
woningen. 

Deze zomer startten we met de bouwwerken aan de eerste 

twee nieuwe appartementsgebouwen. Op de hoek van de 

Zwijnaardsesteenweg met de Kikvorsstraat bouwen we een kleiner 

appartementsgebouw met 14 appartementen met 1 slaapkamer. 

Achter het Wijkgezondheidscentrum en het Welzijnsbureau op het 

Rerum Novarumplein bouwen we een groter appartementsgebouw 

met 60 appartementen met 1 slaapkamer. Als de werken volgens 

plan verlopen, zullen de nieuwe gebouwen midden 2023 klaar zijn.

Bouwwerken eerste nieuwe gebouwen in  
Nieuw Gent zijn begonnen 

PROJECTNIEUWS
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Schepen van Wonen Tine Heyse en WoninGent 

voorzitter Marc Heughebaert geven het officiële 

startschot van de bouwwerken.

Hoekgebouw Nieuw Gent Parkgebouw Nieuw Gent

Op 28 oktober stelden we aan de buurt ook de plannen  

voor van het nieuwe gebouw dat op de plaats moet komen  

van het gebouw Saturnus. Het gaat om een appartementsgebouw 

met 92 sociale woningen. 

Op het gelijkvloers van het hoge gedeelte zal de Stad een nieuwe 

ruimte inrichten voor de speel-o-theek. Als alles volgens plan 

verloopt, start de bouw in de tweede helft van 2022.
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Bouw nieuw sociaal 
woonproject tussen  
de Rooigemlaan en 
Biezenstuk gestart

SAMEN WONEN 

Tussen de Rooigemlaan en Biezenstuk in de Brugse 

Poort startten we met de bouwwerken aan 

een sociaal woningproject met 22 woningen. 

Op 26 november werd de officiële eerste steen 

gelegd door Schepen van Wonen Tine Heyse en 

WoninGent voorzitter Marc Heughebaert. 

Aan de Rooigemlaan en in Biezenstuk komen er 

twee kleine appartementsgebouwen met samen 

13 appartementen. Deze appartementen tellen 

1 tot 4 slaapkamers. Langs het park op de site 

bouwen we ook 9 huizen voor grote gezinnen met 

3 of 4 slaapkamers die elk een eigen tuin krijgen. 

Het bestaande parkje tussen de Rooigemlaan en 

het Biezenstuk zal met de komst van ons sociaal 

woonproject worden uitgebreid. De bedoeling 

van Stad Gent en WoninGent is om er een 

aantrekkelijke en toegankelijke groenzone voor 

de buurt van te maken.

Dit project is onderdeel van het plan dat 

WoninGent heeft opgesteld om het aantal 

kwaliteitsvolle sociale woningen in de stad Gent te 

verhogen. De woningen worden gebouwd met het 

oog op de toekomst, waarbij extra aandacht gaat 

naar duurzaamheid en energiezuinigheid.

Als de werken volgens planning kunnen verlopen, 

dan zullen de gebouwen in het voorjaar van 2023 

klaar zijn. 

Schepen van Wonen Tine Heyse en WoninGent 

voorzitter Marc Heughebaert leggen de officiële 

eerste steen van het project. 
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Bekijk onze gebouwen en  
projecten op onze website
Op onze website www.woningent.be kan je 

in één muisklik al onze gebouwen bekijken.  

En je hebt het misschien al gemerkt: deze 

gebouwentool kreeg een volledige make-over.  

Zo is hij nog gebruiksvriendelijker. 

Wil je weten welke gebouwen en projecten 

WoninGent allemaal heeft? Wil je verhuizen naar 

een grotere of kleinere woning? Wordt jouw 

gebouw gerenoveerd en moet je verhuizen naar 

een andere sociale woning? Dan kan je via onze 

website heel gemakkelijk onze gebouwen bekijken. 

Je kan bovendien je zoekopdracht filteren op:

 › Straat, wijk of naam van het gebouw

 › Huis of appartement

 › Aantal slaapkamers

 › Of de woning is aangepast aan 

een zorgbehoefte of niet.

De gebouwentool werkt met een dynamische kaart 

die zich aanpast in functie van jouw zoekopdracht. 

Benieuwd? Scan dan de QR code en test 

de gebouwentool zelf uit! 

HUREN BIJ WONINGENT
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Ik ventileer correct

Ventileren = voortdurend (24u op 24) de lucht verversen. Je voert verse buitenlucht aan en voert 

vervuilde binnenlucht af. 

Er zijn ventilatieroosters in je woning: 

Zet de verluchtingsroosters in je raam en de ventilatieroosters in je woning altijd open.  

Plak ze nooit af. 

Maak de roosters regelmatig proper en verwijder het stof. Zo blijven ze goed werken. 

Er zijn geen ventilatieroosters in je woning:

Zet de ramen in kiepstand of op een kleine kier. 

Varieer de opening. Maak ze minder groot als het koud of winderig is.

Stop kieren en spleten niet dicht.

Doe de check voor gezonde lucht in 
je woning. Zeker tijdens corona.
Ventileer ook in de winter voldoende.

Door corona zitten we nog meer binnen. Het is dan ook belangrijk dat je jouw woning goed 
ventileert. Ook in de winter. Zo zorg je ervoor dat vochtige en vervuilde binnenlucht uit je woning 
kan en dat verse lucht van buiten wordt aangevoerd. Ventileer en verlucht jij jouw woning 
voldoende? Doe de check! 

raam op kiep raam op een kier via ventillatieroosters via ventillatiesysteem

VEILIG WONEN 
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Ik verlucht na activiteiten 
met water

Verluchten = het raam voor een korte tijd 

wijd open zetten. Verluchten doe je bij 

activiteiten in je woning waarbij onder 

andere vocht vrijkomt. Verluchten doe je 

dus extra, bovenop het ventileren.

Wanneer moet je zeker verluchten? 

Tijdens en na het koken.

Als je een bad neemt of doucht. 

Als je was in je huis droogt. 

Tijdens het poetsen en dweilen. 

Ik beperk vervuilende stoffen in huis

Binnen roken, luchtverfrissers, geurkaarsen of wierook 

zorgen voor vervuilende stoffen in huis. Ook bepaalde 

schoonmaakproducten kunnen schadelijke stoffen 

vrijgeven. Beperk het gebruik van al deze producten 

en als je ze toch gebruikt, zorg dan dat je je woning 

voldoende ventileert en verlucht.

de was drogen douchen schoonmaken koken

VEILIG WONEN 

Meer info?  
www.gezondbinnen.be
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De juiste antwoorden over de CO-quiz 

1.  Niet waar, je ziet, proeft, voelt of ruikt het niet.

2.  Waar, alle verwarmingstoestellen kunnen CO produceren, met uitzondering van elektrische apparaten.

3.  Waar, het is belangrijk om goed te ventileren ook in de winter.

4.  Waar, dit zijn de tekenen van een CO vergiftiging.

5.  Niet waar, ook een verplaatsbare petroleumkachel kan CO vormen.

6.  Niet waar, gele vlammen zijn een teken van een slechte verbranding/slecht werkend toestel dat CO kan vormen.

1. Ik kan CO ruiken. 

 Waar

 Niet waar

2.  CO ontstaat alleen bij toestellen die 

werken met een vlam en dus niet 

bij een elektrisch toestel.

 Waar

 Niet waar

3.  CO kan ontstaan wanneer er te 

weinig frisse lucht in mijn woning is.

 Waar

 Niet waar

4.  Door het inademen van CO kan ik 

hoofpijn krijgen, misselijk worden, 

duizelig worden en flauwvallen.

Waar

Niet waar

5.  Ik gebruik een verplaatsbare 

petroleumkachel in huis.  

Deze kan geen CO vormen.

Waar

Niet waar

6.  Blauwe vlammen in een gasgeiser 

of gaskachel zijn een teken van 

het ontstaan van CO

Waar

 Niet waar

1 4

5

6

2

3

Test jouw kennis over CO-vergiftiging
 
In de winter moet je extra opletten voor CO-vergiftiging. Ook daarom moet je jouw 
woning goed ventileren. Weet jij hoe je een CO-vergiftiging kan herkennen en 
vermijden? Doe de test en vul deze quiz in!

Ontdek de juiste antwoorden onderaan deze pagina.

VEILIG WONEN 
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Bedien de automatische deur in 3 stappen

Een automatische deur is heel handig. Maar je mag 

de deur vooral niet forceren of blokkeren. Want dan 

gaat hij stuk. 

Zo open en sluit je een automatische deur op 

een correcte manier: 

 Druk op de knop of gebruik het sleutelslot.

  Wacht tot de deur open gaat en stap naar 

binnen of naar buiten.

 De deur sluit zich vanzelf achter jou.

Komen er vrienden of familie op bezoek? 

Leg hen dan uit dat de deur zelf opent en sluit, 

zodat ze de deur niet forceren door er bijvoorbeeld 

aan te trekken. 

Is er een probleem met de automatische deur 

van jouw gebouw? Verwittig dan WoninGent, 

zodat we de deur kunnen herstellen. 

3 stappen om de automatische 
 deuren correct te gebruiken
Zo vermijd je een defecte inkomdeur

Sommige van onze gebouwen hebben automatische deuren. Deze deuren bedien je met een 
sleutelslot of met een drukknop. Ze zijn heel handig voor rolstoelgebruikers. Toch zijn er regelmatig 
problemen met de automatische deuren, omdat de bewoners en hun bezoekers ze fout gebruiken. 
We geven dan ook enkele tips om automatische deuren correct te gebruiken.

1

2

3

Opgelet!

 › Het openen en sluiten van de deuren 

kan even duren. Heb dus even geduld 

en trek niet aan de deur.

 › Blokkeer de deur niet. Plaats geen 

voorwerpen tussen of voor de deur. 

ONDERHOUD EN HERSTEL
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Wat is een klacht? 

Ga je niet akkoord met onze werking of beslissingen? Of met hoe we jouw vraag, melding of betwisting 

hebben behandeld? Vind je dat je niet de juiste informatie hebt gekregen? Dan kan je een klacht indienen bij 

onze klachtenbehandelaar. Dit betekent niet dat elke melding een klacht is. Heb je een vraag of een probleem, 

dan meld je dit eerst aan onze medewerkers. Als je vindt dat zij jouw melding of probleem niet goed hebben 

behandeld of je gaat niet akkoord met hun beslissing, dan kan je een klacht indienen.

Hoe dien je een klacht in?

Heb je een klacht? Dan kan je heel eenvoudig het invulformulier op onze website  

www.woningent.be invullen of mailen naar klachten@woningent.be.  

Heb je geen toegang tot het internet? Dan kan je een klachtenkaart vragen aan onze 

medewerkers, zodat je je klacht op papier kan doen. 

Een klacht dien je altijd schriftelijk in. Vermeld jouw naam en adres en omschrijf je klacht duidelijk. 

Heb je bewijsstukken zoals documenten, facturen of foto’s? Stuur deze dan direct mee.

Wat doet WoninGent met jouw klacht?

Onze klachtenbehandelaar onderzoekt je klacht. We onderzoeken of je klacht terecht is of niet.  

We gebruiken je klacht ook om er uit te leren en waar mogelijk onze dienstverlening aan te passen. 

 › Ga je niet akkoord met een herstellings-

factuur? Dan kan je eerst je factuur 

betwisten:

 -  Vul het invulformulier in op onze website 

www.woningent.be. 

 - Mail naar betwistingen@woningent.be.

 ›  Is er een defect in je woning?  

Vraag dan eerst een herstelling aan:

 -  Vraag je herstelling aan via onze website 

www.woningent.be. 

 - Mail naar beheer@woningent.be. 

 - Bel naar 09 235 99 55.

 › Zijn er problemen met overlast in je 

gebouw? Dan meld je het probleem 

eerst aan onze sociale dienst: 

 -  Vul het overlastformulier in op onze 

website www.woningent.be. 

 - Mail naar socialedienst@woningent.be. 

 - Bel naar 09 235 99 60.

 › Heb je een vraag over je afrekening 

diensten of verbruiken of ga je niet 

akkoord met je afrekening? Dan zal 

onze boekhouding je verder helpen: 

 - Mail naar huurlasten@woningent.be. 

 - Bel naar 09 235 99 60.

Een klacht? Laat het ons weten
Wat is een klacht en hoe kan je je klacht melden

Heb je een klacht over hoe we jouw vraag, melding of probleem hebben behandeld? Dan kan je terecht 
bij onze klachtenbehandelaar. We leggen je graag uit wat een klacht is en hoe je een klacht kan melden. 

HUREN BIJ WONINGENT 

kl
ac

ht
en

@
w

on
in

ge
nt

.b
e

Co
n

ta
ct

:



23

VEILIG WONEN 

Wat heb je nodig voor  
1 confettikanon?

 ›  1 wc-rolletje

 › 1 ballon

 › Plakband

 › Een schaar

 › Versiering naar eigen keuze

 › Confetti of restjes gekleurd papier

DIY:  
Knutsel je eigen confettikanon

Zelf voetzoekers en vuurwerk afvuren met 
oudejaar is gevaarlijk en verboden. Maar wil je op 
een veilige en goedkope manier toch sfeer in 
huis brengen tijdens de feestdagen? Knutsel dan 
je eigen confettikanon. Het is leuk, eenvoudig en 
je kan het met de kinderen samen doen.  
Alleen maar voordelen, toch?

Hoe maak je een confettikanon?

Je vouwt je ballon 
dubbel en je knipt 
het bovenste (rond 
gedeelte) af. 

Je plaats je ballon over het wc-rolletje. Voor de stevigheid plak je met plakband 
de ballon aan het wc-rolletje.

Daarna leg je een knoopje aan de onderkant van de ballon.

Versier je confettikanon. 

Je kan dit doen door gekleurd papier te versieren en op het rolletje te kleven. 
Heb je geen inspiratie? Dan vind je via het internet heel wat leuke prenten om 
af te drukken en op het rolletje te kleven.

Vul je wc-rolletje met confetti. 

Je kan zelf confetti maken door met een perforator eindeloos veel gaatjes te 
maken in restjes papier. Of je koop een zak confetti in de supermarkt. 

STAP 1

STAP 3

STAP 2

STAP 4

Trek onderaan aan de ballon, laat de ballon 
los. En POEF overal confetti!



Sluitingsdagen WoninGent is gesloten op volgende dagen: 
Maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december 2021.

Voor technische noodgevallen tijdens onze sluitingsdagen kan 
je onze hersteldienst contacteren via 09 235 99 55.

Contactgegevens 
WoninGent

Opgelet: aangepaste  

dienstverlening omwille  

van de coronamaatregelen: 

www.woningent.be/ 
woningent-info-coronavirus

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

en een aantal administratieve zaken regelen. 

Onderhoud en herstellingen: 

 beheer@woningent.be

 09 235 99 55

Of vraag je herstelling aan via www.woningent.be

Een technisch noodgeval melden buiten de kantooruren,  

in weekends en op feestdagen? Bel 09 235 99 55.  

Volg de instructies die je krijgt om je melding te doen. 

Zijn er personen in nood of is er brand?  

Bel dan eerst de hulpdiensten via het nummer 112.

Verhuurdienst en sociale dienst: 

 verhuurdienst: verhuur@woningent.be

 sociale dienst: socialedienst@woningent.be

 09 235 99 60

 Balies verhuurdienst en zitmomenten sociale dienst:  

 op afspraak.

Of doe je melding via www.woningent.be


