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We informeerden je eerder al dat er in de toekomst 

nog één maatschappij sociale woningen zal 

bouwen en verhuren in Gent. Dit wordt de Gentse 

woonmaatschappij. Die zal in principe actief worden 

vanaf 1 juli 2023. Ten laatste op 31 december 2027 

moeten alle sociale woningen overgedragen zijn 

naar de nieuwe woonmaatschappij. WoninGent 

werkt ondertussen aan een fusie met de sociale  

huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard en het 

sociale verhuurkantoor Gent. Samen zullen we 

de erkenning als woonmaatschappij aanvragen. 

We houden jou als bewoner op de hoogte van de 

stappen die we hierin nemen. Zowel via onze 

website www.woningent.be als via WijsWonen. 

Sinds januari van dit jaar is de Gentse tak van de 

sociale huisvestingsmaatschappij ABC een onderdeel 

van WoninGent. Dit is een eerste, versnelde stap in de 

vorming van de Gentse woonmaatschappij. We gaven 

je hierover meer uitleg in de vorige WijsWonen. 

Nu de coronamaatregelen dit opnieuw toelaten, 

organiseerden we een welkomstmoment voor de 

bewoners van ABC. Op die manier konden zij WoninGent, 

onze werking en onze medewerkers leren kennen.

Op weg naar 
de Gentse woonmaatschappij

Muis in huis? Verwittig WoninGent!
We zien dat bewoners muizen hebben in hun huis of appartement en dit niet aan 
ons laten weten. Muizen planten zich snel voort. Voor je het weet zitten ze in het hele 
gebouw. Informeer ons dus direct als je muizen hebt.

›  Heb je 1 muis in je woning?  Dan kan 

je die zelf bestrijden. Doe dit direct als je 

een muis ziet. Je bestrijdt muizen het beste 

met blokjes muizengif in een lokdoos. 

Je koopt die in een doe-het-zelfzaak.

› Zie je veel muizen in je woning of 

in de gemeenschappelijke delen? 

Of blijven de muizen terugkomen? 

Informeer WoninGent direct. Wij laten een 

professionele ongediertebestrijder komen. 

Alleen zo geraak je van de muizen af. 

3

GENTSE WOONMAATSCHAPPIJ

Muizen melden? 

09 235 99 55

beheer@woningent.be

Of vul het online formulier 

in op onze website 

www.woningent.be

2022_WIG_WIJSWONEN.indd   32022_WIG_WIJSWONEN.indd   3 15/07/2022   14:2215/07/2022   14:22



4

Hoe moet je je tuin onderhouden?

Heb je een eigen tuin aan jouw woning of appartement? Dan moet je jouw tuin zelf onderhouden. Zorg voor 

een propere tuin, dat is voor iedereen aangenamer. Met de 5 tips van onze specialist Laura (teamcoördinator 

Net-WoninGent en verantwoordelijk voor groenonderhoud) is jouw tuin helemaal zomerproof.

1   Pas op voor schade: Plant geen klimop of 

andere klimplanten tegen gevels. Plant ook geen 

hoogstammige bomen in je tuin. Laagstammige 

bomen en struiken mogen wel, maar plant die 

minstens 50 cm van de omheining. 

2   Snoei je bomen regelmatig bij: Zo vermijd 

je ziektes en hangen de bomen niet over de 

omheining van je buren. Je buren kunnen dan 

blijven genieten van de zon. 

3   Controleer je gras regelmatig op kale of 

zieke plekken: Gele plekken in je gras kan je 

vermijden door regelmatig bladeren op te ruimen. 

Heb je kale plekken op je gazon? Dan kan je op 

die plekken opnieuw gras zaaien. 

4   Verwijder regelmatig het onkruid: Zo zorg 

je ervoor dat het onkruid in je tuin niet gaat 

woekeren. 

5   Hou ongedierte uit je tuin: Doe je vuilnis-

zakken in een afgesloten vuilnisbak met deksel.

Zomert het ook 
in jouw tuin? 
Onze tips voor een piek� jne tuin waar het zalig genieten is

We genieten met z’n allen van de zomer. De natuur is weer vol leven. Dit is ook het moment om je 
grasmaaier en tuinhandschoenen van onder het stof te halen. Zo zorg je ervoor dat het ook in jouw 
tuin aangenaam zomeren is. 

NET WONEN

1
2

3

4

5

2022_WIG_WIJSWONEN.indd   42022_WIG_WIJSWONEN.indd   4 15/07/2022   14:2215/07/2022   14:22



5

Denk aan de natuur

Ook jij kan de natuur een handje helpen. En dat hoeft niet moeilijk te 

zijn. Laura geeft je een paar eenvoudige tips:

› Plant je bloemen in je tuin? Kies dan voor inheemse planten 

(planten van hier) en nectarplanten. Nectarplanten trekken 

vlinders en bijen aan en zorgen meestal voor een vrolijk 

kleuren- en geurenfestijn in de lente en zomer! 

› Gebruik geen chemische onkruidverdelgers of kunstmatige 

meststoffen. Dat is niet goed voor het milieu.

› Gebruik in periodes van droogte geen leidingwater om je tuin 

te besproeien. Maai het gras minder en op de hoogste stand. 

Zo blijft je tuin het langste mooi.

› Bied een onderdak voor het leven in je tuin. Zo kan je een 

insectenhotel of nestkastje plaatsen.

Is jouw tuin goed onderhouden?

WoninGent controleert regelmatig of bewoners 

hun tuin goed onderhouden. Is je tuin niet 

goed onderhouden? Dan krijg je een kaart in je 

brievenbus. Daarop staat wat je nog beter kan 

doen. We komen dan later nog eens controleren of 

je tuin wel goed onderhouden is. Bedankt aan alle 

bewoners die hun tuin netjes houden!

NET WONEN

Laura - onze specialist 
groenonderhoud
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SAMEN WONEN

6

WijsWonen: We hoorden dat je jouw buren 

graag helpt. Wat doe je zoal?

Marie-Jeanne: «Ik kook elke dag voor vier bewoners 

uit de buurt. Deze mensen zijn minder mobiel, 

waardoor het voor hen niet altijd gemakkelijk is om 

zelf te koken. Ik vind het geen extra werk om voor zes 

personen te koken in de plaats van twee personen. 

Soms doe ik ook de afwas voor mijn buren. Daarnaast 

help ik bewoners met verhuizen. Zoals het inpakken 

van spullen of het verplaatsen ervan.»

WijsWonen: Hoe ben je ertoe gekomen om te 

koken voor je buren? 

Marie-Jeanne: «Het is begonnen toen twee oudere 

mensen verhuisden naar dit gebouw. Het duurde 

even voordat ze hun meubels hadden, dus leende ik 

een stoel en een tafel uit. Daarna kwamen ze vaak 

op de koffie en zijn we vrienden geworden. Mijn 

bovenbuurman onderging enkele jaren geleden een 

operatie en toen kookte ik een extra portie voor hem. 

Zo is het eigenlijk allemaal begonnen.»

WijsWonen: Waarom help je andere mensen? 

Marie-Jeanne: «Ik kom uit een groot gezin met zes 

kinderen. Ik zorgde altijd voor mijn broers, zussen en 

kinderen van de buren. Al van toen ik jong was hielp 

ik graag andere mensen. Dat is gewoon wie ik ben.»

WijsWonen: Heb je tips voor andere bewoners 

die ook graag andere mensen willen helpen?

Marie-Jeanne: «Klop aan bij de buren en luister 

even naar hen. Zo kom je snel te weten waar je een 

helpende hand kan bieden. Dit kan iets kleins zijn, 

zoals de vuilbakken buiten zetten. Zo ontstaan er 

vriendschappen en heb je veel aan elkaar in een 

groot gebouw.»

Een steentje bijdragen in de wijk
Al 20 jaar woont Marie-Jeanne samen met haar zoon, hondjes en vogels in het Scheldeoord. 
Elke dag opnieuw zet ze zich in voor haar wijk. We gingen bij Marie-Jeanne langs voor 
een babbel over je buren helpen en over kleine gebaren die een groot verschil maken.

Heb je ook een buur die anderen 
helpt en die je in de bloemetjes 
wil zetten in WijsWonen? 

Laat het ons weten via  

communicatie@woningent.be

Klop aan bij de buren en 
luister even naar hen. 
Zo kom je snel te weten 

waar je een helpende hand 
kan bieden.
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VEILIG WONEN
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VUUR EN VLAM

Hoe kan je een vlam in de pan 
 vermijden:

1   Laat je potten en pannen niet onbewaakt 

achter in de keuken. Met een kookwekker 

vergeet je niet dat er een pan op het vuur staat. 

Een vuurtje heeft maar een paar seconden 

nodig om een grote brand te worden.

2   Hou handdoeken, keukenrollen… 

uit de buurt van het fornuis. 

3   Kinderen zijn onvoorspelbaar en horen niet 

aan het fornuis. Zet je kookpotten zoveel 

mogelijk achteraan op het vuur en draai de 

stelen naar binnen. Zo zorg je ervoor dat jij 

of je gezin geen brandwonden oplopen. 

4   Gebruik je microgolfoven alleen voor het 

bereiden of verwarmen van eten en drinken. 

Bij ander materiaal is er brandgevaar. 

5   Reinig regelmatig je huishoudtoestellen, 

zoals de (microgolf)oven, broodrooster en 

afzuigkap. Voedsel- en vetresten kunnen 

leiden tot brand.

Toch een vlam in de pan?

Pas op met olie en vet. Blijf kalm. Schakel direct 

de warmtebron en de dampkap uit. Heb je geen 

blusdeken in huis? Dek dan de pan af met een 

passend deksel. Probeer de vlam nooit te blussen 

met water of met een vochtige doek.

Veel branden ontstaan door alledaagse voorwerpen. Het is belangrijk om te weten hoe je 
een brand moet bestrijden. De brandweer van Zone Centrum geeft je 5 eenvoudige tips om brand 
in je keuken te vermijden.

Wist je dat je nooit brandend vet of olie mag blussen met water? De brandweer raadt het ook af om een  v ochtige 

doek te gebruiken. Een druppel water op het vet of olie is al genoeg om een steekvlam te krijgen. Bovendien 

is het moeilijk in te schatten wanneer een doek vochtig genoeg of te droog is. Daarom is het belangrijk om 

een blusdeken in je keuken te hebben.
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Meer informatie? 

Meer tips en info over hoe je 

je keuken brandveilig houdt: 

www.speelnietmetvuur.be 

of scan de QR-code.

Wist je dat er 
20.000 woningbranden 

per jaar zijn in 
België?
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Laat je het koud water vaak lopen, 

voor dat er warm water uit de kraan 

komt? Vang dit koude water op in een emmer 

of teil. Je kan dit water nog gebruiken!

Wil je je auto of fiets 

wassen? Gebruik dan 

geen hogedrukreiniger, 

maar een emmer met water. 

Met de waterspuit van de 

hogedrukreiniger verbruik je 

minstens 200 liter.

Draai de kraan dicht als je je 

handen wast of je tanden poetst. 

Je kan water hergebruiken.

Zet een bakje, emmer of grote pot bij je 

gootsteen en vang het water op, waarmee 

je je groenten wast. Je kan hetzelfde water 

aan je (terras)planten geven. 

Slim water besparen
10 tips om te besparen op je water

De zomer is in het land en het regent minder. Waardoor er droogte dreigt. Maar wist je dat je 
gemakkelijk kan besparen op het verbruik van water? Dit is goed voor het milieu en voor je 
portemonnee. We geven je 10 tips. 

TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 5

Neem een douche in plaats 

van een bad. Hiermee bespaar 

je veel water!

Is jouw toilet aangesloten 

op een regenwaterput?

Dit kan je zien als er op het 

toilet zowel links als rechts een 

kraantje staat. Gebruik dan 

zoveel mogelijk dit regenwater 

om je toilet door te spoelen. 

Dit water is bovendien gratis. 

Een win-win dus.

Heeft je woning een 

buitenkraantje op regenwater?

Gebruik dit water om te poetsen, 

planten water te geven…

TIP 6

TIP 7

ONDERHOUD EN HERSTEL
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Heb je een vaatwasser? Spoel dan 

je borden en pannen niet schoon voor 

je ze in de vaatwasser plaatst. Spoel je 

je borden en pannen wel schoon? Dan 

verdubbel je je waterverbruik. Gebruik 

ook de ECO-modus op je vaatwasser in de 

plaats van het snelprogramma. Hoewel de 

ECO-modus langer duurt, wordt de vaat 

beter afgewassen en verbruikt de machine 

minder energie. 

Spelen je kinderen graag 

waterspelletjes in de tuin? Dan gebruik 

je beter een opblaasbaar zwembadje in de 

plaats van een watersproeier. Een zwembad 

vul je maar 1 keer. Bedek het zwembad 

als je het niet gebruikt. Zo voorkom je 

verdamping. 

Let op: bewoners van appartements-

gebouwen mogen geen zwembadjes op 

hun terras plaatsen. 

Controleer ook regelmatig de 

tellerstanden van je watermeter.

Is je verbruik gestegen zonder verklaring? 

Doe dan de volgende test:

› Zet al je kranen toe. 

› Schrijf de tellerstand van je watermeter 

op. 

› Wacht enkele uren (doe dit op een 

moment dat je geen water nodig hebt 

bijvoorbeeld ’s nachts).

› En bekijk de tellerstand opnieuw. 

Is de tellerstand verhoogd en heb je geen 

water genomen? Dan heb je misschien een 

lek. Controleer je kranen of deze druppen of 

lekken. Laat deze zo snel mogelijk herstellen 

door een erkende loodgieter. Heb je geen 

lekkende kranen? Dan is er misschien een 

lek in de leiding. Informeer in dat geval 

WoninGent.

Wanneer er droogte is, volg je de richtlijnen van de overheid. De overheid kan vragen om 

geen auto’s te wassen, zwembadjes te vullen, buitenplanten of gazon te besproeien … 

Als we samen deze richtlijnen volgen, blijft er genoeg water voor iedereen.

TIP 8

TIP 9

TIP 10
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ONDERHOUD EN HERSTEL
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Geef duiven geen eten
Want de gevolgen zijn strontvervelend

We krijgen regelmatig klachten over duiven die voor overlast zorgen. Maar vaak zijn het de 
bewoners zelf die deze overlast veroorzaken door de duiven eten te geven. Wist je dat dit 
verboden is?

We vragen je om geen eten te geven aan wilde vogels, zoals duiven. Gooi dus nooit etensresten of stukken brood 

buiten op je terras of rond het gebouw. Want dit zorgt voor overlast door duivenpoep.

Binnenkort slechtvalken op 
het Scheldeoord 

Aan het Scheldeoord zijn er te veel duiven. Omdat 

deze beestjes niet veel schrik blijken te hebben voor 

de antiduivenpinnen, kiezen we voor een alternatief. 

Binnenkort komt er een nestkast voor slechtvalken 

op de site. De slechtvalk is een natuurlijke vijand 

van de duif. Duiven zijn één van de lievelingsprooien 

van deze roofvogel. Zo hopen we op een 

natuurvriendelijke manier minder duiven op 

de site te hebben.  

Is er overlast door duiven aan jouw 
 gebouw? Meld dit aan  WoninGent via: 

www.woningent.be

beheer@woningent.be

09 235 99 55

Daarom mag je geen brood gooien voor vogels:

Wie toch vogels voedert kan 

van Stad Gent een boete krijgen 

van 60 euro.

De uitwerpselen van 

duiven zorgen voor 

overlast. 

Ratten en muizen 

komen op het 

brood af. 

Het brood maakt de 

vogels ziek. Vogels 

vinden genoeg gezond 

eten in de natuur. 

Door het extra eten 

kweken duiven 

sneller. Zo zijn er nog 

meer duiven. 

1 2 3 4

NET WONEN
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Jouw score: 

› Jouw antwoord is 4 of 5 keer JA: Je bent een echte pro in het bestrijden van duiven. Jouw inspanningen 

zorgen voor een gebouw zonder duivenoverlast! Wij en je buren danken je daarvoor.  

› Jouw antwoord is 2 of 3 keer JA: Je helpt al heel goed om duiven in het gebouw tegen te gaan. 

Bedankt daarvoor! Met onze tips word je in een handomdraai een echt pro in het bestrijden van duiven. 

› Jouw antwoord is 0 of 1 keer JA: Met onze eenvoudige tips kan ook jij meehelpen aan een gebouw zonder 

duivenoverlast. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jij en je buren geen overlast hebben door de duiven. 

Heb je vragen over hoe je duiven moet bestrijden? Dan geven onze medewerkers je graag meer uitleg.

1.  Ik gooi geen etensresten of brood 

naar buiten. 

 Ja, ik gooi geen eten voor de vogels.

 Neen, ik gooi wel eten voor de vogels.

2.  Ik doe mijn afval in een vuilnisbak 

met deksel.

  Ja, mijn vuilnisbak heeft een gesloten 

deksel.

  Neen, mijn afval zit in een bak zonder 

deksel of gewoon in een zak.

3.  Ik heb antiduivenpinnen op de leuning 

van mijn terras en vensterbank.

  Ja, ik heb antiduivenpinnen en deze zijn 

correct geïnstalleerd.

 Neen, ik heb geen antiduivenpinnen.

4.  Ik heb bewegende of refl ecterende 

voorwerpen op mijn terras.

 Ja die heb ik. En ik vervang ze regelmatig 

door andere. Zo raken de duiven ze niet 

gewoon.

 Neen, ik heb geen bewegende of 

refl ecterende voorwerpen op mijn terras.

5.  Ik respecteer de beveiliging die 

WoninGent aanbrengt om zolders, 

ramen en daken dicht te maken tegen 

duiven.

 Ja, ik beschadig en verwijder deze 

middelen tegen duiven niet.

 Neen, ik vind dat duiven een plekje 

mogen hebben in het gebouw.

1 4

5

2

3

Hoe goed help jij mee tegen duiven? 
Doe de test!

NET WONEN
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Pas op met water in de lift
Ook jij kan mee helpen aan een goed werkende lift

We zien regelmatig defecte liften, doordat er bij het poetsen van de gang te veel water in de lift 
loopt. Ook jij als bewoner kan hierop letten.

Wat moet je doen als de lift niet werkt?

Zit je vast in de lift? Druk minimum 5 seconden op 

de telefoonknop of de alarmknop in de lift. Zo kom 

je in verbinding met het onderhoudsbedrijf. Blijf kalm 

en probeer niets te forceren.

Is er een probleem met de lift? Bel naar het 

onderhoudsbedrijf. Het telefoonnummer hangt in 

en naast de lift. Je schrijft dit nummer het beste 

ergens op of bewaart het bij de contactpersonen 

in je telefoon. Zo heb je het altijd bij de hand. 

Het onderhoudsbedrijf komt zo snel mogelijk ter 

plaatse. Dat wil niet zeggen dat de lift meteen gemaakt 

is. Soms moeten ze extra onderdelen bestellen en is 

de lift langer kapot. Wij proberen er mee voor te zorgen 

dat alles zo snel mogelijk in orde is.

Maak het niet te nat

Poets jij de gang op je verdiep? Of doe je een extra 

opkuis als je de lift of gang hebt vuilgemaakt? 

Dat vinden we helemaal geweldig! Want iedereen 

houdt van een proper gebouw. 

Maar let wel op dat je niet te veel water gebruikt. 

Als je te veel water gebruikt, dan loopt dit water 

in de liftkooi. Daardoor kan de lift stuk gaan. 

Want in een lift zit veel elektronica. Dit is vervelend 

voor jezelf en je buren en kost ook veel geld.

Stap niet in de lift als het licht in 

de lift niet brandt. Gebruik de lift 

nooit bij brand!

ONDERHOUD EN HERSTEL
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1   De lift is geen speeltuin. Als je veel na elkaar 

op dezelfde knop drukt of als je in de lift op en 

neer springt, dan kan je de werking van de lift 

verstoren. Laat je kinderen niet alleen in de lift. 

Kinderen jonger dan 12 jaar moet je begeleiden. 

2   Wees voorzichtig met de lift en de liftdeuren. 

Forceer de deur niet. Wacht tot de deuren 

helemaal open zijn om uit te stappen. 

3   De lift is geen afvalplaats. Laat geen 

vuilniszakken en afval achter in de lift.

4   Laat geen papiertjes of folie achter in de lift. 

Die kunnen voor het veiligheidsoog waaien, 

zodat de lift blokkeert. 

5   Gooi geen sigarettenpeuken of papier tussen 

de vloer en van de lift en de liftkoker. Dit verstoort 

de lift en kan brand veroorzaken. Het is overigens 

altijd verboden te roken in de lift. 

6   Plaats niet meer gewicht in de lift dan is 

toegestaan. Het maximumgewicht dat de lift kan 

dragen, kan je in elke lift duidelijk lezen. Ga dus 

niet met te veel personen samen in de lift staan. 

7   Verhuis geen grote meubelen met de lift. 

Ook bromfi etsen mag je niet met de lift 

vervoeren. Je mag de wanden, vloeren, plafonds 

en deuren van de lift niet beschadigen. 

Wat kan je nog doen zodat 
de lift goed werkt?

Probleem met de lift? 
Bel naar het onderhouds bedrijf. 

Het telefoonnummer hangt in 

en naast de lift.

ONDERHOUD EN HERSTEL
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Een goede ventilatie 
= propere binnenlucht
Maak de ventilatieroosters in je woning regelmatig schoon

De lucht in je woning kan tot 5 keer meer vervuild zijn dan de buitenlucht. Dit komt door in je 
woning te leven. Een goede ventilatie in je woning is dan ook heel belangrijk. Wist je dat je daarom 
de ventilatieroosters in je woning regelmatig moet schoonmaken?

Door in je woning te leven, koken, poetsen, slapen … vervuilt de binnenlucht in je woning. Ventilatiesystemen 

voeren die vuile lucht af en voeren verse lucht aan. Vuile lucht bevat stofdeeltjes, vocht, ongewenste geuren en 

andere schadelijke stoffen. Die kunnen je ventilatiesysteem verstoppen, waardoor het systeem niet meer goed werkt. 

Het is dus belangrijk dat je je ventilatiesysteem regelmatig schoonmaakt. 
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Meer informatie? 

Wil je meer tips over correct 

ventileren? Surf dan naar 

www.gezondleven.be 

of scan de QR-code.

5 basistips 
voor een goede ventilatie:

1   Zet je dampkap aan bij het koken.

2 Laat ventilatieroosters altijd open.

3   Reinig maandelijks 

de ventilatieroosters, 

ventilatieventielen en 

fi lter van je dampkap.

4   Zet je raam extra open bij 

activiteiten met water zoals 

douchen, koken, schoonmaken 

en de was drogen. 

5   Verlucht je woning 

als er veel mensen in 

je woning aanwezig waren of na 

het gebruik van lijm en verf.

Ventilatieroosters:

Je kan ventilatieroosters 

hebben in je ramen of 

deuren. Maak deze elke 

maand schoon met een 

stofzuiger of met een 

licht vochtige doek. 

Ventilatieventielen:

In veel woningen zitten 

er ventilatieventielen in 

de muren of het plafond. 

Maak deze elke maand 

schoon met een stofzuiger of 

met een licht vochtige doek.

Hoe maak ik mijn ventilatie schoon?

ONDERHOUD EN HERSTEL
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Mag ik vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in 

mijn sociale woning?

Ja dat mag. Je moet dit wel altijd melden aan 

WoninGent. 

› De vluchtelingen worden in eerste instantie 

beschouwd als tijdelijke bijwoners. Dit betekent 

dat het aantal slaapkamers van je woning niet 

moet aangepast zijn aan het aantal personen. 

Maar dit mag niet zorgen voor onveilige 

of ongezonde situaties. Daarom moet je 

toestemming vragen aan WoninGent. 

› Als je voor langere tijd Oekraïense vluchtelingen 

opvangt, moet je woning wel groot genoeg zijn. Je 

moet dus toestemming krijgen van WoninGent om 

vluchtelingen duurzaam op te vangen. 

Mogen de vluchtelingen zich domiciliëren op 

mijn adres?

De vluchtelingen uit Oekraïne hebben een speciaal 

statuut. Daarom mogen zij zich domiciliëren op jouw 

adres zo lang je hen opvangt. 

Moet ik meer huurprijs betalen als ik 

 vluchtelingen opvang?

Zo lang je de vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk opvangt 

heeft dit geen invloed op je huurprijs. 

Wanneer de opvang niet meer tijdelijk is en je de 

vluchtelingen voor lange tijd in je gezin opvangt, dan 

moeten we wel rekening houden met hun inkomen. 

We zullen je huurprijs dan opnieuw moeten berekenen. 

Dat is normaal vanaf het moment dat de vluchtelingen 

langer dan 3 maanden bij jou blijven wonen. We 

bekijken dit geval per geval. Het is dus belangrijk dat je 

WoninGent goed informeert en op de hoogte houdt als 

je vluchtelingen uit Oekraïne in huis opvangt.

Vraag en antwoord
Veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Verschillende huurders willen vluchtelingen uit Oekraïne helpen opvangen in hun huurwoning. 
We leggen uit wat de regels zijn.

Meer info over het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne

Heb je vragen over vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in je 

sociale woning? Wil je melden dat jij vluchtelingen wil opvangen 

in je sociale woning?

Lees zeker ook eerst de algemene regels 

van Stad Gent voor Gentse gastgezinnen 

die vluchtelingen uit Oekraïne willen 

opvangen via: https://stad.gent/nl/oekraine/

gastgezinnen-voor-oekraine-zo-werkt-het

of scan de QR-code.

Lees ook de informatie van de Belgische overheid 

over vluchtelingen uit Oekraïne opvangen via: 

https://info-ukraine.be/nl/wat-kan-ik-doen/ik-wil-

helpen/plekvrij of scan de QR-code.

verhuur@woningent.be

09 235 99 60

HUREN BIJ WONINGENT
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Heb je nog geen garage of staanplaats 
en wil je een huren?

Wij hebben in verschillende wijken garages 

of staanplaatsen voor auto’s. Je kan je aanvraag 

heel eenvoudig online doen. 

Indexering huurprijs garages 
vanaf 1 juni 2022

Huur je al van voor 1 mei 2021 een garagebox of autostaanplaats bij WoninGent? Dan kreeg je begin mei een brief 

in je brievenbus. Daarin kon je lezen dat de huurprijs voor een garage of autostaanplaats omhoog gaat vanaf 1 juni 

2022. Want WoninGent verhoogde of indexeerde sinds 2018 de huurprijs van de garages en autostaanplaatsen niet 

meer. We voeren de indexatie van de afgelopen 4 jaar nu uit. 

Als sociale huurder betaal je een sociaal tarief voor de huur van je garagebox of autostaanplaats. 

Dit ligt een pak lager dan het tarief dat private huurders betalen.

Wil je jouw garage of parkeerplaats 
nog verder huren? 

Dan vragen we je om de bijlage bij de brief te 

ondertekenen en aan ons terug te bezorgen als je 

dat nog niet hebt gedaan. 

Heb je nog vragen? 

garage@woningent.be

09 235 99 60 

(op maandag, dinsdag en donderdag 

van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.)

HUREN BIJ WONINGENT
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PRIJZEN GARAGES EN PARKEERPLAATSEN VOOR SOCIALE HUURDERS VANAF 1/6/2022:

Type Rode zone Oranje zone Gele zone Groene zone

Garagebox € 49,04 € 49,04 € 49,04 € 49,04

Autostaanplaats € 33,44 € 33,44 € 33,44 € 33,44

Controles op woningen 
en bouwgrond

Wie sociaal huurt mag geen eigendom hebben. Dit betekent dat je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk 

in eigendom mag hebben. Niet in België en ook niet in het buitenland. Want onze sociale woningen dienen in de 

eerste plaats voor personen voor wie het fi nancieel niet mogelijk is om op de private markt te huren of te kopen. 

Wie een contract heeft vanaf 1 januari 2020 mag ook geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in 

vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben. Je mag ook geen woning volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik, 

erfpacht of opstal gegeven hebben. 

Een uitzondering is wanneer je de blote eigendom hebt gekregen van een woning bijvoorbeeld via een erfenis, maar 

waarbij het vruchtgebruik van deze eigendom meteen naar iemand anders ging of aan iemand anders toebehoorde.

We informeren je dat WoninGent de nodige opzoekingen en controles kan doen voor zowel eigendommen in 

België als in het buitenland. We zullen daarbij wel begrip tonen voor huurders die bijvoorbeeld door een erfenis 

in een moeilijke situatie terechtkomen en voor wie de regularisatietijd te krap is (één jaar voor een woning, vijf 

jaar voor een bouwgrond). 

Overzicht nieuwe huurprijzen:  

22

Krijgen jij zelf, je wettelijke of feitelijke partner een woning of bouwgrond in 
(gedeeltelijke) eigendom of in vruchtgebruik terwijl je bij WoninGent huurt? 
Dan moet je dit direct melden aan WoninGent via: 

verhuur@woningent.be

09 235 99 60

HUREN BIJ WONINGENT
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Bewoners denken mee 
over ontwerp gebouwen
Regelmatig komen we samen met een groep bewoners. Zij wonen in verschillende wijken 
en gebouwen. Deze bewoners zijn een klankbord voor WoninGent. Samen met hen bespreken 
we wat zij goed vinden en wat beter kan. 

Door de coronamaatregelen kon onze klankbordgroep 

de voorbije tijd niet vaak samenkomen. Maar op 10 mei 

was het zo ver. Het thema was deze keer het ontwerp 

van sociale woningen. Want wie is een grotere expert op 

dit vlak dan onze bewoners zelf? We gingen samen met 

deze bewoners creatief aan de slag. Zij ontwierpen zelf 

hun ideale inkomhal, private tuin en gemeenschappelijke 

tuin. Daarna gingen we ook dieper in op het gebruik van 

fi etsenstallingen, bergingen en kelders. 

Onze medewerkers bouwprojecten waren aanwezig 

om de klankbordgroep te begeleiden. Zij zullen 

de relevante en haalbare voorstellen meenemen in 

de ontwerprichtlijnen voor onze gebouwen. Dit zijn 

de richtlijnen die architecten meekrijgen als zij een 

gebouw voor WoninGent ontwerpen. Bijvoorbeeld als 

we het gebouw gaan renoveren of als we nieuwe sociale 

woningen bouwen. 

HUREN BIJ WONINGENT
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Meer info? 

Surf naar de website van Stad Gent 

of scan de QR-code.

Meer info? 

www.jongenoudingent.be

09 266 93 97 (Gezondheid en Zorg)

Meer info? 

www.stad.gent/lokale-dienstencentra

09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

19

NIEUWS UIT GENT

Digipunten
Ken je de digipunten van de Stad Gent? In meer 

dan 30 digipunten kan je langsgaan om gratis hulp 

te krijgen met je digitale vragen. Er zijn begeleiders 

die je helpen met basisvragen rond computer, tablet, 

smartphone, internet en e-diensten. Je kan gebruik 

maken van de computers ter plaatse of een eigen 

toestel meebrengen.

Hulp bij digitale vragen voor kinderen 
en jongeren.

In enkele digipunten wordt specifi eke aandacht 

besteed aan vragen rond digitaal schoolwerk. 

De begeleiders helpen de kinderen en jongeren 

bij het surfen, het opzoeken van informatie op 

het internet, het gebruik van Bingel, Smartschool 

en andere online leerplatformen, het maken van 

presentaties of het opmaken van een document. 

Deze digipunten vind je hier:

Wedstrijd jong en oud in Gent
Wil je mee de solidariteit tussen generaties 

bevorderen? Dan is de wedstrijd Jong en 

Oud in Gent iets voor jou. Stad Gent wil een 

leeftijdsvriendelijke stad zijn waar jong en oud elkaar 

kunnen ontmoeten. Daarom schenkt Stad Gent een 

geldprijs aan 3 projecten die jongeren en ouderen 

samenbrengen. 

Heb jij ook een project dat generaties verenigt? 

Dien het in voor 31 augustus en maak kans om een 

prijs te winnen om je project te ondersteunen!

Bib aan huis
Ben je minder mobiel en wil je graag boeken, 

strips, tijdschriften, cd’s of dvd’s ontlenen 

uit de bibliotheek? Neem dan contact op 

met het lokaal dienstencentrum (ldc) in je 

buurt. Een vrijwilliger van het ldc luistert 

naar je wensen, gaat voor jou naar de bib en 

brengt de geleende materialen bij je thuis. 

De vrijwilliger maakt gebruik van een speciale 

bibkaart met soepele leenvoorwaarden.

Nieuwtjes uit gent
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NET WONEN

Op pad met…
onze medewerkers leefbaarheid

Wist je dat WoninGent drie medewerkers 
leefbaarheid heeft? Zij gaan elke dag langs in 
onze gebouwen en wijken om klachten over 
overlast op te volgen. We geven je een inkijk 
in wat zij nu juist allemaal doen.

We krijgen veel klachten over sluikstort in onze gebouwen. 

Een medewerker leefbaarheid controleert dit sluikstort. 

Kunnen we de dader identifi ceren, dan moet die de kosten 

van de extra poetsbeurt betalen. We werken daarvoor 

samen met de gemeenschapswacht en de lokale politie. 

In 2021 konden we zo 73 daders van sluikstort identifi ceren. 

Toch moesten we ook 95 ton sluikstort afvoeren naar 

de recyclageparken van IVAGO. 

Ook jij kan mee helpen tegen sluikstort. Laat geen huisvuil 

en ander afval achter in de gemeenschappelijke delen van 

het gebouw (liften, gangen, noodtrappen…) of rond het 

gebouw. Sluikstort is storend voor je buren en het trekt 

ongedierte aan. 

Aanpakken overlast

We krijgen regelmatig klachten over overlast. Die komen van onze bewoners of buurtbewoners. 

Het gaat over heel wat verschillende zaken:

› Bewoners die hun woning, balkon of tuin niet goed onderhouden.

› Vandalisme.

› Gekraakte woningen. 

› Auto’s die fout geparkeerd zijn. 

› Sluikstort in onze gebouwen. 

Onze medewerkers leefbaarheid volgen dit allemaal op. Vandaag trekt het team op pad om sluikstort en fout 

geparkeerde wagens aan te pakken. 
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NET WONEN

Ongedierte bestrijden

Onze medewerkers leefbaarheid pakken ook ongedierte 

aan. Ze volgen meldingen over ongedierte op en 

schakelen een ongediertebestrijder in. Het gaat vooral 

over bedwantsen, kakkerlakken en muizen. In 2021 

hebben we 742 interventies gedaan tegen ongedierte. 

Ook dit jaar kregen we al heel wat meldingen van 

ongedierte. De eerste drie maanden van 2022 hebben 

we al 469 woningen gecontroleerd en bestreden tegen 

ongedierte.

Ongedierte is heel vervelend. Als huurder betaal je zelf 

de kosten voor de bestrijding in je woning. Maar jij kan 

er mee voor zorgen dat je geen ongedierte krijgt: 

Hoe kan je onze cel leefbaarheid 
bereiken? 

www.woningent.be

beheer@woningent.be

09 235 99 55

› Gooi geen etensresten naar buiten.

› Hou je woning net en hygiënisch.

› Zet geen open vuilnisbakken op je terras.

› Controleer tweedehandsspullen op 

bedwantsen voor je ze in je woning 

binnenbrengt.

› Controleer je bagage op bedwantsen en 

kakkerlakken als je op reis bent geweest.

Regelmatig parkeren bewoners hun wagen op een 

parkeerplaats die ze niet huren. Dat mag natuurlijk niet. 

We vinden ook kapotte auto’s in onze parkeergarages. 

Een medewerker leefbaarheid controleert deze auto’s en 

laat ze indien nodig wegtakelen.
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› Het noordelijk gebouw zal 23 appartementen 

met 1 of 2 slaapkamers tellen. Op het 

gelijkvloers komt er een ontmoetingsruimte 

voor de buurt. 

› Het centrale gebouw wordt gebouwd 

rond een centraal binnenplein. Er komen 

51 appartementen met vooral 1 slaapkamer. 

Onder het gebouw komt een ondergrondse 

parkeergarage met 48 parkeerplaatsen voor 

de hele site.  

› Het zuidelijke gebouw omvat een 

appartementsgebouw met 29 appartementen 

en 14 huizen. De appartementen zullen 

3 of 4 slaapkamers hebben.  

Een masterplan voor de Jan Yoenssite

Zuidelijk gebouw

Centrale  gebouw

Noordelijke  gebouw

PROJECTNIEUWS

Op 19 februari informeerden we samen met de stad Gent de buurtbewoners van de Maïsstraat en Jan Yoensstraat 

over onze toekomstplannen met de Jan Yoenssite. Op het terrein van WoninGent stonden vroeger 116 sociale 

woningen die werden gesloopt. Nu is het nieuwe masterplan klaar. In de toekomst zullen we op de site 117 nieuwe 

sociale woningen bouwen.

De nieuwe gebouwen komen in een groene omgeving die de Maïsstraat verbindt met het achterliggende 

Bloemekenspark. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken in het voorjaar van 2024. 

projectnieuws
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Vernieuwd appartementsgebouw 
in de Vogelenzang
In de Vogelenzang vervingen we een verouderd 

appartementsgebouw door een nieuw, modern en energiezuinig 

gebouw. Het gebouw telt 13 appartementen. De appartementen 

hebben één of twee slaapkamers en een eigen terras. In juni 

kwamen de eerste bewoners in het gebouw wonen. 

PROJECTNIEUWS

10 moderne appartementen in 
de Halvemaanstraat
In de Halvemaanstraat leverden we een nieuw appartementsgebouw 

op met 10 energiezuinige en moderne appartementen. Zo liggen 

er zonnepanelen op het dak, wat goed is voor de energiefactuur 

van de bewoners. De bewoners kunnen ook genieten van een 

gemeenschappelijke tuin. Het project werd in 2020 opgestart door ABC 

en wordt door WoninGent verhuurd. De eerste bewoners trokken begin 

april in de nieuwe appartementen. 

Eerste appartementsgebouw in 
de Jubileumlaan gesloopt 
In de Jubileumlaan zullen we drie verouderde appartementsgebouwen 

vervangen door nieuwe gebouwen. We starten met het middelste gebouw. 

De sloopwerken aan dit gebouw zijn nu klaar. In de plaats komt er een 

nieuw appartementsgebouw met duurzame en moderne sociale woningen. 

Ondertussen zijn we volop bezig om de bewoners van de twee andere 

gebouwen te begeleiden naar een andere sociale woning.   
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Nieuw Gent vernieuwt
Op 28 februari informeerden we de buurtbewoners van het Rerum 

Novarumplein in Nieuw Gent over onze bouwplannen op het plein. 

WoninGent is bezig met de vervanging van de zes hoogbouwtorens in Nieuw 

Gent. Tegelijk bouwen we ook nieuwe sociale woningen. Zoals op het Rerum 

Novarumplein. Daar zullen we een gebouw optrekken van 3 verdiepingen 

hoog. In het gebouw komen 16 appartementen met 1 slaapkamer. Op het 

gelijkvloers komt het sociale restaurant IKOOK. In de zomer van 2023 zouden 

de bouwwerken moeten kunnen starten.  
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Sluitingsdagen 
Zomer 2022

Onze kantoren zijn gesloten op volgende dagen:

 › maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022.

 › maandag 15 augustus 2022. 

Voor technische noodgevallen kunnen huurders tijdens 

deze sluitingsdagen bellen naar 09 235 99 55. 

Contactgegevens 
WoninGent

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

Onderhoud en herstellingen: 

 beheer@woningent.be

 09 235 99 55

Of vraag je herstelling aan via www.woningent.be

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
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