
Heb jij recht op het sociaal tarief? Doe de check!

15 tips voor een lagere energiefactuur

Onze energie-expert legt uit

Pas op met alternatieve verwarming v.
u.
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De vorming van Thuispunt Gent zal in verschillende 
stappen gebeuren in de loop van 2023. Eerst zal er 

op 1 januari 2023 een fusie zijn tussen WoninGent 

en De Gentse Haard. Nadien op 1 juli 2023 komt het 

Sociaal Verhuurkantoor Gent erbij. Ook onze werking 

zullen we stap voor stap één maken. 

Wat betekent dit voor jou als 
huurder van WoninGent?
Jij als huurder kan gewoon in je sociale woning blijven 

wonen, maak je daar geen zorgen over. 

Er zullen wel een aantal praktische zaken veranderen in 

de loop van 2023, zoals contactgegevens. We zullen je 

hier de volgende maanden heel goed over informeren. 

Waarom één woonmaatschappij?
Overal in Vlaanderen bundelen sociale 

huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren 

de krachten. Dit is een beslissing van het Vlaams 

Parlement. De bedoeling is om samen voor betaalbaar 

en kwaliteitsvol sociaal wonen te gaan door per regio te 

zorgen voor één plek waar kandidaten, sociale huurders 

en sociale verhuurders terechtkunnen. Meer informatie 

over wat er verandert en welke voordelen dit biedt, 

vind je terug op www.sociaalwonen.be

De sociale huisvestingsmaatschappijen 
WoninGent, De Gentse Haard en het 
Sociaal Verhuurkantoor Gent zullen in 
2023 samen Thuispunt Gent vormen. 
Thuispunt Gent wordt op termijn de nieuwe 
woonmaatschappij voor alle sociale huurders 
in Gent. Het punt waar je terechtkan met al 
je sociale woonvragen.

GENTSE WOONMAATSCHAPPIJ

Voorlopig kan je ons gewoon blijven 
bereiken via onze vertrouwde 
contactgegevens:

› Herstellingen blijf je aanvragen via: 

› onze website www.woningent.be

› beheer@woningent.be

› 09 235 99 55

› Onze verhuurdienst blijf je contacteren via

› onze website www.woningent.be

› verhuur@woningent.be

› 09 235 99 60

› Onze sociale dienst blijf je contacteren via:

› onze website www.woningent.be

› socialedienst@woningent.be

› 09 235 99 60

WoninGent wordt 
in 2023 Thuispunt Gent
WoninGent, De Gentse Haard en SVK Gent vormen samen 
de Gentse woonmaatschappij

Marc Heughebaert (voorzitter WoninGent), Erwin Devriendt 
(voorzitter De Gentse Haard) en Tine Heyse (voorzitter SVK 
Gent) stellen de toekomstige woonmaatschappij Thuispunt 
Gent voor. 
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Elk jaar worden meer dan duizend Belgen het slachtoff er van een CO-vergiftiging. De meeste 
ongevallen gebeuren tussen november en april, het klassieke stookseizoen. De brandweer 
maakt zich ongerust voor de komende winter. Want door de hoge energieprijzen zoeken 
mensen soms naar levensgevaarlijke alternatieven voor verwarmen of koken op gas.

Wat is CO?
CO is een gas dat ontstaat bij een slechte 

verbranding van een brandstof bijvoorbeeld gas, 

mazout, hout, steenkool of papier. Als er een vlam 

is, is er een kans op CO. 

› CO kan je niet zien.

› CO kan je niet ruiken.

› CO kan je niet proeven.

Daarom is het levensgevaarlijk.

Hoe herken je een CO-vergiftiging? 
Een CO-vergiftiging voelt aan als een beginnende 

griep of een voedselvergiftiging. Klachten zijn:

› Je hebt hoofdpijn.

› Je bent duizelig.

› Je bent misselijkheid en/of moet braken.

› Je voelt je vermoeid.

› Je bent verward.

Een ernstig signaal is als verschillende mensen 
in dezelfde ruimte klachten hebben. 

5 tips die je leven redden:

1   Gebruik nooit terrasverwarmers, 
petroleumkachels of zelfgemaakte 
kacheltjes in je woning. Deze toestellen 

voeren CO af in je kamer en dus niet via een 

schoorsteen. Alleen toestellen op elektriciteit 

kan je veilig gebruiken als bijverwarming. 

2   Maak nooit vuur binnen. Een barbecue 

of een vuurschaal verbruikt niet alleen de 

zuurstof in je kamer, maar verspreidt vooral 

veel rook die CO bevat. Het is een garantie 

op een CO-vergiftiging.

3 Zet verschillende keren per dag een 
tiental minuten je ramen open. Zo zorg je 

altijd voor verse lucht en heb je minder kans 

op een CO-vergiftiging. 

4   Het weerbericht laat je altijd weten 
wanneer je extra moet opletten voor 
CO-vergiftiging. Dat is wanneer het erg 

koud is, wanneer het windstil is of wanneer 

er net heel veel wind is. CO-gevaar wordt 

aangeduid met een gevarendriehoekje. 

5   Reageer meteen als je klachten hebt, 
ook als je twijfelt. Open je ramen, evacueer 

iedereen naar de frisse lucht en bel pas dan 

het noodnummer 112. De brandweer komt 

metingen uitvoeren en komt liever een keer 

te veel dan een keer te weinig. 

Zet nooit een barbecue of 
terrasverwarmer binnen. 
Ze voeren de rook met CO 
rechtstreeks af in je kamer.

VUUR EN VLAM

VEILIG WONEN
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Heb jij recht op het sociaal tarief?
Doe de check!

Door de hoge energieprijzen lees en hoor je in de media veel over het sociaal tarief 
voor energie. Wie het sociaal tarief krijgt, betaalt minder voor elektriciteit en aardgas. 
Het maakt niet uit bij welke energieleverancier of netbeheerder je klant bent. Voor gas 
betaal je 25% van het gemiddelde tarief en voor elektriciteit is dit 50%. Dat kan tellen! 
Maar wie krijgt er nu het sociaal tarief? En vooral: krijg je het sociaal tarief automatisch 
of moet je het zelf aanvragen? We maakten een handig overzicht, zodat je zelf 
de check kan doen!

Wanneer kan je het sociaal tarief krijgen?

Er zijn momenteel 5 verschillende groepen van mensen die het sociaal tarief kunnen krijgen. Via deze handleiding 

kan je eenvoudig zien of jij het sociaal tarief krijgt of kan krijgen. Plaats een kruisje bij de tegemoetkoming 
die jij krijgt.

Jij of een persoon die 
bij je woont, ontvangt 
een tegemoetkoming van 
het Openbaar  Centrum 
van Maatschappelijk 
 Welzijn (OCMW).

Krijg jij één van deze uitkeringen? 

› Een leefl oon.

›  Een fi nanciële maatschappelijke dienstverlening 

gelijkwaardig aan het leefl oon.

›  Een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of 

gedeeltelijk terugbetaald wordt door de federale overheid. 

›  Een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen 

(IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten. 

Dan krijg je het sociaal tarief meestal automatisch. 
Je moet dit niet zelf aanvragen.

Wie krijgt het sociaal tarief automatisch 
en wie moet het zelf aanvragen?

ENERGIE BESPAREN

Categorie 1: 
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Jij of een persoon die 
bij je woont, ontvangt 
een tegemoetkoming van 
de FOD Sociale Zekerheid 
Directie Personen met een 
Handicap (FOD SZ DGPH).

ENERGIE BESPAREN

Krijg jij één van deze uitkeringen? 

›  Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op 

basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%.

› Een inkomensvervangende tegemoetkoming.

› Een integratietegemoetkoming.

› Een tegemoetkoming voor hulp van derden. 

Dan krijg je het sociaal tarief meestal automatisch. 
Je moet dit niet zelf aanvragen.

Categorie 2B: 

Categorie 2C: 

 Krijg jij één van deze uitkeringen? 

› Een zorgbudget voor ouderen met 

een zorgnood via de Zorgkas.

Dan krijg je het sociaal tarief meestal automatisch. 
Je moet dit niet zelf aanvragen.

 Krijg jij één van deze uitkeringen? 

›  Een zorgtoeslag voor kinderen met een specifi eke 

ondersteuningsbehoefte met een minimale score 

van 4 punten in pijler 1 van de medische-sociale schaal.

Dan krijg je het sociaal tarief meestal automatisch. 
Je moet dit niet zelf aanvragen.

Categorie 3:  Krijg jij één van deze uitkeringen? 

› Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

› Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

›  Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op 

basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%.

› Een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Dan krijg je het sociaal tarief meestal automatisch. 
Je moet dit niet zelf aanvragen.

Categorie 2A: 

Jij of een persoon die bij je 
woont ontvangt de vol-
gende tegemoetkoming.

Jij of de persoon die bij je 
woont ontvangt volgende 
tegemoetkoming.

Jij of een persoon die 
bij je woont, ontvangt 
een tegemoetkoming van 
de Federale Pensioen-
dienst (FPD).
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Categorie 5:  Krijg jij één van deze uitkeringen? 

›  Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming voor 

gezondheidszorgen.

Je moet deze verhoogde tegemoetkoming zelf aanvragen bij 
je ziekenfonds. Je vraagt aan je ziekenfonds ook een attest 
voor het recht op het sociaal tarief. Dit attest bezorg je aan je 
 energieleverancier. 

Meer informatie over deze verschillende categorieën vind je op: 
Sociaal tarief voor energie | FOD Economie (fgov.be) of scan de QR-code.

ENERGIE BESPAREN

Tijdelijk (verlengd tot 
31 maart 2023)

Heb jij recht op het sociaal tarief, maar ben je niet zeker dat je energieleverancier 
het  sociaal tarief automatisch aanrekent?

Je kan online controleren of je automatisch het sociaal tarief krijgt via 

www.sociaaltarief.economie.fgov.be of via de QR-code.

Of je neemt contact op met de Cel Sociale Energie van de FOD Economie:

0800 120 33 (gratis nummer)

info.eco@economie.fgov.be

Categorie 4: 

Voor de elektriciteit in jouw woning heb je altijd een eigen 
contract met een energieleverancier. Heb je recht op het sociaal 
tarief, maar krijg je dit niet automatisch? Dan moet je dit voor je 
elektriciteit zelf aanvragen. 

›   Je krijgt het sociaal tarief voor je gasverbruik. 

Dit sociaal tarief is automatisch verrekend in huurlasten 

voor verwarming en/of warm water die je betaalt aan 

WoninGent. Je moet hier zelf niets voor doen. 

Opgelet 

Je woont in een gebouw 
van WoninGent met een 
collectieve gasinstallatie 
voor de verwarming en/of 
warm water.
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Je hebt recht op het sociaal tarief, maar je krijgt dit niet automatisch?

Geef de juiste gegevens door aan je energieleverancier of vraag een papieren attest aan bij het OCMW, de FOD sociale 

zekerheid, het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, de Federale pensioendienst of je ziekenfonds.

OCMW

Surf naar https://stad.gent/nl/
openingsuren-adressen/ocmw-
gent-energiecel of scan de QR-code.

Het Agentschap voor Zorg en 
Gezondheid 

Surf naar https://www.zorg-en-
gezondheid.be/ of scan de QR-code.

Of bel 02 553 35 00.

De Federale pensioendienst 

Suf naar https://www.sfpd.fgov.be/
nl/over-ons/contact of scan 

de  QR-code.

Of bel 1765.

Jouw ziekenfonds.

Het is belangrijk dat jouw energieleverancier de juiste 

info heeft over jou. Zo kan hij automatisch het sociaal 

tarief aanrekenen als je daar recht op hebt. Ook de 

kortingen van de overheid op de energiefactuur krijg 

je enkel automatisch als jouw gegevens helemaal 

correct zijn. 

 TIP 1:  Geef je energieleverancier jouw 

persoonsgegevens door zoals die op je 

identiteitskaart staan. 

 TIP 2:  Geef je rijksregisternummer aan je 

energieleverancier, zelfs als dit niet verplicht is. 

 TIP 3: Pas je persoonlijke gegevens aan bij je 

energieleverancier, zodat deze dezelfde zijn 

als die van het Rijksregister.

Wanneer je situatie verandert, kan het even duren 

voordat het sociaal tarief wordt aangerekend. 

De energieleveranciers worden om de 3 maanden 

geïnformeerd over wie het sociaal tarief mag hebben. 

Wie kan me helpen bij een aanvraag?

Heb je hulp nodig om het juiste attest aan te vragen? Contacteer het welzijnsbureau 

in jouw buurt. Surf naar https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/trefwoord/
ocmw-welzijnsbureaus of scan de QR-code

De FOD Sociale Zekerheid, 
Algemene Directie Personen met 
een handicap. 

Surf naar https://handicap.belgium.
be/nl/contact/index.htm of scan 

de QR-code. 

Of bel 0800 98 799

Waar vraag je een papieren attest aan als je niet automatisch het sociaal tarief krijgt?

ENERGIE BESPAREN

Zorg dat je energieleverancier jouw correcte gegevens heeft.
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De prijs van energie
Energie is de voorbije maanden veel duurder geworden. 

Toch betaalt niet iedereen even veel. Hoe komt dat? 

Wat je betaalt voor je energie hangt af van verschillende 

zaken:

› Hoeveel je verbruikt.

› Welk contract je hebt: vast of variabel.

› Bij welke energieleverancier je een contract hebt.

Waarom vraagt je energieleverancier een hoger voorschot?
Elke maand betaal je een voorschot op je energiefactuur. Veel mensen krijgen nu een veel hoger voorschot 

van hun leverancier. Hoe komt dat?

›  Je verbruikt even veel als vroeger. Maar doordat de prijs van energie heel erg stijgt, kan je leverancier vragen 

om je voorschot te verhogen. 

›  Je betaalt een laag voorschot, maar verbruikt veel. Met de energieprijzen van vandaag zal je afrekening 

wellicht heel hoog oplopen. 

Je energieleverancier kan een voorstel doen om je voorschot te verhogen naar een bedrag dat hoger is dan 

je gemiddelde maandelijks verbruik. Dit om je achterstand in te halen. Je bent niet verplicht dit te doen. 

Pas je je voorschot niet aan? Probeer dan in te schatten hoeveel je zal moeten opleggen. En hou elke maand 

al wat geld opzij.

Je eindafrekening wordt berekend op je verbruik per maand en het bijhorende energietarief van die maand. 

Het afgelopen jaar schommelden de energietarieven regelmatig. In de media verschijnen er dan berichten van sterk 

stijgende of sterk dalende tarieven. Verlaag je voorschot niet direct, wanneer je berichten leest van dalende tarieven. 

Want jouw eindafrekening houdt niet alleen rekening met dat lage tarief van die ene maand.

Waarom verhoogt mijn 
energieleverancier mijn voorschot?
En wat betekent het?

1

2
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Wat kan je zelf doen tegen 
een hoge afrekening?

Verminder je verbruik. Energie die 

je niet verbruikt, kost je ook niks. 

Bekijk of je recht hebt op het sociaal tarief. 

Heb je een variabel contract? 

Doe de v-test via https://vtest.vreg.be/
of scan de QR-code. En bekijk welk 

energiecontract het goedkoopst 

is voor jou. Verander eventueel 

van energieleverancier 

of contract. 

Verhoog je voorschot. Ook als je 

zuiniger bent met je energie, zal 

je dit jaar meer betalen dan vorig 

jaar. Of zet zelf elke maand geld 

opzij, dat je kan gebruiken om 

de afrekening te betalen. 

Geef je meterstanden door aan je 

energieleverancier, wanneer die jouw 

eindafrekening van dat jaar wil opmaken. 

Doe je dit niet? Dan maakt de leverancier 

een schatting van je verbruik. Je zal dan 

meer moeten betalen. 

Betaal altijd je facturen! Lukt dit niet? 

Contacteer dan je energieleverancier en 

bekijk of een afbetalingsplan mogelijk is. 

AAN
UIT

1

3

5 6

2

4
MIJN V-TEST
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Heb je energieschulden? Schakel hulp in!

Kan je jouw energie- of waterfactuur niet betalen? Dan kan je leverancier het contract stopzetten. Afsluiten van de 

energieleveringen zijn in de winter verboden. Tussen 1 december en 3 maart is er een standaard verbod op afsluiting. 

Deze winter loopt dit verbod uitzonderlijk van 1 november 2022 tot 30 april 2023. 

Heb je te veel schulden voor je energie of water? Dan krijg je op een bepaald moment een budgetmeter. Dan moet je 

op voorhand betalen voor gas en/of elektriciteit. Je kan dan enkel de energie verbruiken die je hebt betaald. Vermijd 

dit door contact op te nemen met de juiste instanties om een afbetalingsplan op te maken. 

Energiecel OCMW Gent

09 266 89 22

Of ga langs op het welzijnsbureau in jouw 

buurt. Het welzijnsbureau bemiddelt bij 

de energieleveranciers. 

Surf naar https://stad.gent/nl/openingsuren-
adressen/trefwoord/ocmw-welzijnsbureaus
of scan de  QR-code 

Winterpremies budgetmeters
Heb je een budgetmeter aardgas? Bekijk of je 

in aanmerking komt voor de winterprempremie 

oplading budgetmeter gas.

Surf naar https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/
premies-en-lening-voor-wonen-en-bouwen/
winterpremie-oplading-budgetmeter-gas of 

scan de QR-code.

Heb je een tweede budgetmeter elektriciteit? 

 Bekijk of je in aanmerking komt voor de 

winterpremie oplading budgetmeter elektriciteit. 

Surf naar https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/
premies-en-lening-voor-wonen-en-bouwen/win-
terpremie-oplading-budgetmeter-elektriciteit of 

scan de QR-code

ENERGIE BESPAREN
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15 tips om energie te besparen
Eenvoudige en bruikbare tips voor een lagere 
energiefactuur

Zet de verwarming lager en doe een trui aan.

›  Als je je thermostaat één graad (1°C) lager zet, kan je al heel wat 

energie uitsparen. 

›  Om schimmel tegen te gaan, adviseren we om te zorgen voor een 

constante temperatuur in bewoonde ruimtes van 19°C tijdens de dag 

en 16°C ‘s nachts. De verwarmde lucht kan zo het vocht opnemen.

Gebruik je thermostaat slim! Zet je thermostaat lager als 
je niet thuis bent en als je gaat slapen. 

›  Je kan je thermostaat al een uurtje op voorhand lager zetten, want je 

woning koelt niet direct af. 

›  Doe de binnendeuren zoveel mogelijk toe, dan blijft de warmte in de 

kamer waar je het wenst.

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.

De energieprijzen blijven stijgen. Daarom vinden wij het belangrijk om je enkele tips te geven. 
Met deze tips bespaar je energie en betaal je minder op je energiefactuur. Een win-win!

1

2

3

ENERGIE BESPAREN

Verwarming

19°C
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Hou de radiatoren vrij.

› 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.

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. 

Neem een douche.

›  Neem een douche in plaats van een bad. Hiermee bespaar je veel 

warm water!

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.

6

5

4

7

ENERGIE BESPAREN
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Gebruik een vaatwasser. 

›  Heb je een vaatwasser? Gebruik die dan. Een vaatwasser verbruikt 

minder warm water dan als je met de hand afwast.

›  Gebruik 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.

Gebruik LED-lampen.

›  LED-lampen zijn 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…. Hoe ouder je apparaat, hoe groter ook het 

sluipverbruik.

›  Met een verdeelstekker met aan– en uitknop kan je jouw elektrische 

toestellen gemakkelijk volledig uitzetten. 

Doe het licht uit.

›  Het klinkt simpel, 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. 

’s Morgens blijft het al wat langer donker, waardoor we bij het 

opstaan al vaker het licht moeten aandoen, maar doe het licht uit 

als de zon schijnt. 

OFF!

AAN
UIT

Elektriciteit

8

9

10

11
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Haal opladers uit het stopcontact.

›  Opladers voor je gsm, tandenborstel … blijven elektriciteit 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.

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. Doe je 

was ook met een volle trommel.

Vermijd het gebruik van je droogkast wanneer het kan. 

›  Een droger gebruikt veel stroom. Je was op een rek of aan de lijn 

laten drogen is gratis. 

› Let er dan wel op dat je je woning voldoende ventileert.

Ontdooi je vriezer.

›  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.

-18 °C

12

13

14

15
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Maak de ventilatieroosters regelmatig schoon

1   Ventilatieroosters: Je kan ventilatieroosters hebben in 

je ramen of deuren. Maak deze elke maand schoon met 

een stofzuiger of met een licht vochtige doek.

2   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.

Goed ventileren = 
minder energie betalen
Bespaar energie door je woning  voldoende te ventileren

Wist je dat je ook energie bespaart door je woning goed te ventileren? Want zo kan de vochtige 
lucht uit je woning en komt er droge lucht binnen in je woning. Die droge lucht verwarmt beter 
en sneller dan vochtige lucht. En zo bespaar je dus op je energiefactuur. Daarom geven we 
enkele tips over hoe je je woning het beste ventileert. 

Er zijn ventilatieroosters in 
je woning:

Zet de verluchtingsroosters in je raam 

en de ventilatieroosters in je woning 

altijd open! Plak ze nooit af. 

Er zijn geen ventilatieroosters 
in je woning:

›  Zet de ramen in kiepstand of op 

een kleine kier. 

›  Zorg voor een goede 

luchtdoorstroming door ramen 

tegenover elkaar open te zetten. 

›  Varieer de opening. Maak ze minder 

groot als het koud of winderig is. 

›  Gebruik een raamstopper. 

Die voorkomt dat je raam open- 

en dichtwaait. 

› Stop kieren en spleten niet dicht.

› Zorg voor inbraakbeveiliging.

1 2

Vergeet ook niet te verluchten
Verluchten = het raam voor een korte tijd wijd open zetten. 

Verluchten doe je bij activiteiten in je woning waarbij er vocht 

vrijkomt. Verluchten doe je dus extra, bovenop het ventileren!

Wanneer moet je zeker verluchten?

›  Na het slapen. Wist je dat je veel vocht produceert 

als je slaapt?

› Tijdens en na het koken zonder goede dampkap.

› Als je een bad neemt of doucht.

› Als je was in je huis droogt.

› Als je met stoom strijkt.

› Tijdens het poetsen en dweilen.
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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.

1

3

5

4

2

Voorschot verbruiken verhoogd 
door hogere energieprijzen
De energieprijs is het laatste jaar verder gestegen. 

Daarom heeft WoninGent beslist om het voorschot 

verbruiken voor 2023 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?
Om ervoor te zorgen dat de eindafrekening van 

volgend jaar niet veel hoger is dan de voorschotten 

die je elke maand betaalt, verhogen we ook nu de 

voorschotten. Het is beter om elke maand een beetje 

meer te betalen, dan op het einde van het jaar een 

hoog bedrag in één keer. 

Eind dit jaar krijg je een brief hoeveel dit bedrag voor 

jou zal zijn. Jouw voorschot wordt bepaald op basis van 

jouw gemiddelde verbruik van de laatste 3 jaar. 

Meer info? 

huurlasten@woningent.be 

09 235 99 60 
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WijsWonen: Waarom stijgen de energie-
prijzen?

Sien: « Er zijn verschillende oorzaken:

›  De prijzen begonnen te stijgen in september 2021, 

met een aanloop daarvoor. Het voorjaar van 2021 

was koud, waardoor de voorraad van energie daalde. 

›  Omdat de coronacrisis eindigde, was de vraag groter 

dan het aanbod in grondstoffen van energie. 

›  Daarnaast begon de oorlog tussen Oekraïne en 

Rusland, waardoor Rusland minder gas en olie levert 

aan Europa. »

WijsWonen: Gaan de prijzen van energie nog 
zakken?

Sien: « De prijs van energie is van heel wat zaken 

afhankelijk en daarom niet gemakkelijk te voorspellen. 

We weten wel dat het helpt om minder energie te 

verbruiken. Zo daalt de vraag naar energie. Als de 

vraag kleiner is, dan zakken ook de prijzen. Dan zijn we 

minder afhankelijk van het Russische gas. Als je minder 

energie verbruikt thuis, voel je dat niet alleen op je 

energiefactuur, maar kunnen de prijzen ook een beetje 

gedrukt worden. En alle beetjes helpen! »

WijsWonen: Wat als sommige mensen 
de energieprijzen niet meer kunnen betalen?

Sien: « Vraag hulp! Er zijn steunmaatregelen en 

premies. Jij of iemand van je gezin kan recht hebben op 

het sociaal tarief. In deze WijsWonen hebben we heel 

wat info op een rij gezet over het sociaal tarief. Twijfel je 

of je recht hebt? Vraag dit na, want dit kan voor jou een 

groot verschil betekenen op je energiefactuur. 

Wie geen recht heeft op het sociaal tarief krijgt van 

november tot maart een energiekorting. Die wordt 

automatisch verrekend in je energiefactuur, je hoeft 

hiervoor dus niks te doen. »

WijsWonen: Welke tips zou jij als specialist 
geven aan onze bewoners?

Sien: « Blijf ventileren! Denk daarnaast ook goed na 

over je dagelijkse gewoontes. In deze WijsWonen vind 

je veel tips. Gebruik deze tips, zo zal je minder energie 

verbruiken en dus ook minder moeten betalen. »

WijsWonen: Waar kunnen bewoners hun 
vragen stellen over de hoge energieprijzen?

Sien: « Je kan op verschillende plaatsen terecht met je 

energievragen, zoals het OCMW, je energieleverancier, 

het welzijnsbureau in je buurt, … Vraag dus zeker om 

hulp bij de juiste organisaties. »

Onze energie-
expert legt uit

De energieprijzen gaan de hoogte in, 
maar hoe komt dit? En wat kan jij eraan doen? 
Onze specialist in duurzaamheid en energie 
Sien geeft wat extra uitleg. 
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We merken dat er meer en meer agressie is van 

bewoners naar onze medewerkers. Dit kan gaan van 

dreigende woorden tot zelfs fysieke agressie. 

Onze wijkmonitoren, baliemedewerkers, poetspersoneel, 

werkmannen, plaatsbeschrijvers en andere medewerkers, 

die je ontmoet in onze kantoren of bij je thuis, proberen 

elke dag op de best mogelijke manier hun job te doen. 

We vragen dan ook om respect te hebben voor onze 

medewerkers en hen hun job te laten uitvoeren. 

We begrijpen dat de zaken soms niet lopen zoals je 

dit wil. Maar we benadrukken dat agressie nooit een 

oplossing is. Heb je een probleem of ben je ontevreden? 

Dan kan je dit melden aan onze medewerkers of een 

klacht indienen bij onze klachtenbehandelaar. 

Verbale of fysieke agressie tegen onze medewerkers 

kunnen we niet tolereren. In dat geval starten we de 

overlastprocedure op, wat ervoor kan zorgen dat we je 

huurcontract moeten stopzetten. 

Agressie is nooit de oplossing

Wij verhuren in verschillende wijken garages 

of staanplaatsen voor auto’s. Als sociale huurder betaal 

je een voordelig tarief. 

Op zoek naar een garage 
of staanplaats voor je auto? 
Wij hebben er te huur!

Interesse?
Doe je aanvraag heel eenvoudig online via https://www.

woningent.be/aanvraag-bergruimte-fi etsenberging-

parkeerplaats-garage of scan deze QR code.

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.)

TE HUUR
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WijsWonen: Hoe ben je op het idee gekomen 
om een bankje voor je deur te plaatsen?

Fredy: « Als het mooi weer is, zit ik graag buiten. 

Op m’n bankje kan ik genieten van de zon. En van een 

toffe babbel met mijn buren of voorbijgangers. Vroeger 

woonde ik op de Muide, daar stond ook een bankje. 

Ik heb mijn bankje mee verhuisd. Mijn bankje staat al 

meer dan 11 jaar buiten. Ik zou het niet meer kunnen 

missen.»

WijsWonen: Krijg je veel reacties van je buren?

Fredy: « Ik hou ervan om mijn bankje gezellig te maken. 

In de zomer plaats ik er mooie bloemen bij. De buren 

vragen dan regelmatig waar ze deze bloemen zelf 

kunnen kopen. In de winter spreken de buren me aan 

over mijn kerstversiering die ze vanaf de straat kunnen 

zien. »

WijsWonen: Wat is het voordeel van een 
 bankje voor je deur te hebben? 

Fredy: « Als er mensen op het bankje zitten, ga ik er 

soms bij zitten. Dan babbelen we even. Zo een bankje 

voor de deur zorgt ervoor dat je gemakkelijker contact 

legt met andere mensen. Mijn buren maken ook vaak 

gebruik van mijn bankje. Ze rusten even uit na een 

wandeling of genieten van het weer. Ik kan zo’n bankje 

dus aan iedereen aanraden! Want zo leer je spontaan 

nieuwe mensen kennen.»

Fredy’s bankje brengt mensen samen.
In de Kasteellaan plaatste bewoner Fredy een bankje voor zijn deur. Buren zijn al meer dan 
11 jaar welkom om even te rusten of een babbeltje te slaan op zijn bankje. We gingen langs om 
het bankje persoonlijk uit te testen. En voor een gezellig gesprek met Fredy natuurlijk!

Op m’n bankje kan ik genieten 
van de zon. En van een toff e 

babbel met mijn buren of 
voorbijgangers.
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PROJECTNIEUWS

Bouwwerken op de Tribeca site zijn 
begonnen

Infomoment buurtbewoners over sociaal woonproject 
in Meulestede

Deze zomer startten we met de bouwwerken op de Tribeca-site. 

Tussen de Frans van Ryhovelaan en de Filaturestraat bouwen we 16 

huizen met 3 of 4 slaapkamers. Elk huis krijgt een privétuin. 

Op de hoek van de Filaturestraat en de Roggestraat bouwen we 

een appartementsgebouw met 28 appartementen van 1, 2 of 3 

slaapkamers. 

Als de werken volgens plan verlopen, zullen de nieuwe gebouwen 

in de zomer van 2024 klaar zijn.

Op 26 september informeerden we de buurtbewoners 

van de regio rond de Meulesteedsesteenweg 

over onze bouwplannen op het perceel tussen 

de Meulesteedsesteenweg en de Marseillestraat. 

Aan de kant van de Meulesteedsesteenweg zullen 

we 14 huizen bouwen. Deze huizen zullen 3 of 

4 slaapkamers tellen. Ze krijgen allemaal een eigen 

tuin, terras en tuinberging. 

Ter hoogte van de Marseillestraat realiseren we een 

appartementsgebouw. Het gebouw zal 4 verdiepingen 

hoog zijn en 11 appartementen hebben. 

De appartementen zullen 2 of 4 slaapkamers tellen. 

Elk appartement krijgt een privéterras. Daarnaast komt 

er een openbare groenzone voor de buurt.

projectnieuws

Schepen van Wonen Tine Heyse en WoninGent 

voorzitter Marc Heughebaert geven het 

of� ciële startschot van de bouwwerken.
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Nieuwbouwproject in 
de Loodsenstraat klaar

Sloopwerken Sint-Bernadettewijk van start

In de Loodsenstraat bouwden we een nieuwbouwproject 

met 11 moderne en duurzame sociale woningen. 

Het gaat om 7 huizen met 4 slaapkamers en 

4 appartementen met 1 of 2 slaapkamers. Alle huizen 

hebben hun eigen tuin en berging. De appartementen 

hebben een terras en berging. Begin november kwamen 

de eerste bewoners er wonen.

In de Sint-Bernadettewijk vervangen we de verouderde 

woningen door kwaliteitsvolle en moderne sociale 

woningen. 

Aan het einde van de zomer gingen de sloopwerken 

van start. Deze sloopwerken zullen duren tot de zomer 

van 2023. 

Volgens de huidige planning moeten de bouwwerken 

aan de nieuwe wijk starten in december 2026. De 

nieuwe wijk moet een moderne, kwaliteitsvolle 21ste-

eeuwse tuinwijk zijn. WoninGent zal op de site ongeveer 

250 nieuwe sociale woningen bouwen. Dat zijn er 

zo’n 60 meer dan in de oorspronkelijke tuinwijk. Een 

goeie mix aan types woningen moet zorgen voor een 

gevarieerd woonaanbod. 

WoninGent wil van de vernieuwde Sint-Bernadettewijk 

opnieuw een wijk maken voor (grote) gezinnen 

met kinderen. Bij een renovatie van de bestaande 

huisjes zou dit niet mogelijk zijn geweest. Door de 

oppervlaktenormen van vandaag voor sociaal wonen 

zouden deze bij renovatie maar twee slaapkamers meer 

hebben, in plaats van drie. 

Volgens de tuinwijkgedachte uit de 20ste eeuw streven 

we naar een groene woonwijk, waar wonen en groen 

sterk met elkaar verweven zijn. Daarbij willen we 

evolueren naar een autoluwe wijk, waarbij er een vlotte 

aansluiting is op voetgangers-en de fi etsnetwerken in de 

buurt en gemakkelijk gebruik kan worden gemaakt van 

het openbaar vervoer.
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Word jij onze nieuwe collega?

Sluitingsdagen WoninGent is tijdens de eindejaarsperiode gesloten op volgende dagen:

 ›  Maandag 26 december tot en met maandag 2 januari 2023.

Voor technische noodgevallen tijdens onze sluitingsdagen kan je onze 

hersteldienst contacteren via 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

Meer informatie over wat deze jobs concreet 
inhouden, vind je op onze jobsite:  
https://jobs.woningent.be. 

De perfecte vacature voor jou nog niet gevonden  

op onze jobsite? Solliciteer dan spontaan. 

WoninGent is volop in ontwikkeling. We zijn dan ook op zoek naar extra collega’s om onze 
toekomstplannen te helpen realiseren. Heb jij de kwaliteiten in huis die we zoeken voor een 

van deze jobs? Wil je graag mee bouwen aan kwaliteitsvol sociaal wonen in Gent? 

Momenteel zijn we op zoek naar: 

 ›  Polyvalent medewerker  

Net-WoninGent

 › Projectmanager bouwprojecten

 ›  Medewerker plaatsbeschrijvingen 

en conditiemetingen

Solliciteer dan via: https://jobs.woningent.be
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