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DE ZOMER IS VOORBIJ,
DE HERFST GEEFT WEER KLEUR !

Het jaar schiet al een heel eind op wanneer de zomer
voorbij is en onze kinderen en kleinkinderen terug
plaats nemen op de schoolbanken.
In de zomer gaat alles een beetje trager, misschien
door de warme augustusmaand, maar vooral door
de jaarlijkse verlofperiode. Maar dat geeft ons de
kans om eens achterom te kijken en conclusies te
trekken voor de toekomst. Zo zullen we de komende
periode werken aan de verdere verbetering van ons
onthaal en dienstbaarheid tegenover de huurders en
kandidaat huurders. Meer hierover ongetwijfeld in
onze volgende editie(s).

aan de 10 appartementen in de Europalaan. De
appartementsblok aan Huis-Ten-Halve 30 is aan
het leeglopen om begin 2017 aan een zeer grondige
renovatie te beginnen. Bovendien werken we verder
aan de verfraaiing en het energievriendelijk maken
van onze woningen.
Zo zie je maar dat WoonAnker continu een
voortrekkersrol speelt in het aangenaam wonen in
Temse en dat voor iedereen. Dat is kleur brengen in
je gemeente.

Vandaag zijn we blij verder te kunnen werken aan
onze verschillende projecten die in de startblokken
staan of in afwerking zijn.
Zo hebben 7 nieuwe huurders sedert 1 oktober hun
intrek genomen in de nieuwe appartementen in de
Bettehemstraat te Tielrode. In de Doornwijk zie je
onze 5 koopwoningen en 15 huurappartementen al in
volle uitvoering. In Steendorp zijn we volop begonnen
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PROJECTEN IN UITVOERING
Project Europalaan

WoonAnker is volop
bezig met heel wat
nieuwbouwprojecten!
Project Doornwijk
Ook in de Doornwijk wordt volop verder
gewerkt aan de 15 huurappartementen
en de 5 koopwoningen. De toewijzing
van de koopwoningen start in de loop
van volgende maand met als doel
om de woningen te verkopen in het
voorjaar van 2017. De appartementen
worden verhuurd tegen eind 2017.

Bettehemstraat voor

In de Europalaan in Steendorp zijn we in
september ook gestart met de afbraak
van tien bestaande garages en de
bouw van tien nieuwe appartementen
met bijbehorende carports. Deze
nieuwe appartementen met één en
twee slaapkamers worden afgewerkt
tegen eind 2017. In het project zijn
ook twee appartementen met één
slaapkamer voorzien, aangepast voor
rolstoelgebruikers.

Bettehem
straat na

Project Bettehemstraat
Het project in de Bettehemstraat
9 – 11 te Tielrode werd volledig
afgewerkt en de zeven nieuwe
bewoners huren vanaf 1 oktober
2016. Weer een nieuw project waar
bestaande krotwoningen vervangen
zijn door nieuwe appartementen met
alle comfort voor kleine gezinnen.

Europalaan garages

Europalaa
n simulatie
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de mooiste tuin 2016
Zoals aangekondigd in het vorige
nummer organiseerden we voor de
eerste maal een wedstrijd voor de
mooiste tuin. Iedereen met een leuk
terrasje of fraaie voor- of achtertuin
kon deelnemen.
Eind juli hadden we 11 kandidaturen
ontvangen, zodat we in augustus
bij alle kandidaten konden langsgaan om enkele foto’s te nemen. De
aanpak bij de deelnemende huurders was bijna overal verschillend,
wat het niet eenvoudig maakte om
te oordelen. De medewerkers van

WoonAnker hebben op basis van
de foto’s en het achterliggend verhaal een top 3 samengesteld.
Uit de optelsom hiervan, werd
mevrouw Simonne Meersman uit de
Koning Leopoldlaan 46 als winnaar
van onze wedstrijd aangeduid.

Simonne

Onze medewerkers van de sociale
dienst gingen begin september
bij haar langs om haar een
aankoopcheque van honderd euro
te overhandigen van een lokale
handelaar.

De tuin van Simonne blinkt vooral uit door zijn
eenvoud, structuur en het goede onderhoud.
Dat Simonne dit niet uitzonderlijk vindt, blijkt ook
uit het feit dat haar kandidatuur werd ingediend
door haar kleinzoon en niet door haarzelf.
Onder het motto “je moet bezig blijven” en
dit gekoppeld aan haar groene vingers, zorgt
Simonne, ondanks haar bijna tachtig lentes, dat
haar zelf ontworpen tuin er constant mooi bij ligt.
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Tips voor tuinonderhoud voor de winter …
Aan het begin van de herfst geven we je enkele tips om uw
tuin voor te bereiden op de winter …
Snoeien kan vóór dat alle blaadjes afgevallen zijn
Om het mos te bestrijden in uw gazon kunt u kalk
strooien in najaar en voorjaar
Laat vogels en insecten genieten van uw tuin

maar
Ook de andere tuinen oogden heel mooi, n.
helaas kan er maar één winnaar zij

Om onkruid tegen te gaan, kan je een laagje
boomschors strooien op je plantenborders


WOONANKER WERKT SAMEN MET VZW JOMI
VOOR EEN BASIS-TUINONDERHOUD.
Sinds twee jaar werkt WoonAnker samen met vzw Jomi
voor het onderhoud van enkele tuinen van onze huurders.
De kosten voor dit onderhoud worden gedragen door de
betrokken huurders.
In eerste instantie is deze samenwerking bedoeld om enkele
huurders die het moeilijk hebben om in te staan voor het
onderhoud van de tuin hiertoe een helpende hand aan te
reiken. In overleg met de huurder wordt afgesproken dat vzw
Jomi het nodige doet om de tuin proper te houden. De huurder
betaalt hiervoor maandelijks een beperkt bedrag.

Ook andere huurders kunnen op vrijwillige basis een beroep
doen op het basis-onderhoud door vzw Jomi. Momenteel
werken een 20-tal huurders samen met vzw Jomi voor het
tuinonderhoud. Huurders met interesse om vanaf volgend jaar
ook hun tuin te laten onderhouden door vzw Jomi, kunnen
hiervoor contact opnemen met onze medewerker Stanny. Hij
zal de werking toelichten en de nodige afspraken maken met
vzw Jomi.

Contacteer stanny op
03 710 59 90 of stanny@woonanker.be
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INJECTEREN SPOUWMUREN …
VERMINDEREN ENERGIEFACTUUR
De Vlaamse overheid heeft enkele jaren geleden een norm gesteld die
alle sociale huurwoongelegenheden moeten halen tegen 2020.
WoonAnker was de eerste huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen
die in 2013 reeds de norm haalde door overal dakisolatie te hebben,
overal dubbel glas en overal centrale verwarming.
Deze investeringen hebben vooral een positief effect op de energiefactuur
van onze bewoners.
Toch is WoonAnker in 2014 nog een stap verder gegaan. Voor alle
woningen die dateren van vóór 1980 werd beslist om de spouwmuren
van deze ongeveer 400 woningen te laten injecteren. Deze investering
van ruim één miljoen euro werd gespreid over verschillende jaren.
De voorbije jaren werd de Tuinwijk Hollebeek en de
Heilig Hartwijk reeds bijkomend geïsoleerd. Deze zomer
werden de werken uitgevoerd op de wijk Cauwerburg
en voor volgend jaar komen de Vroonhofwijk en de
Sompershoekwijk nog aan de beurt.
Al deze investeringen gebeuren om het energieverbruik
in onze woningen verder te laten dalen met enerzijds
een gunstige invloed op de portemonnee van de
bewoners en anderzijds een positieve invloed op het
leefmilieu.
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DE HUURWETGEVING VERANDERT …
Regelmatig lezen jullie in de krant dat de bevoegde minister in de Vlaamse regering aankondigt dat de sociale huurwetgeving
wijzigt. Zoals jullie weten is niet alles wat in de krant staat ook waar … daarom vermelden we enkele punten. De meeste
aanpassingen hebben vooral gevolgen voor de nieuwe, toekomstige huurders en dus niet voor onze huidige huurders.

Huurcontracten zullen in de toekomst van
bepaalde duur zijn …
Nieuwe huurders zullen een huurcontract krijgen van negen
jaar dat daarna iedere keer verlengd kan worden met periodes
van drie jaar. Zij mogen blijven wonen als hun inkomen niet te
veel is gestegen en wanneer de woning of het appartement
niet te groot is voor de gezinssituatie op dat moment.
Al onze huidige huurders behouden hun huurovereenkomst
van onbepaalde duur !

Taalbereidheid wordt taalkennis …
Nieuwe huurders zullen niet langer moeten aangeven dat zij
bereid zijn om Nederlands te leren als voorwaarde om een
woning of appartement toegewezen te krijgen. Wanneer ze
echter één jaar huurder zijn, zullen ze moeten aantonen een
basiskennis van Nederlands te hebben. Indien dit niet het geval
is kan hun door de Vlaamse overheid een administratieve
boete opgelegd worden !

Strengere eigendomsvoorwaarde …
Momenteel mag u als huurder niet voor 100 % een woning of
appartement in volle eigendom hebben of in vruchtgebruik.
In de toekomst volstaan 1 % eigendom, zelfs via een
vennootschap, om niet langer toegestaan te worden tot een
sociale huurwoongelegenheid.

Mijn woning of appartement is te groot …
Wanneer onze huurders in een woning of appartement
wonen met twee of meer kamers op overschot, zullen zij
in de toekomst gecontacteerd worden om na te gaan of zij
kunnen overstappen naar een andere woongelegenheid die
aangepast is aan hun huidige gezinssituatie.
Slechts wanneer de huurder hier totaal niet voor open staat,
kan dit voor gevolg hebben dat de huurprijs wordt opgetrokken
met een bijkomende vergoeding per kamer op overschot.

NIEUW : SPREEKUUR SOCIALE DIENST !
Vanaf 1 oktober 2016 kunt u bij onze sociale dienst terecht op vaste momenten.
U kan bij Eva, Stanny of Ann terecht elke maandag en donderdag tussen 10 u. en 11.30 u. Ann De Waele heeft
vanaf 1 september 2016 onze sociale dienst versterkt in de plaats van Marjolijn Verhelst.
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DRINK OEVERSTRAAT
Op donderdag 2 juni heeft WoonAnker samen met
de bewoners een koffie- en taartnamiddag in de
Oeverstraat georganiseerd. Er werd taart door WoonAnker
voorzien, maar daarnaast brachten veel bewoners ook
(zelfgebakken) taart mee.
De weergoden zaten niet mee, daarom had WoonAnker
een grote tent in de achtertuin in de Oeverstraat neergezet.
Zo kon het evenement ondanks het slechte weer toch
doorgaan.

Wil je zelf ook een activiteit organiseren in je appartementsblok of wijk?
Contacteer Ann via ann@woonanker.be of 03 710 59 96

Uw thuis in Temse

WoonAnker
Mariadal 1
9140 Temse
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T: 03 771 10 33
F: 03 771 00 36
E: info@woonanker. be

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u tot 12u
Avondzitting op maandag van 16u tot 17u

V.U. Etienne Audenaert - Mariadal 1 - 9140 Temse

De meeste bewoners van de Oeverstraat waren aanwezig
en hadden samen een gezellige namiddag. Het was
de ideale manier voor de bewoners om elkaar beter te
leren kennen. Sommigen hadden zelfs hun kinderen en
kleinkinderen bij.

