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Nu onze kinderen weer plaats genomen hebben 
op de schoolbanken is het ook aan ons om aan de 
toekomst van WoonAnker te werken. 

WoonAnker is een erkende sociale huisvestings-
maatschappij die een voldoende groot woning-
bestand heeft én zeer goed bevonden werd in zijn 
werking om deze erkenning te blijven behouden.
Dat wil niet zeggen dat we niet met een brede visie 
naar de toekomst van sociale huisvesting in Temse 
en zijn omgeving moeten kijken.

Daarom hebben wij op 23 augustus 2017 een 
intentieverklaring tot samenwerking én fusie 
ondertekend met de Gewestelijke Maatschappij 
voor Volkswoningen uit Sint-Gillis-Waas en de 
Waasse Landmaatschappij uit Sint-Niklaas.  Samen 
kunnen wij een grotere maatschappij worden met 
ongeveer 1.800 woningen tegen 2019. Bovendien 
wordt het dan ook mogelijk om onze activiteit rond
koopwoningen en sociale kavels  uit te bouwen en 
zelfs sociale leningen te verstrekken, en dit niet enkel
in Temse.

Het is de bedoeling van de drie sociale huisvestings-
maatschappijen om samen een groter, sterker en 
financieel draagkrachtiger geheel te vormen om de 
huidige en toekomstige uitdagingen in de sector van 
de sociale huisvesting en het lokaal woonbeleid aan 
te gaan. Door de bundeling van de krachten willen 
we een verdere professionalisering van de dienst-

verlening aan onze huurders realiseren.
Doel is dus om aan de woonzoekende een uit-
gebreid en gedifferentieerd aanbod te kunnen 
doen van o.a. sociale huur, bescheiden huur, koop, 
kredietverlening en dienstverlening.

Deze activiteiten worden ontwikkeld vanuit de 
bestaande locaties in Sint-Gillis-Waas, Temse en 
Sint-Niklaas.

De raden van bestuur stelden een kerngroep samen 
die de geplande fusie voorbereiden tegen midden 
2018. Voor Temse zitten voorzitter Koen De Clercq en 
directeur Etienne Audenaert in deze kerngroep.
In de uitgebreide groep met vertegenwoordiging van 
de grootste aandeelhouders zitten aanvullend on-
dervoorzitter Stephan Van der Gucht, burgemeester 
Luc De Ryck en OCMW-voorzitter Werner Maerevoet.

U ziet, wij werken verder aan uw en onze toekomst !

WERKEN AAN ONZE TOEKOMST !  
WOONANKER HEEFT EEN VISIE.
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Koen De Clercq 
Voorzitter      

Etienne AudenaertDirecteur     
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De Vroonhofwijk telt nog 35 verhuurde woningen. Deze 
woningen werden de voorbije jaren reeds herhaaldelijk 
aangepast aan de huidige normen.
Keukens, elektriciteit en centrale verwarming werden 
vernieuwd. Zolderisolatie werd geplaatst.

In functie van de renovatieplanning rond duurzaam isoleren, 
stond de Vroonhofwijk in het voorjaar 2017 op de planning. 
De werken werden na openbare aanbesteding toegewezen 
aan de firma PIC uit Laarne. Het na-isoleren van enkel het 
gevelmetselwerk zou een geringe impact gehad hebben op 
het totaal verwarmde bouwvolume. 

Hierdoor werd er beslist om de oude alu gevelbekleding te 
vervangen door onderhoudsvriendelijke gevelplaten 
met extra isolatie erachter. Om de gebouwschil volledig 
te optimaliseren werd er van deze gelegenheid gebruik 

gemaakt om het enkel glas in de voordeur en het raam van 
het toilet te vervangen door dubbel glas en de kantelpoorten 
van het woningtype met een slaapkamer boven de garage te 
vervangen door een geïsoleerde sectionaalpoort. 

Na een moeizame opstart bij de eerste vier woningen 
verliepen de overige woningen zeer vlot. Al deze inspanningen 
geven de wijk een nieuwe modernere look.

De werken werden voorlopig opgeleverd op 1 september 2017.

Tegelijkertijd werden tijdens de zomerperiode ook de 
spouwmuren geïsoleerd, zodat de bewoners van de 
Vroonhofwijk de winter met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.

Als kers op de taart is dan midden september gestart met de 
onderhoudsschilderwerken aan de ramen en deuren.
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Luc woont al jaren in de Pieter Dierckxlaan in Temse. Hij is 
gepassioneerd door fauna en flora. Door een slepende ziekte 
is Luc rolstoelgebruiker. Dit weerhoudt hem echter niet om “stil 
te zitten”,  hij zou  graag zijn kennis over de natuur delen met 
ons. Via deze weg wil hij zijn project kenbaar maken en zijn 
buren hierover informeren. 

Luc, hoe zou je dit project kunnen noemen? 
De naam van dit ecologisch project is Vlinderflash. be
Dit komt tevens voort uit een organisatie in Lokeren, hier worden 
de vlindertellingen van Oost-Vlaanderen geregistreerd. 
Het is oorspronkelijk ontstaan uit het observeren en tellen van 
vlinders maar ik dacht verder. Dagelijks probeer ik de vlinders 
te tellen en te fotograferen, wat gezien mijn handicap niet 
altijd evident is. En ik hou het niet enkel bij vlinders, ook bijen, 
hommels, sprinkhanen, kevers, eigenlijk alle soorten insecten 
worden geteld. 
Momenteel zit ik aan 18 soorten dagvlinders en 138 
nachtvlinders. 

Hoe is het idee ontstaan om met dit project 
bezig te zijn? 
Wel, voor zover ik me kan herinneren heb ik hier eigenlijk 
altijd al  een zeker voorliefde voor gehad. Ik moet een jaar of 
vijf zijn geweest toen ik al door insecten gefascineerd was. 
Die passie is toen al ontstaan. Op een gegeven moment 
dacht ik: dat klein stukje grond hier naast mijn deur, ik zaai 
er  verschillende soorten planten en bloemen op die bijen en 
vlinders aantrekken.

HET INSECTENHOTEL 
VAN LUC DIERICK.
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Waar haal je je motivatie vandaan om hieraan te 
blijven werken? 
Wel ondanks mijn ziekte blijf ik vrij creatief en actief bezig, 
ik doe een beetje van alles. Ik heb mijn handicap leren 
aanvaarden en er leren mee omgaan. Ik weet dat ik niet 
heel de dag in mijn ziekenhuisbed hoef te liggen en kan me 
daarom beter bezig houden met de dingen die me boeien 
zoals  insecten tellen in de natuur.  Ik ben van opleiding natuur-  
en landschapsarchitect, ik volgde een bijkomende opleiding 
als natuurgids, toen ging ik wekelijks naar de Antwerpse zoo 
om daar opleiding te volgen en mijn examen te doen. 

Was dat moeilijk? 
Ken jij ook de Latijnse benamingen? 
Jaja, dat was niet simpel. Ik ken redelijk veel Latijnse 
benamingen maar waarschijnlijk is mijn leven te kort om alles 
te weten, ik zou nog zoveel willen weten en willen leren.

Is het moeilijk om insecten te tellen? Hoe doe je 
dat precies? 
Ja dat is best wel moeilijk. Het wordt ingedeeld per uur, er wordt 
dan gekeken wat er in het tuintje rondvliegt. Uiteraard ken ik 
niet alle soorten maar ik heb wel heel veel documentatie. Ik 
probeer ook de vlinders en insecten te fotograferen, zo kan ik 
ze vergroten op de computer en dan probeer ik vast te stellen 
welke soort het is.  Dit noemt determinatie (= het opzoeken en 
identificeren of op naam brengen van verschillende soorten).

Dit  kan ik dan per dag optellen, dat is veel werk hoor maar 
op deze manier kan ik op jaarbasis bekijken wat er rondvliegt 
en de verschillende soorten opsplitsen. Dat wordt dan 
doorgegeven aan natuurpunt-waarnemingen, hier komen alle 
insecten op. Ik lijst dus eerst op en dan stuur ik alles door. 
Momenteel zijn het er al een paar honderd. Dan wordt in kaart 
gebracht waar de insecten gelokaliseerd zijn in België. 

De studie van insecten wordt entomologie genoemd.  Er 
zijn amateur- en beroepsentomologen, ik  ben eigenlijk 
half beroepsentomoloog, ik ben aangesloten bij de 
entomologenvereniging van de dierentuin Antwerpen, omdat 
ik die opleiding natuurgids gevolgd heb. Vroeger ben ik 
natuurgids geweest in Steendorp maar door mijn handicap is 
het vrijwel onmogelijk om nog te kunnen gidsen omdat die 
bepaalde gebieden voor mijzelf moeilijk bereikbaar zijn. 

En wat met nachtvlinders, tel je die dan 
’s nachts? 
Ja, de nachtvlinders komen naar mijn lichtval, daar fotografeer 
ik ze en overdag laat ik ze terug vrij. Onlangs zat er een zeer 
zeldzame in,  de nachtpauwpijlstaart. De voedselplanten van 
deze vlinder zijn wilgen en populieren en die staan hier vlakbij. 

Ben jij bij een of andere vereniging aangesloten? 
ja, entomologen vereniging Phegea, natuurpunt en 
natuurpunt CVN. 

En hoe werkt dat dan? 
Organiseren zij bepaalde dingen? 
Ja, dit jaar ben ik al een paar keer naar Lokeren geweest, 
naar het Molsbroek. Dat lukte net met mijn elektrische rolstoel. 
Daar hebben we dan bepaalde waarnemingen en tellingen 
gedaan. Zo hebben we onder andere het hooibeestje, welke 
van de familie zandoogje van de dagvlinders afkomstig is, 
gespot. 

Dit alles was met goede resultaten en werd geregistreerd via 
een overkoepelende organisatie, de entomologen vereniging 
Phegea van Antwerpen. Vandaar wordt alles doorgegeven 
aan natuurpunt en daar wordt weer alles in kaart gebracht. 
Zo kunnen we weten welke soorten insecten er overal leven. 
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Insecten tellen, daar moet je toch engelengeduld 
voor hebben? Ik vermoed dat je daar uren mee 
bezig moet zijn? 
Ja dat klopt, maar ik heb daar wel het nodige geduld voor, 
het brengt mij ook een zekere rust. Ik heb natuurlijk veel tijd 
door mijn handicap. Ik kan niet meer gaan werken dus ik 
benut mijn tijd grotendeels daaraan. Dat geeft mij ook steun 
en voldoening.

Waarom zijn insecten zo belangrijk voor ons? 
Heel veel mensen weten dat niet, de meesten hebben er 
geen oog voor maar ik heb dat oog toevallig wel, al van jongs 
af aan. Ik vind dat insecten moeten geherwaardeerd worden. 
De insecten zijn enorm belangrijk voor het leven van de 
mens op aarde. Niet alleen  vlinders maar vooral de bijen en 
hommels zorgen voor bestuiving en dus voor de voortplanting 
van de bloemen en planten. Zonder hen zouden er  geen 
appels, tomaten, peren enz. zijn.

Zij zorgen ook dat de natuur in evenwicht blijf t want als er 
uiteindelijk te veel insecten komen dan is er weer voedsel 
genoeg voor andere dieren. 
Het zijn wij mensen die dat evenwicht vernietigen. Er zijn te 
weinig bloemen in de natuur, wij maaien alles af. Dat is amper 
leefbaar voor insecten. Daarom dit klein stukje met onkruid en 

wilde bloemen, hier leven wellicht meer insecten dan in de 
hele straat. 

Je zou het een insectenhotel kunnen noemen? 
Jazeker, een zalig hotel voor insecten. Maar ook voor andere 
dieren. Ook bijvoorbeeld egeltjes en vleermuizen passeren 
hier vaak, zij eten op hun beurt de insectjes en zo wordt het 
evenwicht bewaard.

Weten de mensen hier uit de buurt waar je mee 
bezig bent? 
Sommigen wel ja, ze zien mij soms bezig. Ik veronderstel dat 
de meeste buren er niet tegen zijn, ik bedoel dan dit mini 
ecologisch projectje, dat stukje grond hier naast mijn deur. 
Langs deze weg kan ik het nog wat verduidelijken.  Binnenkort, 
in het najaar wordt dit stukje wildgroei gemaaid hoor dan is 
het weer mooi effen. Mijn bedoeling is dat het volgend jaar 
terug een wild bloementuintje wordt waar de vlinders weer 
weelderig kunnen rondfladderen. 

Moet je dat elk jaar opnieuw inzaaien?
Neen neen, daarom blijven deze grassen, bloemen en 
onkruiden langer staan en zaaien ze zelf verder. Veel mensen 
vinden brandnetels en distels maar niks maar dit zijn belangrijke 
soorten die als voedsel dienen voor bepaalde soorten vlinders. 
De rupsen, vooraleer ze ontpoppen tot vlinders, eten hiervan.  
Ik zie graag gaten verschijnen in de bladeren van brandnetels 
want dan weet ik dat er rupsen van eten en dan zitten er het 
volgende jaar vlinders. 

Hoe lang duurt het zo van rups naar vlinder? 
Wel, eerst is er een eitje, dan wordt dat een rups, die gaat dan 
verpoppen in een pop of een cocon. Tenslotte barst de pop 
open en kruipt de vlinder naar buiten.  Normaal overwinteren 
ze als rups en dan in het voorjaar ontpoppen ze zich tot vlinder. 
De duur van het popstadium verschilt van enige dagen tot 
maanden, afhankelijk van de soort en de omstandigheden.

Welke vlinders heb je hier zoal gespot? 
De familie schoenlappers: dagpauwoog, admiraal, distelvlinder, 
gehakkelde aurela, kleine vos, grote vos, keizermantel, 
landkaartje, enz…
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Krijg jij hier hulp of ondersteuning bij?
Ja, sowieso langs de entomologie verenigingen, natuurpunt 
en CVN. Ook wel buren en vrienden die me een handje 
toesteken. 
Ik heb mijn buren in de Pieter Dierckxlaan die me helpen met 
de dingen die ik zelf fysiek niet kan. Het idee is van mezelf 
maar ik krijg wel steun hoor.

Heb je ooit al tegenkanting gehad? 
Neen, totaal niet. Godzijdank. Maar daarom zou het misschien 
fijn zijn om dit project uit te breiden en nog andere stukjes, ik 
noem ze de verloren stukjes hier naast de blokken, om die 
ook met wilde bloemen in te zaaien.

Wat kunnen wij als sociale 
huisvestingsmaatschappij hierin betekenen? 
Mij helpen om dit project te laten groeien, het vermeerderen 
van de plaatsen.  De mensen  sensibiliseren over het nut van 
vlinders en insecten. Het kenbaar maken, de mensen inlichten 
over wat ik hier precies doe. Het zou een fantastisch project 
kunnen worden. 

Het zou supertof zijn dat al die kleine ruimtes naast de 
fietsenstallingen, waar nu gewoon gras staat en waar twee 
keer per jaar gemaaid wordt, om daar allemaal bloemen in te 
zaaien opdat er daar ook meer insecten kunnen huizen.

Heb je nog verdere plannen of zijn er bepaalde 
dingen die je nog zou willen doen. 
Jazeker. Ik zou wel eens de mensen uit de buurt willen gidsen 
hierover. Of een soort van insectenfeestje houden.
Ik wil graag het dierenleven in Temse nog beter leren kennen, 
niet enkel insecten maar ook zoogdieren en vogels. Ik zie alles! 
Alles wat leeft, heb ik gezien. Ik zie het en ik leg het vast op 
beeld. Ik lijst het allemaal op en stuur het door naar natuurpunt 
zodat zij het op hun beurt in kaart kunnen brengen. 

Zijn jullie met veel om deze tellingen te doen? 
Er zijn wel wat mensen die zich daar mee bezig houden maar 
ik zal wel de enige zijn die in een rolstoel zit. Niet altijd even 
makkelijk, zeker niet om te fotograferen. Maar anderzijds is dit 
wel mijn motivatie. Het is eigenlijk een verrijking, niet alleen 
voor mij maar ook voor mijn medemensen.

Wil je nog een tip meegeven aan je medemensen? 
Zoveel mogelijk aantrekkelijke  planten en bloemen zetten in 
de tuintjes, die dan de bijen, de vlinders en andere insecten 
gelukkig maken. Leven en laten leven!
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Samen met jullie willen wij streven naar een aangename buurt 
om in te wonen. Daarom is het belangrijk om te weten wat er 
leeft in de verschillende woonbuurten en appartementen. 

U heeft in het voorjaar op verschillende plaatsen onze 
WoonAnker-fietsen zien staan om onze dag van de huurder 
aan te kondigen.

We willen deze fietsen nu opnieuw inzetten om in contact te 
komen met jullie als huurder. We hebben deze fietsen voorzien 
van een ideeënbus.

Vanaf oktober zal je geregeld onze WoonAnker-ideeënbus-
fietsen zien opduiken.

De bedoeling is dat u als huurder van WoonAnker nieuwe 
frisse ideeën en tips in de ideeënbus kan stoppen. De 
informatie die we terugvinden in de bus gaan we dan met 
onze sociale dienst bespreken en verwerken.

Afhankelijk van de informatie, organiseren we dan eventueel 
een bewonersvergadering om dit samen met jullie te 
bespreken. Op deze manier kunnen we bekijken hoe we 
jullie leefomgeving kunnen verbeteren en onze eigen werking 
verder kunnen optimaliseren in het belang van jullie als huurder.

Waar en wanneer zo een vergadering zal plaatsvinden, zal 
jullie tijdig worden meegedeeld. 
We maken van zo een vergadering tevens een gezellig 
samenzijn met tijd voor een babbel, een hapje en een drankje.

DE FIETS-IDEEËNBUS
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De eerste ideeënfiets werd in de loop van augustus op het Dis Van Raemdonckplein te Steendorp geplaatst. 
De bewonersvergadering voor de huurders van het Dis Van Raemdonckplein, Lepelstraat, Gelaagstraat en Warandestraat 

met onze sociale dienst ging door op 29 augustus 2017 in de tuin van het Oud Gemeentehuis te Steendorp.

BEWONERSVERGADERING STEENDORP
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ACTUALISATIE VAN ONZE WACHTLIJST 
MET KANDIDAAT-HUURDERS



Om in aanmerking te komen voor de huur van een sociale 
woning of appartement schrijf t men zich in op de wachtlijst.

Om deze wachtregisters “up to date” te houden, schrijven 
we om de 2 jaar de kandidaat-huurders aan. Met deze 
actualisatiebrief stellen we aan de kandidaten de vraag of 
zij nog steeds willen ingeschreven staan voor een sociale 
woning. We kijken na of de inschrijvingsvoorwaarden zijn 
voldaan.  
 
De voorbije maanden werd deze actualisatie uitgevoerd.
Alle kandidaten hebben een schrijven ontvangen met hun 
gezinsgegevens en de woningen waarvoor zij hebben 
ingeschreven.  

We schreven 626 kandidaten aan. 96 hiervan wonen reeds bij 
WoonAnker en vragen om over te stappen naar een andere 
woongelegenheid omdat hun huidige woning of appartement 
niet langer aangepast is aan de gezinssituatie of omwille 
van fysieke problemen. De overige 530 wensen een sociale 
woongelegenheid te huren.

Indien hierop geen reactie kwam, werd een herinneringsbrief 
verstuurd. Uiteindelijk zijn er 263 kandidaten geschrapt, 
waaronder 25 mutaties. Alle geschrapte kandidaten werden 
op de hoogte gebracht.
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WERKEN TEN LASTE VAN DE HUURDER … 
WERKEN MET KOSTENFORFAITS



Sommigen onder jullie hebben het al gemerkt… Zoals jullie 
weten zijn bepaalde herstellingen ten laste van onze huurders. 
Vroeger kon voor dezelfde herstelling toch een andere kostprijs 
aangerekend worden. Dit had vooral te maken met het aantal 
werkuren of de materiaalkost die nooit identiek dezelfde waren.

Vanaf 1 augustus 2017 werken we voor de meest voorkomende 
herstellingen ten laste van onze huurders op basis van een 
kostenforfait.

Deze forfaits zijn op een eenvoudige en correcte manier tot 
stand gekomen. We nemen de gemiddelde kostprijs van de 
materialen en de werkuren voor één bepaalde herstelling.

Werken met forfaits heeft een aantal voordelen. Niet alleen 
kunnen we zeer snel werken, je weet als huurder op voorhand 
hoeveel de herstelling u zal kosten.

Op die manier komen we niet meer voor verrassingen te staan.

Forfait sanitair Bedrag

WC rol houder € 33,34

Doucheslang € 54,25

Douchestang € 54,93

Handdoekdroger € 74,92

Lavabokraan € 76,10

WC bril € 87,89

Keukenkraan € 117,64

Vervangen lavabo zonder kraan € 38,15

Handwaslavabo € 128,76

WC onderstuk € 138,44

WC jachtbak € 144,74

Mengkraan douche/bad € 150,48

Forfait ontstopping Bedrag

Ontstopping met pomp € 20,00

Ontstopping met veer € 58,15

Ontstopping ROM € 121,00

Forfait schrijnwerk Bedrag

Bijmaken sleutel € 16,05

Slotplaatjes € 16,77

Vervangen deurkruk € 26,59

Uitboren cilinder € 30,00

Brievenbusslot € 41,05

Sleutel met sleutelplan € 46,3

Cilinder € 58,59

Cilinder met code € 123,59

Deurblad schilderdeur en slot € 182,58

Deurblad opdekdeur € 236,68

Binnendeur met omkasting € 298,92

Deurblad laminaatdeur € 363,04

Forfait keukenmeubilair Bedrag

Keukenscharnier € 23,19

Dampkap € 217,29

Keukengootsteen € 345,02

Forfait elektriciteit Bedrag

Vervangen lichtschakelaar € 22,10

Vervangen stopcontact € 22,10

Lamp + Fitting € 38,15

Vervangen deurbel € 61,45

Binnenpost parlefonie € 130,95

Forfait diversen Bedrag

Start cv ketel zonder budget gas € 40,00

Uitkuisen dakgoot € 54,45

Opkuisen woning € 302,5

Glasbreuk vrijstelling € 307,16
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De informatieuitwisseling gebeurt vandaag steeds meer 
digitaal, via het internet, en steeds minder op papier.

Om in de toekomst meer en meer gebruik te kunnen 
maken van deze digitale informatieuitwisseling 
vragen we aan onze huurders om jullie e-mail adres 
door te sturen.
U stuurt een mailtje naar Jessica@woonanker.be met 
vermelding van jullie naam, adres en telefoonnummers. 

Dank bij voorbaat om onze deze info te bezorgen !

Voor informatie en informatieuitwisseling kunt u ook 
terecht op onze website www.woonanker.be 

Wenst u bepaalde vragen te stellen of heeft u technische
of andere opmerkingen, dan kunt u hiervoor terecht op 
onze website.

WoonAnker
Mariadal 1
9140 Temse

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
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WoonAnker heeft melding gekregen 
dat bepaalde firma’s aan de deur komen 

met de bedoeling een contract te laten 
ondertekenen voor het onderhoud van de 
schoorsteen of de septische putten. Ga hier niet 
op in en contacteer WoonAnker!
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DIGITALE INFORMATIE-UITWISSELING


