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Zoals aangegeven in ons vorig nummer, zijn de resultaten 
van de doorlichting van WoonAnker Waas door de 
Visitatiecommissie (Vlaamse overheid) ondertussen gekend.
In dit nummer kunt u lezen dat WoonAnker Waas goed 
presteert mét felicitaties van minister Mathias Diependaele.
Dit is voor ons een signaal om de ingeslagen wegen verder te 
volgen en dagelijks te blijven werken aan onze doelstelling om 
jullie een aangename, duurzame leefomgeving aan te bieden 
waar het goed is om te wonen en te leven.

Het voorbije jaar is dit wat minder gelukt omdat we, door het 
coronavirus, niet konden doen wat we zouden willen doen.
Dit geldt niet alleen voor ons maar ook voor jullie. Wij hopen 
van harte dat we na de zomer 2021 terug in een “gewone” 
wereld kunnen samen leven.
Verder in dit nummer lichten we twee nieuwbouwprojecten 
toe die wij vanaf deze zomer verhuren. 44 woongelegenheden 
in Tielrode en 3 in Stekene.

U kunt ook lezen dat de grote renovatiebeweging in Stekene, 
Sint-Gillis-Waas en Nieuwkerken-Waas op kruissnelheid 
begint te komen. Na elke fase van een tiental woningen die 
afgewerkt zijn, nemen we ook een tevredenheidsenquête af 
bij de betrokken bewoners. Op die manier hopen we, waar 
nodig, te kunnen bijsturen in de werkwijze van de aannemers.
In een gesprek met één van de bewoners geven we haar 
bevindingen weer.

In dit voorwoord hebben wij in het verleden reeds enkele 
malen aangegeven dat wonen bij WoonAnker Waas een 
verhaal is van rechten en plichten. In dat kader is het van 
belang dat onze huurders ons ook melden of zij nog aan de 
voorwaarden voldoen voor het huren van een sociale woning 
of appartement.

Eén van deze voorwaarden is het beschikken over een 
eigendom in binnen- of buitenland. U heeft hierover 
waarschijnlijk reeds gelezen in de pers de laatste weken.
Ook WoonAnker Waas maakt gebruik van de mogelijkheid 
die Vlaanderen biedt om controles uit te laten voeren op dit 
buitenlands eigendomsbezit.

Wij hebben de voorbije weken reeds aan een aantal 
huurders de huuropzeg betekend omwille van dit buitenlands 
eigendomsbezit. Naast de huuropzeg wordt ook de ten 
onrechte genoten sociale korting teruggevraagd.
Wij raden u dan ook aan om 
contact op te nemen met 
onze medewerkers wanneer 
u over binnen- of buitenlandse 
eigendommen zou beschikken.

Hopelijk kunnen wij u in onze 
volgende najaarseditie melden dat 
al onze activiteiten terug hervat zijn 
en dat jullie weer terecht kunnen 
in ons kantoor in Temse of onze 
antennes in Sint-Gillis-Waas en 
Stekene. Als dan de planning van onze 
onderhouds- en herstellingswerken 
zonder voorbehoud kan opgemaakt 
worden, kunnen we weer ten volle 
ter jullie beschikking staan. 

Geniet in ieder geval van de 
komende zomerperiode !

VOORWOORD
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Etienne Audenaert

Chris Lippens
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NIEUWS

Ondergrondse afvalcontainers in Sint-Gillis-Waas 
In samenspraak tussen WoonAnker Waas, MIWA en de 
gemeente kunnen de bewoners van de Sint-Helenastraat 
en de Zwanenhoekstraat sinds eind april gebruik maken van 
de nieuwe ondergrondse containers voor restafval, PMD en 
papier en karton. 

De containers kunnen enkel gebruikt worden met een 
persoonlijke toegangsbadge. Dit systeem vervangt de grijze 
DIFTAR containers. Deze ondergrondse containers zijn 7 dagen 
op 7 te gebruiken, zo kunnen de bewoners hun afval weg 
doen wanneer ze maar willen.

Opruimactie fietsenbergingen 
en ondergrondse garages 
Pieter Dierckxlaan Temse 
Het zal de bewoners van de 
Pieter Dierck xlaan in Temse 
wellicht niet ontgaan zijn dat we 
de laatste maanden druk bezig 
zijn geweest met het opruimen 
van de ondergrondse garage 
en de algemene fietsbergingen.  

Dankzij onze nieuwe werkkracht Abdel, die hier voor 
zeer ijver ig de handen ui t  de mouwen heef t 
gestoken, zien de fietsenbergingen er weer netjes uit.  

Oude en verroeste fietsen werden 
opgehaald en alle rommel en 
afval wat niet in een fietsenberging 
thuishoort werd afgevoerd. 

We willen de bewoners er nogmaals 
op wijzen dat deze bergingen geen 
opslagruimten zijn om persoonlijke 
rommel te stockeren. Het kost de 
maatschappij jaarlijks bergen geld om afval af te voeren. Wij 
zijn dan ook genoodzaakt om hierop strenger toe te zien en 
om de gemaakte kosten door te rekenen aan de vervuilers. 

Stelselmatig zullen nog andere wijken 
waar ook gebruik wordt gemaakt van 
gemeenschappelijke fietsenbergingen, 
aan de beurt komen. 

Bij vragen of opmerkingen kan 
je  s teeds contac t  opnemen 
met WoonAnker Waas via het 
telefoonnummer 03 771 10 33 of via 
info@woonankerwaas.be.

TIP: Omwille van de coronamaatregelen zijn wij nog steeds 
genoodzaakt om achter gesloten deuren te werken en fysiek 
contact zoveel mogelijk te beperken. We raden jullie daarom 
aan om de maandelijkse huur te betalen per doorlopende 
opdracht en dit vóór elke 10de dag van de maand.
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In heel Vlaanderen worden de sociale huisvestings-
maatschappijen op regelmatige basis doorgelicht door 
de Vlaamse overheid. Op 8 en 9 oktober 2020 streek de 
visitatiecommissie neer in Temse. Drie specialisten van 
deze visitatiecommissie voerden gedurende twee dagen 
gesprekken met bestuurders en personeel van WoonAnker 
Waas alsook met lokale beleidsverantwoordelijken, 
ambtenaren, welzijnsactoren en huurders.
 
Er werd nagegaan hoe WoonAnker Waas  presteert op 
vlak van beschikbaarheid en kwaliteit van het patrimonium 
en de betaalbaarheid hiervan. Er werd ook gekeken naar 
het sociaal beleid, de klantgerichtheid en de financiële 
leefbaarheid. M.a.w. de volledige werking van WoonAnker 

Waas werd doorgelicht. 
                                                
WoonAnker Waas is fier op het behaalde resultaat
Meer dan 80% van de doelstellingen kregen een zeer 
goede of goede beoordeling, slechts drie operationele 
doelstellingen kregen een score die voor verbetering vatbaar 
is. Geen enkele van de doelstellingen werd als onvoldoende 
beoordeeld. De visitatiecommissie geeft ook aan in het 
rapport dat het een hele prestatie is om de fusie tussen de 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen in Sint-Gillis-
Waas en WoonAnker op zo’n korte termijn te verwerken. 

Bestuurders en personeel van WoonAnker Waas 
zijn verheugd over deze mooie resultaten die een 
stimulans betekenen om de werking van onze 
huisvestingsmaatschappij verder te blijven verbeteren en 
voort te timmeren aan een goede samenwerking met onze 
huurders, kandidaat-huurders en partners.

VISITATIECOMMISIE

1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

OD 1.1. De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Goed

OD 1.2. De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan n.v.t.

OD 1.4. De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten  
te realiseren

Goed

OD 1.5. De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Goed

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING

OD 2.1. De SHM staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aan-
passing ofvervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig

Goed

3. BETAALBAARHEID

OD 3.1. De SHM bouwt prijsbewust V.V.V.

OD 3.2. De SHM verhuurt prijsbewust Goed

4. SOCIAAL BELEID

OD 4.1. De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed

OD 4.2. De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Goed

OD 4.3. De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan Goed

OD 4.4. De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten  
en bij wijkbeheer

V.V.V.

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID

OD 5.1. De SHM is financieel leefbaar. zeer goed

OD 5.2. De SHM beheerst haar kosten goed Goed

OD 5.3. De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en 
domiciliefraude

zeer goed 

OD 5.4. De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan Goed

6. KLANTGERICHTHEID

OD 6.1. De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed

OD 6.2. De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende 
organisaties snel en duidelijk

Goed

OD 6.3. De SHM meet de tevredenheid van klanten V.V.V.

Felicitaties van minister Diependaele voor goed 
rapport voor WoonAnker Waas

Het rapport is online consulteerbaar op: https://www.wonenvlaanderen.be/visitatie-rapporten
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NIEUWE PROJECTEN

Stekene, Sint-Jozefslaan  

Van de halfopen bebouwingen 
in de Sint-Jozefslaan te Stekene 
had WoonAnker Waas er nog 
drie in haar bezit. Vermits de 
woningen dateren van begin 
de jaren 50 werd er beslist om 

de nummers 11 en 13 te slopen en er drie BEN-woningen 
(bijna-energieneutraal) te realiseren. De nummer 1 krijgt later 
ook een nieuwe invulling.  

De werken werden opgestart in het voorjaar 2020 door de firma 
VHK uit Belsele. Na de sloopwerken was al snel duidelijk dat 
de funderingswerken, mede door een hoge grondwaterstand, 
niet evident zouden verlopen. Met de nodige inspanningen van 
de aannemer en de gunstige weersomstandigheden verliep 
de verdere ruwbouwfase relatief vlot en is de afwerking volop 
aan de gang.

Het zijn voor WoonAnker Waas de eerste woningen die geen 
gewone aardgasvoorziening meer hebben en qua technieken 
bijna energieneutraal en zelfvoorzienend zijn. Hiermee tracht 
WoonAnker Waas haar steentje bij te dragen binnen het 
Vlaams klimaatbeleid. We hopen begin juli 2021 de sleutels 
te kunnen overhandigen aan drie jonge gezinnen. 

 
Het bouwen van 44 appartementen waarvan 30 assistentieflats 
op de Antwerpse steenweg in Tielrode kende een moeilijk 
traject waarbij we zowel bij de voorbereidingen als tijdens de 
realisatie verschillende hindernissen hebben moeten nemen.  

Ondanks dit alles kan WoonAnker Waas trots zijn op de 
realisatie van dit project. Bouwfysisch voldoet het project 
volledig aan de nieuwste normen. Het was een hele uitdaging 
om op dergelijk projectniveau zo hoog te scoren. De locatie is 
fantastisch. Deze rustige omgeving kadert volledig in het opzet 
om senioren een appartement met alle hedendaags comfort 
te kunnen aanbieden.    
                                            
De samenwerking met woonzorgcentrum Huize Vincent  
maakt dit project compleet en uniek. Dit zijn de allereerste 
sociale assistentieflats in Temse. 
Bovendien zijn er in het derde gebouw ook nog eens vijf  
flats voorzien voor mensen met een mentale beperking. 
Deze zullen in samenwerking met vzw De Klokke beheerd 
worden. De prachtige ontmoetingsruimte, die met oog 
voor het authentieke volledig werd gerenoveerd en het  
aangelegd binnengebied werken uitnodigend om de 
bewoners, weliswaar na corona, opnieuw samen te brengen 
en er leuke activiteiten te beleven.

Tielrode, De Brabander
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RENOVATIEPROJECTEN

WoonAnker Waas is momenteel volop 
bezig met de uitvoering van vier grote 
renovatieprojecten in  Sint-Gillis-Waas en 
Stekene. Met een investering van meer dan 
20 miljoen euro worden ruim 400 woningen 
aangepast aan de huidige comfortnormen 
en voorzien van bijkomende isolatie.  

De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen,  
in groepen van 10 tot 12 woningen. Zo zijn in Meerdonk de 
eerste drie fasen afgewerkt en een gedeelte van fase 1 
in De Klinge. In het project in de Bloemenwijk in Stekene is 
momenteel de eerste fase afgewerkt en zijn in fase 2 en 3 
de binnen- en dakwerken aan de gang.              
                                                
Een derde project in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels is  
inmiddels ook opgestart. Na de zomervakantie starten de 
werken in het vierde project in Kemzeke, Sint-Gillis-Waas,  
Klein Sinaai en Nieuwkerken-Waas. 

Werken in bewoonde woningen in corona-
tijden is niet altijd vanzelfsprekend. Zo zijn 
de twee eerste projecten gestar t in volle 
coronacrisis, met achterstanden tot gevolg 
wegens o.a. periodes van quarantaine bij 
onderaannemers en soms ook bij bewoners. 

Wij willen dan ook graag de bewoners 
bedanken voor het nodige geduld 
en wij hopen vooral dat er in de 

volgende maanden alleen maar verbetering zal zijn 
naarmate de coronacijfers weer de goede kant op gaan.  
Dit renovatieproject loopt tot eind 2022. Momenteel zijn er 
een 50-tal woningen afgewerkt en plannen we tegen de 
zomervakantie een totaal van ruim 100 afgewerkte woningen. 

Na elke fase zal er een enquête gehouden worden bij de 
bewoners om te peilen naar hun tevredenheid, maar vooral 
ook om de werkwijze permanent bij te sturen waar nodig.  

Renovatieprojecten komen  
op kruissnelheid
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Myriam is een gekend gezicht in De Klinge 
en al jarenlang huurster van WoonAnker 
Waas. Haar woning in de Schooldreef 
werd eind 2020 gerenoveerd. Myriam 
heeft het hart op de tong en stond ons 
daarom graag te woord over hoe de 
renovatie bij haar verlopen is. 

Dag Myriam, de renovatie van je woning is nu enkele 
maanden achter de rug. Hoe kijk je er op terug? 
De voorbereiding van de renovatie was als alleenstaande niet 
gemakkelijk voor mij. Binnen werden onder andere mijn keuken, 
badkamer en de verwarming gerenoveerd en het dak werd 
vervangen. Dit betekende dat ik voor de start van de werken 
alle kasten in de keuken en badkamer moest leegmaken, de 
zolder moest leegmaken en veel meubels moest verschuiven. 

Ik kreeg hiervoor hulp aangeboden door de sociale dienst 
van WoonAnker Waas. Als alleenstaande was het namelijk niet 
gemakkelijk om dit allemaal alleen te doen, maar ik vermoed 
dat dit voor een gezin met kinderen ook niet evident moet zijn.
 
De buren hebben elkaar ook goed geholpen. We deelden de 
informatie die we kregen van de aannemer en WoonAnker 
Waas met elkaar en we hielpen elkaar uit de nood. Tijdens 
de renovatie was er veel lawaai en stof in huis maar door het 
plaatsen van stofwanden en een grondige poetsbeurt op het 
einde van de werken, was dit snel vergeten.

Kon je tijdens de renovatie koken en je wassen?  
In de garage werd een tijdelijke oplossing voorzien, maar ik 
ging elke middag langs bij mijn moeder om me te wassen. 

Het was wel minder warm in huis omdat de verwarming ook 
vernieuwd werd. Gelukkig werden er kacheltjes voorzien door 
de aannemer.

Wat vond je van de aannemers? 
Ze waren heel vriendelijk en behulpzaam. Soms moest ik wel 
wat achter hun veren zitten, maar uiteindelijk ben ik heel blij 
met het eindresultaat. 
 
Vertel ons meer ...
Ik ben heel blij met de nieuwe keuken. Ik heb zoveel 
bergruimte dat ik niet weet wat waar te zetten (zegt ze met 
een glimlach).  De nieuwe douche vinden mijn dochter en 
ik een hele verbetering ten opzichte van het oude bad. De 
badkamer is ook mooi afgewerkt. We zijn er heel blij mee! 

Mijn poezen liggen ook graag op de nieuwe radiatoren. 
Lekker warm voor hen. Ik vind het wel jammer dat de nieuwe 
verwarmingsbuizen op de muren liggen, maar dat is smaak.
Daarnaast hoop ik dat door de extra isolatie in de muur en 
onder het dak mijn gasfactuur gaat dalen, maar dat moeten 
we nog afwachten natuurlijk.

Na de ingebruikname kwamen er nog kleine problemen 
naar boven, maar die werden door WoonAnker Waas en 
de aannemer snel opgelost. Tijdens de renovatie moest ik 
even op de tanden bijten, maar het eindresultaat maakt het 
de moeite waard!

Eind goed, al goed dus?
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M E E I K L E K S N O R A

W K I L S I L L Y R A M A

U M L E G E L A N T I E R

A A E I L E L M L A P O V

L R O O K A M I L L E L I

K J F K L A P R O O S B O

N O R D N E D O D O R N O

E L E N T E K L O K J E L

R E P L E D N E V A L R T

E I M V E E D I H C R O J

B N A I S N E T R O H K E

K G K B O T E R B L O E M

A J E E I L E L R E T A W

Zoek het verborgen woord! Doorkruis alle 
woorden en stuur ons het woord dat je kan 
vormen met de overgebleven letters door. Je 
kan het antwoord t.e.m. 31 mei 2021 doormailen 
naar karen@woonankerwaas.be of opsturen naar 
Mariadal 1 te 9140 Temse. Als onderwerp vermeld 
je “antwoord woordzoeker“, vergeet niet je naam 
en adres erbij te vermelden. Wie weet ben jij de 
winnaar! De winnaar zal in de volgende editie van 
’t WoonAnkertje vermeld worden en persoonlijk 
op de hoogte gebracht worden.
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AGAVE
AMARYLLIS 
ARONSKELK
BERENKLAUW
BOTERBLOEM
EGELANTIER
HORTENSIA
KAMILLE
KAMPERFOELIE
KLAPROOS

KORENBLOEM
LAVENDEL
LENTEKLOKJE
MARJOLEIN 
ORCHIDEE
PALMLELIE
RODODENDRON
VIOOLTJE
WATERLELIE

Adres kantoor Temse
Mariadal 1, 9140 Temse 
Telefoon 03 771 10 33 
E-mail info@woonankerwaas.be

Openingsuren kantoor Temse  
en Sint-Gillis-Waas 
Maandag, dinsdag, woensdag, 
vrijdag van 9.00u tot 12.00u
Donderdag gesloten.

 Adres kantoor Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 10, 
9170 Sint-Gillis-Waas 
 

Adres kantoor Stekene
OCMW Stekene 
Kerkstraat 14, 9190 Stekene
Enkel op afspraak

Het woord dat we vorige keer 
zochten in onze woordzoeker 
was “GEZELLIGHEID” 
De winnaar werd getrakteerd 
op een cadeaubon van de 
gemeente Sint-Gillis-Waas. 
Proficiat aan mevrouw 
Koolmees Astrid uit De Klinge.


