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VOORWOORD
Beste bewoners
Bij het begin van het nieuwe jaar hebben we de gewoonte
om even terug te kijken naar het voorbije jaar en een blik te
werpen naar de toekomst.
2021 was net als 2020 geen gemakkelijk jaar met
opeenvolgende coronagolven.
Onze renovatiewerken verlopen stroef maar ondertussen
zijn toch reeds 150 van de 404 woningen gerenoveerd. Over
renovatiewerken leest u nog meer in dit nummer.
Wij hebben het voorbije jaar twee nieuwbouwprojecten
afgewerkt met drie woningen in Stekene en vierenveertig
appartementen in Tielrode, zodat we momenteel 1.805
woningen en appartementen kunnen verhuren.

Wel zullen we vanaf 12 januari tweemaal per week ter
plaatse zijn op ons nieuw contactadres in Stekene, zodat onze
bewoners terecht kunnen én in Temse én in Sint-Gillis-Waas
én in Stekene.
Tot slot willen we jullie en jullie familie en vrienden het allerbeste
wensen voor 2022 :
•
•
•
•

een jaar van goede gezondheid
een jaar waar iedereen zichzelf kan zijn
een jaar van verdraagzaamheid ten opzichte van onze
medemens.
een jaar waarin we verder blijven werken aan goed
wonen bij WoonAnker Waas.

U leest in dit nummer ook waar we in 2022 starten met het
bouwen van nieuwe woongelegenheden.
Net als de voorgaande jaren heeft u midden december uw
nieuwe huurprijsberekening voor 2022 ontvangen en heeft
u de kans gehad om hierover toelichting of aanpassing te
vragen.
Voor 2022 hopen we eindelijk terug (letterlijk) dichterbij onze
huurders te kunnen komen. Onze sociale dienst wil heel wat
initiatieven opstarten die vandaag helaas omwille van corona
afgeblokt worden.

Chris Lippens

Etienne

Audenaert
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NIEUWBOUWPROJECTEN

Vanaf 7 maart 2022 wordt dan gestart met de bouw van 23
woongelegenheden in de Teerlingwijk in Meerdonk, waarvan
3 woningen met drie slaapkamers en 10 duowoningen.
Tenslotte bouwen we vanaf 25 april 2022 24 woongelegenheden
in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels, waarvan 4 woningen en 10
duowoningen.
ontwerp Nijverheidsstraat

Nieuwbouwprojecten op komst.
Momenteel zijn er geen nieuwbouwprojecten in
uitvoering bij WoonAnker Waas.
Vanaf 2022 starten we volop met de uitvoering van
verschillende nieuwbouwprojecten op verschillende
locaties.
Op 10 januari 2022 wordt gestart met de afbraak van 5
oude woningen in de Nijverheidsstraat in Temse, waarna
we 7 nieuwe appartementen bouwen, waarvan drie met
één slaapkamer op het gelijkvloers en vier met twee
slaapkamers op de verdieping.
Vanaf 1 februari 2022 beginnen we met de bouw van
4 duowoningen in de Kouter in Meerdonk.
Een duowoning heeft op het gelijkvloers een appartement
met één slaapkamer en op de verdieping een duplexappartement met twee slaapkamers.

In de eerste helft van 2022 beginnen we dus met de bouw van
62 bijkomende woongelegenheden.
Met de projecten in de Teerling- en de Bagoniewijk willen we de
huidige bewoners van deze wijken de kans geven om, indien zij
dit wensen, over te stappen naar een kleinere woongelegenheid,
aangepast aan hun huidige gezinssamenstelling.
In ons volgend nummer geven we jullie een overzicht van de
nieuwbouwprojecten die momenteel ontworpen worden en
die waarschijnlijk vanaf 2023 gebouwd zullen worden.

TIP: Voorkom verstopping en gooi niet zomaar alles in
het toilet.
•
Spoel enkel WC-papier door in het toilet en niet
anders.
•
Gebruik geen oplosbare vochtige doekjes, zij
verminderen de kans op verstoppingen maar
bevatten chemische stoffen die een goede
werking van de septische put zwaar belasten
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ACTIVITEITEN

In onze hedendaagse maatschappij is het de kunst om op
een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Niet altijd
even makkelijk, maar bij WoonAnker Waas proberen we
geregeld om onze huurders dichter bij elkaar te brengen.
Als mensen elkaar beter leren kennen wordt samenleven
vaak makkelijker. Wij willen jullie ook graag beter leren
kennen om op een ongedwongen manier te kunnen
samenwerken aan verbeteringen en om onze werking
beter te kunnen afstemmen op onze huurders.
We zoeken naar positief ingestelde mensen die op
een opbouwende manier willen meewerken aan die
verbeteringen.
Ben jij zo iemand? Neem dan contact op met
onze sociale dienst !
Ondanks de moeilijke coronaperiode slaagden we er
toch in om samen met de bewoners van verschillende
wijken enkele leuke en hartverwarmende activiteit te
doen.
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We hopen dat er op die manier misschien
bewonersgroepen of comités kunnen ontstaan die er op
hun beurt voor kunnen zorgen dat elke bewoner een stem
krijgt.
Alvast een dikke dankjewel aan de aanwezigen en aan
diegene die zich hiervoor met hart en ziel hebben ingezet.
Zo reden we begin oktober uit met de soepkar. Op deze
nog mooie nazomerse dag werden de bewoners van de
Pieter Dierckxlaan niet alleen op soep getrakteerd, ook de
ijskar kon veel buurtbewoners blij maken. De wijkagenten
kwamen even meegenieten en al gauw ontstond een
ongedwongen sfeer. Losse babbels, een nazomers
zonnetje en veel vrolijke gezichten, een goeie mix voor een
toffe middag in een toffe buurt.
De senioren van Mariadal konden een warm tasje soep
ook niet weerstaan. Het bankje was snel goed gevuld
door onze trouwe bewoners. Onze jongens van de sociale
dienst zorgden voor wat interactie. Een gezellige bende
daar op Mariadal !


ACTIVITEITEN

Trick or treat
Op 31/10 organiseerde buur tbewoonster Jessica uit
de Bagoniewijk in Sint-Pauwels een Halloweentocht.
Er namen 32 kinderen en 20 volwassenen deel.
Samen gingen ze verkleed deur aan deur om snoep te vragen
en deden ze een griezeltocht door het bos.
Op het einde van de tocht kregen ze een lekker tasje
pompoensoep in het wijklokaal van de Bagoniewijk.
De Brabander
Ons gloednieuw woonzorgproject De Brabander in Tielrode
werd op 7 oktober 2021 officieel ingehuldigd. Deze gezellige
receptie ging van start met een aantal speeches van directie
en voorzitter. Daarna konden alle genodigden genieten van
een hapje en een drankje aangevuld met een streepje zon
en een vleugje muziek.

De bewoners van deze site maken er geregeld een gezellige
middag van. De ontmoetingsruimte van De Brabander wordt
dan omgetoverd tot “café ‘t Schuurke” waar het onder het
toeziend oog van vrijwilligster Chris aangenaam vertoeven is.
Sint
De kinderen die meededen met de
kleurwedstrijd konden een cadeautje
winnen. Diegene die de mooiste
kleurplaten instuurden kregen van de
sint een kleurboek en
wat lekkers. Proficiat
aan de winnaars!

Ben je ook geïnteresseerd om in je wijk
of buurt een comité op te richten of wil je
met een bestaande groep vrijwilligers een
burenbijeenkomst organiseren? Laat het ons
dan weten, WoonAnker Waas biedt graag
ondersteuning.
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NIEUWS
Nieuw !

Bevraging poetsdienst

Vanaf 12 januari 2022 kunnen we eindelijk van start gaan met onze
antennewerking in Stekene. We hebben een nieuwe “contactadres”
voor de bewoners van Stekene in ons kantoortje in de Bloemenwijk.
Om jullie beter van dienst te kunnen zijn en om jullie duidelijk te woord
te kunnen staan kan je bij ons terecht op woensdagvoormiddag
en vrijdagvoormiddag tussen 9 uur en 12 uur.

Bij 365 huurders van WoonAnker Waas worden de traphallen
en algemene delen gepoetst door het door ons aangesteld
poetsbedrijf. Begin oktober vroegen we via een enquête de
huurders hun mening over de poetsploeg. 131 huurders of 36%
antwoordden daarop.

Inschrijvingen voor kandidaat-huurders gebeuren nog steeds
op afspraak. Dit zal dus niet meer in de kantoorruimte van het
OCMW plaatsvinden, maar wel op ons nieuw contactadres.
Een medewerker van WoonAnker Waas staat jullie graag te
woord in de Ranonkelstraat 1, 9190 Stekene.

Hoe tevreden ben je over de poetsploeg die de traphallen en
algemene delen poetst?

Corona:
Het is al lang geen nieuws meer, ondertussen zijn de opgelegde
coronamaatregelen al bij zowat iedereen goed ingeburgerd.
Wij proberen om onze dienstverlening zo normaal mogelijk
te laten verlopen. De kantoren in Temse en in Sint-Gillis-Waas
blijven open op de normale openingsuren: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00u tot 12.00u.
Voor een bezoek in onze kantoren geldt nog steeds het volgende:
•
draag een mondmasker
•
één persoon tegelijk binnen
•
hou voldoende afstand wanneer iemand binnen is
en je toch moet wachten
•
desinfecteer je handen
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Op de belangrijkste vraag rond de tevredenheid kwam geen
uitgesproken resultaat. Ongeveer een derde is ontevreden,
ongeveer een derde antwoordt neutraal en iets meer dan
een derde van de huurders is tevreden.
Uit de open vragen rond de tevredenheid kwam naar voor
dat vele huurders blij zijn dat het poetspersoneel in de loop
van de zomer wijzigde. Het geleverde werk is volgens velen
nu beter. Alle andere opmerkingen worden opgevolgd door
WoonAnker Waas. Alleszins wil een duidelijke meerderheid
wil in de toekomst de poetsploeg behouden.

RENOVEREN IS NIET ALTIJD GEMAKKELIJK

In het verleden gebeurde het onderhoud van het patrimonium
van Volkswoningen niet altijd zoals het hoorde.
Velen onder jullie hebben dit ervaren en als het nodig was,
staken jullie zelf de handen uit de mouwen.
Na de fusie in 2018 heeft WoonAnker Waas de koe bij de
horens gevat en werd er volop gestart met de renovatie van
het patrimonium en dit in 404 woningen.
Dat dergelijke werken niet altijd verlopen zoals het hoort is
iets waar je rekening mee moet houden. Wij vragen hier grote
inspanningen van de betrokken bewoners.
Wij kunnen jullie wel garanderen dat iedereen binnen WoonAnker
Waas zijn uiterste best doet om deze renovatiewerken zo vlot
mogelijk te laten verlopen.
Na afwerking van de woningen stellen we vast dat onze
huurders tevreden zijn met het resultaat.
Er is echter een kleine groep van huurders, hierbij gesteund
door buitenstaanders met andere intenties, die voornamelijk via
sociale media aan de buitenwereld melden hoe slecht alles
wel verloopt en hoe slecht het beleid is van WoonAnker Waas.
Dat de mensen vandaag mondiger worden en via verschillende
kanalen hun boodschap verkondigen is geen probleem.

Wat we wel mogen verwachten is dat de boodschap die men
geeft strookt met de waarheid en dat dit op een “beleefde”
manier gebeurt.
Voor de medewerkers van WoonAnker Waas is het niet leuk
om door een kleine groep van bewoners steeds verweten te
worden via telefoon, mail en in de wijken.
Dit is helaas ook een vaststelling voor andere zaken waar
bewoners van mening zijn dat hun boodschap beter overkomt
wanneer dit op een verbaal agressieve wijze gebeurt.
WoonAnker Waas lever t vele inspanningen om haar
dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, maar hangt
in vele gevallen ook af van externe partners.
Dat bepaalde zaken beter kunnen is duidelijk.
Hierop wijzen met een vriendelijk woord zou alles veel
aangenamer maken voor iedereen.
Gelukkig kunnen we zeggen dat voor minstens 98% van onze
bewoners hun huis of appartement ook een thuis is, waar het
goed is om te wonen.
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APPELTAART
CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
FONDUE
GEBRAAD
HUTSEPOT
IRISHCOFFEE
JENEVER
KANEEL
KASTANJE
OVENSCHOTEL

PUREE
ROOKWORST
SCHNITZEL
SLAGROOM
SPEKJES
SPRUITJES
STOOFVLEES
THEE
WORTELSTOEMP
KOOL

Het woord dat we vorige keer
zochten in onze woordzoeker
was “sprookjesboek”
De winnaar werd getrakteerd
op een cadeaubon van de
gemeente Sint-Gillis-Waas.
Proficiat aan Piessens Erwin.
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Adres kantoor Temse
Mariadal 1, 9140 Temse
Telefoon 03 771 10 33
E-mail info@woonankerwaas.be

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

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

Adres kantoor Stekene
Ranonkelstraat 1 9190 Stekene
Woensdag en vrijdag van 9.00u
tot 12.00u

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

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. vrijdag 4 februari 2022 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.

