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Bij het begin van dit nieuwe jaar, willen wij jullie namens de 
medewerkers en bestuurders van WoonAnker Waas een 
gezond, gelukkig, warm en goed 2023 toewensen.

WoonAnker Waas zal sowieso alle zeilen bijzetten om jullie 
een comfortabele woonst te blijven garanderen. Dit zal niet 
altijd zo vanzelfsprekend zijn wanneer we renovatiewerken 
uitvoeren bij u,  maar het resultaat verzacht deze moeilijke 
periode.

De vorming van de woonmaatschappijen in het Waasland 
is volop in voorbereiding. Voor de huurders uit Temse en 
Sint-Niklaas kunnen we aangeven dat de vorming van de 
nieuwe woonmaatschappij gestaag vordert. Deze nieuwe 
woonmaatschappij zal ongeveer 3.500 woningen beheren in 
Temse en Sint-Niklaas met een uitgebreide personeelsploeg.

Over hoe de vorming van de woonmaatschappij  
“Waasland-Oost” - waarnaar onze huurders in Stekene en  
Sint-Gillis-Waas zullen overstappen - evolueert, hebben wij 
vanuit WoonAnker Waas geen zicht op. Deze voorbereiding 
gebeurt volledig vanuit de huisvestingsmaatschappij in 
Beveren. 

De nieuwe woonmaatschappijen moet van start gaan uiterlijk 
tegen 30 juni 2023, dus op vrij korte termijn. Wij houden jullie 
nog op de hoogte.

In dit nummer van ’t WoonAnkertje komen we terug op onze 
oproep naar huurders die mee willen nadenken over de 
werking van WoonAnker Waas. 
Ook lichten we een nieuwe huurdersverplichting toe waarbij 
jullie zich onder bepaalde omstandigheden moeten laten 
inschrijven als werkzoekende bij VDAB.
We geven ook tips voor een gezond woonklimaat.
Tenslotte blikken we terug op enkele voorbije activiteiten.

VOORWOORD
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In onze vorige editie van ’t WoonAnkertje deden we een 
oproep om een bewonersadviesorgaan op te richten. Er zijn 
ondertussen al enkele enthousiastelingen die zich geroepen 
voelen om het aanspreekpunt te zijn in hun regio. Maar we 
zijn nog op zoek naar mensen die zich willen engageren 
voor o. a. de regio Sint-Gillis-Waas.

De bedoeling is dat een groep huurders meedenkt, mee 
participeert en ons meehelpt met duidelijke communicatie 
naar alle bewoners toe.  Door samen te kijken naar wat de 
belangrijkste aandachtspunten zijn voor onze huurders en 
waar er verbeteringen kunnen komen om samen te streven 
naar een betere leef-en woonomgeving. 

Als je interesse hebt om een actief aanspreekpunt te zijn in 
jouw regio, laat het ons dan weten door te mailen naar een 
van volgende emailadressen.
socialedienst@woonankerwaas.be
bewonersvereniging.temse1@gmail.com
bewonersvereniging.steendorp1@gmail.com
bewonersvereniging.stekene1@gmail.com

Tips voor een vlotte betaling van de huur 

• Betaal het correcte bedrag. Pas zelf het bedrag 
aan of verwittig je bank.

• Schrijf de huur over vóór de 10de van elke maand

• Vermeld steeds jouw persoonlijke 
gestructureerde mededeling in de 
overschrijving. Dit kan je terugvinden links 
onderaan op je huurprijsberekening naast 
OGM-nr. 

• Betaal je huur bij voorkeur via een doorlopende 
opdracht. Deze kan je zelf of bij de bank 
aanmaken. 

• Als je moeilijkheden hebt om de huur te betalen, 
neem dan contact met ons op. We bekijken dan 
met jou wat de mogelijkheden zijn om de betaling 
van eventuele achterstallige huurgelden te spreiden 
in een afbetalingsplan. Het is heel belangrijk dat je 
dat plan goed volgt want als je schulden te hoog 
oplopen, kun je je sociale huurwoning verliezen.  
 
Je kan bellen, mailen of even langskomen.  
Tel: 03/771.10.33 of mailen naar eva@
woonankerwaas.be.

Een nieuw jaar is begonnen
Tijd om even te herbronnen
Ook al verandert er een heleboel
Een leuke woning blijf t ons doel
Zoals altijd staan we voor u klaar
Onze beste wensen voor het nieuwe jaar
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FrankyDe GraeveEtienne 
Audenaert
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Door de kleinste spleten en gaten komen ze binnen.  
Eenmaal in huis vinden ze makkelijk eten…
Dit zorgt voor overlast: ze bijten in kabels, verpakkingen 
en laten uitwerpselen achter.

Om deze ongevraagde bezoekers buiten te houden, 
geven we jullie 5 tips:

• Plaats etenswaren altijd op rekken of in 
keukenkasten. Bewaar eten nooit op de grond.

• Bewaar eten in gesloten verpakkingen. Glazen 
bokalen of plastiek dozen zijn ideaal. Karton of 
papier is een feest voor elke muis

• Poets de keuken regelmatig. Etensresten zorgen 
voor allerlei ongedierte.

• Gooi afval meteen weg. 

• Zorg voor vuilnisbakken met een stevig gesloten 
deksel. Sluit je vuilnisbakken steeds goed af.
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GEEN MUIS IN HUIS!  
5 TIPS TEGEN MUIZEN

VENTILEREN EN VERLUCHTEN HOE EN WAAROM?

Schimmelvorming ten gevolge van gebrekkige verluchting komt 
helaas nog te vaak voor. Om de lucht in je woning gezond te 
houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en te 
verluchten.  Als je de lucht niet voldoende ververst, stapelen 
vocht en schadelijke stof fen zich op in de woning. Dat kan 
gezondheidsproblemen geven. Zwangere vrouwen, kinderen, 
ouderen en zieken zijn hiervoor het meest kwetsbaar.

Wist je dat …
Het meeste vocht dat in onze woning zit van onze eigen 
activiteiten komt. We produceren zelf liters waterdamp per dag. 
Een gemiddeld gezin ongeveer tot 15 liter vocht per dag produceert. 
Bij koken, douchen, afwassen, ademen, slapen… Alleen al slapen 
levert zo’n 1 à 2 liter per nacht op. Elke dag wordt er bijna anderhalve 
emmer water (in de vorm van damp) in onze woning verspreid.  

Wanneer deze vochtige lucht niet wordt afgevoerd, worden deze 
dampen omgezet in water als het een koud vlak tegenkomt. Dit 
noemen we condensatie. Deze condensatie komt vooral voor op 
de koudste oppervlakten, in hoeken en achter meubels. Net op 
de plaatsen waar verse lucht niet kan circuleren. Het gevolg is 
dat het behangpapier nat en klam wordt en dat het water van 
de ruiten druipt.  Als deze vochtige plekken ook nog eens zwart 
worden, hebben er zich schimmels gevormd op die plaatsen. 
Dit moeten we zeker trachten te vermijden want dit kan heel wat 
schade aanrichten aan de woning. 

Als we minder vocht produceren, verkleinen we ook de 
kans op condensatie en schimmelvorming. Van zodra er 
vochtige lucht aanwezig is, is het dus heel belangrijk om 
deze dampen (ook geur tjes, tabaksrook, koolstofdioxide en 
koolstofmonoxide) onmiddellijk te verwijderen en te vervangen 
door verse lucht. Dit doen we door te ventileren en te verluchten.  

De geproduceerde dampen moeten uit de woning verwijderd 
worden en verse lucht moet aangevoerd worden. 

Ventileren
Om te ventileren is het niet nodig een grote opening te hebben, 
wel om voortdurend (of zo vaak mogelijk) voor verse lucht te 
zorgen. Zet de ramen op een kleine kier of kiep en/of zorg dat 
de ventilatieroosters aan de ramen open staan. 

Verluchten
Om snel een grote hoeveelheid vochtige of vervuilde lucht af te 
voeren kan je de woning verluchten door ramen en deuren wijd 
open te zetten. 
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5 belangrijke regels

1. Beperk zoveel mogelijk de vochtproductie binnen 
in de woning

2. Voer de ontstane damp zo snel mogelijk af naar 
buiten. 

3. Vermijd dat de damp zich door de woning kan 
verspreiden, vooral van warme plaatsen naar koude 
(condensatie vermijden).

4. Zorg voor een kleine maar constante ventilatie 
in de plaatsen op het ogenblik dat er personen 
aanwezig zijn. 

5. Bij vochtig of zeer koud weer mogen de bewoonde 
vertrekken niet te sterk afkoelen. Zorg voor kleine, 
continue verwarming.
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Wist je dat … er een nieuwe huurdersverplichting geldt ?
 inschrijven bij de VDAB vóór 1 april 2023
 
Als je een sociale woning huurt en nog geen werk hebt, 
moet je je  inschrijven bij de VDAB. Op deze manier wil de 
Vlaamse regering je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 
 
Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), 
wettelijke samenwoner of feitelijk partner met wie je al één 
jaar samenwoont. 
 
Je moet dus verplicht inschrijven bij de VDAB als je :
• niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
• tussen de 18jaar en 65 jaar bent
• nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB
 
Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?
Je hoeft niets te ondernemen als je een leefloon van het 
OCMW ontvangt. Het OCMW volgt dan verdere stappen 
met je op. Ben je arbeidsongeschikt, invalide of hebt je 
een erkende handicap, dan moet je niet voldoen aan deze 
verplichting. De verhuurder zal dit nagaan. 

 

Tegen wanneer moet je je inschrijven ? 
Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving 
bij VDAB in orde te maken. 

Wat gebeurt er als ik me niet inschrijf? 
Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. 
Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan kan je een 
administratieve geldboete krijgen. 
 
Hoe inschrijven bij VDAB?
1. Bij voorkeur on-line via www.vdab.be  Let op: het is 

niet voldoende om een VDAB-account aan te maken, 
je moet je inschrijven als werkzoekende

2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 
elke werkdag tussen 8.00u en 16.30u. Een VDAB 
bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op 
dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting 
en wetswijziging.

3. Via de werkwinkel van VDAB  
  Laagstraat 14, Temse
        Noordlaan 4, Sint-Niklaas

Wat kan VDAB voor je doen na je inschrijving? 
VDAB wil iedereen een kans geven op een zinvolle en 
duurzame loopbaan. Werk biedt structuur, eigenwaarde 
en betrokkenheid in een altijd bewegende maatschappij. 
Daarom wil VDAB jou ondersteunen in jouw zoektocht naar 
werk. 

Miwa zoekt schoon volk ! 
 
Zwer f vuil is helaas een alom gekend probleem. 
Dagdagelijks worden we geconfronteerd met 
achtergelaten vuilnis dat in onze straten rondslingert. 

We krijgen bij WoonAnker Waas geregeld meldingen 
binnen over sluikstort en zwerfvuil. Tot in de algemene 
delen van appar tementsgebouwen, ondergrondse 
garages en fietsbergingen vinden we regelmatig afval en 
troep terug. Dit zorgt niet alleen voor een onveilig gevoel, 
het trekt ook ongedierte aan. 

WoonAnker Waas doet al het mogelijke om dit in goede 
banen te leiden maar we kunnen dit niet zonder jullie 
hulp. Bij deze doen we graag nog een warme oproep 
aan alle bewoners om hun steentje bij te dragen om de 
buurt netjes en proper te houden. 

Als je graag wil meehelpen aan een aangename en nette 
buurt, neem dan contact op met de sociale dienst van 
WoonAnker Waas via socialedienst@woonankerwaas.be 
of ga naar de website van Miwa waar je kan aansluiten 
bij Schoon Volk. 

Voor meer info over Schoon Volk, bel 03 780 68 66 of mail 
naar sensibilisering@miwa.be.

NIEUWE  
HUURDERSVERPLICHTING

DE BRABANDER



Opgelet:  
Wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet 
langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt), 
dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je 
wel moet inschrijven bij de VDAB om aan de 
huurdersverplichting te voldoen. 
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K O U D B O B S L E E

N O L T A I B IJ S N H

S N O W B O A R D E N

S O P U C K H E L M O

C C K H S K I E N M T

H E T N E L L A V O E

A E G N I L R U C L L

N F R E E R I D E A E

S C H A A T S E N L K

K A B E L B A A N S S

Y N E F U A L G N A L

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 17 februari 2023 doormailen 
naar ann@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.

V
.U

. E
tie

nn
e 

A
ud

en
ae

rt
 -

 M
ar

ia
da

l 1
 -

 9
14

0 
Te

m
se

BIATLON
BOBSLEE 
BOCHTEN
CURLING
FREERIDE
HELM
KABELBAAN
KOUD 
LANGLAUFEN

PUCK  
SCHAATSEN
SCHANS
SKELETON
SKIEN 
SLALOMMEN
SNOWBOARDEN
VALLEN

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
Ranonkelstraat 1, 
9190 Stekene
Openingsuren: woensdag en vrijdag 
van 9.00u tot 12.00u.

Het woord dat we vorige keer 
zochten in onze woordzoeker 
was “windmolen”
De winnaar werd getrakteerd 
op een cadeaubon van de 
gemeente Stekene. 
Proficiat aan mevrouw Joos 
Ivette uit Kemzeke! 


